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دادستان کل کشور: فیلترینگ مشکل اصلی مردم نیست

حلقه مبارزه با فساد تنگ تر می شود

تشکیل ستاد 
پاسخگویی به اعتراض 

خریداران خودرو

به گزارش زمان ،  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای دستور وزارت صمت به شرکت های خودروساز برای تعیین تکلیف 
مشتریان،گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ستادی برای پاسخگویی تشکیل دادند. فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تشکیل 
ستادهایی مجزا در دو شرکت خودروسازی خبر داد که مسئولیت آنها، پاسخگویی و رسیدگی به اعتراض مشتریان و خریداران خودرو است. وی گفت: 
در راستای دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت های خودروساز برای تعیین تکلیف مشتریان، گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ستادی 
را در معاونت فروش خود تشکیل داده و به اعتراض مشتریان نسبت به تاخیر و شرایط تحویل خودرو رسیدگی می کنند. مقیمی در ادامه افزود: به 
صورت سرزده از این ستاد بازدید کردم که با توجه به فراخوان شرکت های خودروساز، افرادی که امکان تحویل خودروهایشان نبود، به ستاد مراجعه 
کرده بودند و توافقاتی با خودروسازان داشتند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه سایر گروه ها نیز می توانند در روزهای آینده به این 

7ستادها مراجعه کنند، گفت: با توجه به گروه بندی محصوالت خودروسازان، متقاضیان با مراجعه به ستاد و انتخاب محصول مورد نظر، می توانند...

روزانهم صبح اریان

احتمال آزادسازی 
سهام عدالت

 طی دو هفته آینده

استارت آپ های 
حوزه سالمندی 
حمایت می شوند

خط فقر در تهران
 ماهانه 2/7 میلیون 

تومان 
752

رئیس قوه قضاییه: به زودی در چهل سالگی انقالب 
عفو گسترده ای اعالم می شود

 »معیشت مردم« مرکز اصلی حمالت 
دشمن است

حجت االسالم صدیقی: نتیجه برجام گوشِت ۱۰۰ هزار تومانی شد

میشود بیشتر FATF با تحریم
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سامانه نیمـا برای 
تقاضـای مدیریت 
 ارز ضـروری است

 وزیراقتصاد: خودسانسوری به اندازه
 خودتحریمی، اشتباه است

سرمقاله

نقش شخص رییس جمهور در 
آزاد نبودن رسانه های ایران

صحبت های حسن روحانی در ارتباط با 
نبود رسانه آزاد در کشور حواشی زیادی را 

به وجود آورد.
[حسن روحانی رییس جمهور  کشورمان 
ارتباطات  وزارت  محل  در  حضور  با 
و  وزیر  جمع  در  اطالعات،  فناوری  و 
سخنرانی  وزارتخانه  این  ارشد  مدیران 
کرد.انتقادهای رییس جمهور این بار دامان 
اهالی رسانه را نیز گرفت، به ویژه در جایی 
انحصار  اینکه   بیان  با  رییس جمهور  که 
دهد؛ چه  نمی  ای جواب  پدیده  هیچ  در 
در رسانه و چه در فناوری، اظهار داشت: 
از  استفاده  که  هستیم  آن  شاهد  امروزه 
موبایل در ایران نسبت به خیلی کشورهای 
دیگر بیشتر است و یک دلیل مهم آن، این 
و  نداریم  آزاد  رسانه  کشور  در  که  است 
مردم برای دسترسی آزادانه تر به اطالعات 
به استفاده از موبایل و دسترسی به فضای 
مجازی از طریق آن، هجوم آورده اند و لذا 
از موبایل و  استفاده  بروز تورم در  شاهد 

فضای مجازی هستیم.

2 نیکان توحیدی  

نگاه روز
محدودیت درآمدهای نفتی و 
ضرورت  نگاه ملی به بودجه

7

به  را  عالی  حضرت  ی  شایسته  انتخاب  بخش  مسرت  نوید 
عنوان رئیس مجمع جوانان کشور را تبریک و تهنیت عرض 
خدمتی  برای  توفیقات  مزید  منان  ایزد  درگاه  از  نمایم.  می 
سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و 

شکوفایی ایران اسالمی را برای شما مسالت دارم.
علی اصغر سلیمانی-  مدیر موسسه رهپویان سبز جوان

جناب آقای صادق خسروی

رئیس قوه قضاییه گفت: طی عرایضی که خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ 
سالگی انقالب اسالمی عفوی معیاری، گسترده تر از گذشته داشته باشیم که این موضوع 

در حال بررسی است.
به گزارش زمان به نقل از مهر، آیت اهلل آملی الریجانی در نشست روسای کل دادگستری 
های سراسر کشور و دادستانهای مراکز استانها با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه 
کبری فاطمه زهرا )س(، به آیه شریفه »نور« که در ابتدای این نشست قرائت شد، اشاره و 
تصریح کرد: برای شنیدن سخن حق تعالی، راهی نزدیکتر و روشنتر از تالوت قرآن نیست. 
در روایتی از امام صادق )ع( آمده است که زمانی در حال نماز از خود بیخود شدند؛ سبب 
آن را پرسیدند، فرمودند آنقدر »ایاک نعبد و ایاک نستعین« را تکرار کردم که گویی آن را 
از متکلمش شنیدم.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: آیه نور از آیات عجیبه ای است که اگر به 
حقیقت نورانیت این آیه توجه شود، درون انسان را متحول می کند. اینکه حق متعال »نور 
السموات و االرض« است، حقیقت عظیمی را در دل خود دارد. نور، حقیقتی است که 
بالذات روشن است و اشیای دیگر را روشن می کند. براساس این آیه، آنچه ما می بینیم، 
به نور حق تعالی است و مثل آن نیز مثل چراغی است که در زجاجه ای قرار دارد و نور 

را به همه جا منعکس می کند.رئیس قوه قضاییه افزود: باید دعای همیشگی ما این باشد که 
»خدایا ما را به نور خود هدایت کن«. در برخی تفاسیر نیز آمده است که نور حق تعالی، 
همان نور امام )ع( است؛ لذا آنان که می خواهند به ساحت حق متعال اقتراب یابند، باید 
وجود خود را منور به نور ائمه هدی علیهم السالم کنند.آیت اهلل آملی الریجانی پس از این 
مقدمه به تبیین وضعیت کشور پرداخت و اظهار کرد: امروز در شرایط خاصی به سر می 
بریم. در آستانه ۴۰ سالگی انقالب اسالمی هستیم و همه در جریان حوادث ۴ دهه گذشته 
قرار داشته ایم. شاید پیوستگی امور به نحوی بوده که االن نتوانیم به دقت تمام آنچه را که 
گذرانده ایم مرور کنیم و اشراف کاملی بر مسیر پر فراز و نشیب طی شده داشته باشیم. اما 
اگر به انقالب اسالمی، تثبیت و تداوم آن با رهبری های امام راحل )قدس اهلل نفسه الزکیه( 
و مقام معظم رهبری )مد ظله العالی( و همچنین مجاهدت های مردان و زنانی که از تمام 
هستی خود برای ایستادن در مقابل خواست دشمنان گذشته اند، از بیرون نگاه کنیم، می بینیم 
که همواره فضل و عنایت الهی در این مسیر دشوار پشتوانه این کشور و مردم بوده است 
و با اتکا به این عنایات و تفضالت، از گردنه های بسیار سختی عبور کرده ایم.رئیس قوه 
قضاییه با اشاره به تالش های دشمن برای به زانو درآوردن مردم ایران طی ۴۰ سال گذشته، 
خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نادان آمریکا و مشاوران کم فهم او دائما از آغاز سال جدید 
میالدی همزمان با پایان کار جمهوری اسالمی دم می زدند و می خواستند در کنار منافقین، 
جشن بر پا کنند. گرچه این نهایت کوته فکری، بی خردی و بی منطقی آنها را نشان می دهد 
اما شنیدن این سخنان برای ما از این جهت که می فهمیم دشمنانمان در چه رویا و سودایی 
به سر می برند، مفید است.آیت اهلل آملی الریجانی با بیان اینکه دشمنان تمام تالش و توان 
خود را برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسالمی به کار بسته اند، ادامه داد: به فضل 
الهی و عنایات حق تعالی، ملت ما در طول ۴۰ سال گذشته ملتی مقاوم بوده که بر اساس 
ایمان خود، پای اهداف انقالبش ایستاده است. ما به عنایات خاصه حق تعالی کامال معتقدیم 
اما فراموش نکنیم که نصرت الهی، منافاتی با لزوم تدبیر از سوی مسئوالن ندارد و همگی 
باید هوشیارانه توجه کنیم که دشمن از چه نقطه ای قصد ضربه زدن دارد.                                                                     
          ادامه در صفحه3

رئیس قوه قضاییه: به زودی در چهل سالگی انقالب عفو گسترده ای اعالم می شود

لودریان ایران را به وضع تحریم های سخت تر تهدید کرد »معیشت مردم« مرکز اصلی حمالت دشمن است

 وزارت خارجه فرانســه در اظهاراتی مداخله جویانه، جمهوری اسالمی ایران را 
تهدید به اعمال تحریم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »ژان ایو لودریان« وزیر امور خارجه فرانســه با 
انتشار بیانیه ای، مدعی شد: اگرچه مذاکرات دشواری را با ایران آغاز کرده ایم، 
اما اگر این مذاکرات به نتیجه نرســد، تحریم های بسیار سخت و فراگیری را 
علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال خواهیم کرد.لودریان در ادامه بیانیه خود 
خواستار توقف تولید موشــک های بالستیک در ایران شده و ادعا کرده است 

که ارسال این موشک ها به گروه های مسلح در خاورمیانه باید متوقف شود.
این نخســتین بار نیست که فرانســه تهدیداتی را علیه برنامه موشکی ایران 
اعــالم می کند. پیــش از این در دی ماه گذشــته نیز »اگنــس ون درمول« 
ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه از ایران خواســته بود که »هرچه سریع تر 
تمام فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک را پایان دهد.« ایران همواره 
ضمن رد اتهامات مقامات آمریکایی و اروپایی، صنعت موشــکی را دانشــی 
بومی عنوان کرده که به عنوان بخشــی مهم از زنجیره دفاعی ایران غیرقابل 

مذاکره است.

تجمید مارکا از عملکرد آزمون و ایران در جام ملت های آسیا
رسانه اسپانیایی به تحسین عملکرد مهاجم ایرانی در دیدار برابر چین پرداخت و به 

قدرت ایران در جام ملت های آسیا اشاره کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی 
جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ با سه گل چین را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. 
گل های ایران را مهدی طارمی، سردار آزمون و کریم انصاری فرد به ثمر رساندند. سایت 
مارکا به این پیروزی و عملکرد درخشان آزمون اشاره کرد و نوشت: جام ملت های 
آسیا هم چنان ادامه دارد و در حالی که نیمی از مرحله یک چهارم نهایی سپری شده 
است کسی نمی تواند با ایران کارلوس کی روش رقابت کند و این تیم را کنار بزند. با 
حساب نکردن قطر به علت این که هنوز این تیم دیدارش را برابر کره جنوبی در یک 
چهارم انجام نداده است ایران بهترین تیم این رقابت ها به حساب می آید. شاگردان 
کی روش به راحتی بازی های خود را با پیروزی پشت سر می گذارند و این در حالی 
است که حتی یک بار هم دروازه شان در این رقابت ها باز نشده است. تیم ایران بدون 
هیج مشکلی حریفان خود را پشت سر می گذارد.ایران تنها تیمی بود که توانست در 
مرحله یک هشتم نهایی با اختالف ۲ گل )پیروزی ۲ بر صفر برابر عمان( حریفش را 
شکست دهد. این بار در یک چهارم نهایی برابر چین مارچلو لیپی با درخشش آزمون 

پیروزی قاطع تری کسب کرد. مهاجم روبین کازان در این بازی همه کار کرد و اکنون 
در باالترین سطح خود به سر می برد. او در دیدار برابر چین از فنگ ژیائوتینگ عبور 
کرد و با پاس خود شرایط را برای گلزنی طارمی مهیا کرد تا بازی یک بر صفر شود. در 
گل دوم با یک حرکت سریع دروازه بان چین را جا گذاشت و دروازه حریف را باز کرد. 
در نهایت در وقت های اضافه نیمه دوم انصاری فرد از اشتباه دیگر مدافع های چین بهره 

کامل را برد و گل سوم تیمش را به ثمر رساند.
پس از این که مهاجم ایرانی بعد از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به خاطر انتقادات از تیم 
ملی خداحافظی کرد، بازگشت او یک نسیم خنک برای تیم ملی است که توانست 
پس از ۱۴ سال به نیمه نهایی جام ملت های آسیا راه پیدا کند. ایران پس از این که 
در سه مرحله یک چهارم نهایی پیاپی جام ملت های آسیا )۲۰۰۷، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۵( 
حذف شد این بار به دست کی روش به نیمه نهایی صعود کرد. تیم سرمربی پرتغالی 
منسجم است و  اجازه کار به حریفانش نمی دهد همان طور که در دیدار عمان و چین 
در مرحله حذفی این موضوع دیده شد. ایران که با حضور ستاره ای هم چون آزمون از 
شروع تا پایان بازی برابر چین تیم برتر بود در گام بعدی باید به مصاف ژاپن برود. جام 

ملت های آسیا از این پس برای ایران جدی خواهد شد.
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نقش شخص رییس جمهور در آزاد نبودن 
رسانه های ایران

*نیکان توحیدی  
صحبت های حســن روحانی در ارتباط با نبود رسانه آزاد در کشور 

حواشی زیادی را به وجود آورد.
حســن روحانی رییس جمهور  کشورمان با حضور در محل وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات، در جمع وزیر و مدیران ارشــد این 
وزارتخانه ســخنرانی کرد.انتقادهای رییس جمهــور این بار دامان 
اهالی رسانه را نیز گرفت، به ویژه در جایی که رییس جمهور با بیان 
اینکه  انحصار در هیچ پدیده ای جواب نمی دهد؛ چه در رســانه و 
چه در فناوری، اظهار داشت: امروزه شاهد آن هستیم که استفاده از 
موبایل در ایران نسبت به خیلی کشورهای دیگر بیشتر است و یک 
دلیل مهم آن، این است که در کشور رسانه آزاد نداریم و مردم برای 
دسترسی آزادانه تر به اطالعات به استفاده از موبایل و دسترسی به 
فضای مجازی از طریق آن، هجوم آورده اند و لذا شاهد بروز تورم در 
استفاده از موبایل و فضای مجازی هستیم. اگر گروه ها و دسته های 
مختلف در کشور رادیو و تلویزیون داشتند، بخشی از حرف و سخن 
خود را از آن طریق بیان می کردند و آن وقت به طور طبیعی این تورم 
در زمینه استفاده از موبایل و فضای مجازی بوجود نمی آمد.برفرض 
قبول نظرات حسن روحانی، باید پرسید مقصر این ضعف کدام فرد 
یا کدام گروهی است و اساسا نقش دولت برای فراهم سازی فضای 

آزاد رسانه ای چیست؟
بر اساس اصل سوم قانون اساسی دولت  جمهور اسالمی  ایران  موظف  
اســت  برای  نیل  به  اهداف  مذکور در اصل  دوم  قانون اساسی، همه  
امکانات  خود را برای باال بردن  ســطح  آگاهی  های  عمومی  در همه  
زمینه  ها  با استفاده  صحیح  از مطبوعات  و رسانه  های  گروهی  و وسایل  
دیگر به کار بندد.همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی تاکید دارد: نشریات  
و مطبوعات  در بیان  مطالب  آزادند مگر آنکه  مخل  به  مبانی  اسالم  یا 
حقوق  عمومی  باشد. تفصیل  آن  را قانون  معین  می  کند.نکته مهم 
این است که بر اساس اصل ۱۱3 قانون اساسی، پس  از مقام  رهبری ، 
رئیس  جمهور عالیترین  مقام  رسمی  کشور است  و مسئولیت  اجرای  
قانون  اساسی  و ریاست  قوه  مجریه  را جز در اموری  که  مستقیماً به  
رهبری  مربوط می  شود، بر عهده  دارد.بنابراین بر اساس قانون اساسی، 
رییس جمهور موظف به »باالبردن ســطح آگاهی های عمومی با 
استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی« و همچنین ایجاد 
فضای مناسب برای »فعالیت آزاد نشریات و مطبوعات« است. لذا اگر 
قبول کنیم که در ایران رسانه آزاد نداریم، ابتدا باید از رییس جمهور 
سوال کرد که چه کسی به وظیفه خود در این حوزه عمل نکرده و 

شرایط امروز حاصل کم کاری کدام نهاد است؟
برای درک بهتر موضوع نیاز است مثالی در خصوص عملکرد معاونت 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور بیان شود، شاید آقای 
رییس جمهور متوجه گردد که علت اصلی نبود رسانه آزاد در ایران 
چیست.معاونت ارتباطات و اطالع رسانی دفتر رییس جمهور طی 
سال های اخیر به طور کامل رسانه های منتقد دولت را محدود کرده 
است.این محدودیت در همه حوزه ها ملموس و قابل مشاهده بوده و 
می توان از قطع حمایت های دولتی تا جلوگیری از ورود خبرنگاران 
و عکاسان رسانه های منتقد به برنامه های دولت برای اثبات این امر 
مثال های فراوانی را بیان کرد.نکته جالب توجه این اســت که قطع 
حمایت دولتی و مانع تراشی در راه حضور آزاد و فعاالنه خبرنگاران 
در جلسات مربوط به دولت، تنها محدود به رسانه های منتقد دولت 
نمی شود و بسیاری از رسانه هایی دیگر نیز زیر تیغ رفته اند.از جمله 
آنکه حدودا طی دو ســال اخیر در هیچ یــک از برنامه های دولت، 
برنامه های رییس جمهور، برنامه های معاون اول رییس جمهور و 
... از برخی خبرنگاران دعوت نشــده اســت . این در حالی است که 
بارها درخواست های مکتوب و شفاهی نشریات و خبرگزاری ها به 
مسووالن ارشد دولتی منتقل شده و معلوم نیست کدام فرد از حضور 

بعضی خبرنگارها در برنامه ها جلوگیری می کند؟
از ســوی دیگر دولت چند ماهی است که سخنگو ندارد و تنها راه 
ارتباطی خبرنگاران با دولت از این طریق مسدود شده است. ضمن 
آنکه در زمان حضور سخنگوی دولت نیز از رسانه های منتقد  برای 
حضور در نشست های خبری دعوت نمی شد.این مشکل همانطور 
که پیش تر نیز مورد اشاره قرار گرفت، تنها مربوط رسانه هایی که 
از عملکرد دولت تعریف و تمجید نمی کنند، همواره با مشــکالتی 
مشابه روبه رو بوده و هستند.به هر حال باید انصاف داشت و از رییس 
جمهور پرســید، اگر در ایران رسانه آزاد نداریم، کدام فرد و یا کدام 
نهاد به وظیفه خود عمل نکرده و شرایط امروز حاصل عملکرد چه 
کسانی است؟ آیا نقش شخص رییس جمهور در محدودسازی فضای 
رسانه ای کشور انکار شدنی است؟ و شاید رییس جمهوری کشورمان 
فقط رسانه های وابسته به دولت را مطالعه می کند و از وجود رسانه 
های آزاد خبر نداشــته و به همین دلیل فکر کرده رســانه آزاد در 
کشــور نداریم؛ حسن روحانی شاید اگر اندکی دست خود را از روی 
دکمه فیلترینگ رسانه های آزاد و مستقل بلند کند و این رسانه ها 
را در برنامه های وابسته به دولت دعوت نماید و اجازه پرسشگری به 
خبرنگاران رســانه های مستقل بدهد و انتقادات سازنده این بخش 
دلسوز جامعه را ببیند، می تواند برای رفع مشکالت مردم که شاید 
تنها از طریق رسانه های غیردولتی انتشار داده می شود، گامی موثر 

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

آغاز رزمایش بزرگ اقتدار 
۹۷ نیروی زمینی ارتش 

 رزمایش بــزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش با آرایش عملیاتی 
یگان های مختلف این نیرو در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان آغاز 

شد.
به گزارش زمــان به نقل از روابط عمومی ارتــش، رزمایش بزرگ 
اقتدار ۹۷ نزاجا با اعالم رمز یا زهرا ســالم اهلل علیها از ســوی امیر 
سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش آغاز شد.در 
این رزمایش که با هدف ارزیابی تغییر جدید ساختار نیروی زمینی 
ارتش برگزار می شود، بالغ بر ۱۲ هزار نیروی هجومی با تاکتیک های 
نوین آفندی ماموریت خود را اجرا می کنند.یگان های زرهی، توپخانه، 
واکنش سریع، پیاده مکانیزه، مهندسی، رزمی، مخابرات و جنگال، 
پهپاد، هوانیروز با پشــتیبانی جنگنده های نیروی هوایی ارتش در 
منطقه عمومی رزمایش آرایش عملیاتی گرفتند.در مرحله نخست 
رزمایش بزرگ اقتدار ۹۷ نزاجا پس از شناسایی پهپادها و بالگردهای 
هوانیروز تیپ ۵۵ ه وابرد و تیپ ۲۵ واکنش سریع با تجهیزات کامل 
توســط بالگردهای ترابری شنوک و ۲۱۴ با عملیات هلی برن وارد 
منطقه رزمایش شــدند و عالوه بر شناسایی، به عملیات پاکسازی 
و انهدام عناصر، تجهیزات و استحکامات دشمن پرداختند.نمایش 
قدرت و توان تحرک و جابجایی سریع نیروها و همچنین پشتیبانی 
هوایی بالگردهای هوانیروز در تمامی مراحل رزمایش از ویژگی های 
مهم این مرحله از رزمایش بــزرگ اقتدار ۹۷ نیروی زمینی ارتش 

جمهوری اسالمی است.

آمریکا تحریم های جدیدی علیه 
کشورمان وضع کرد

 آمریکا چهار نهاد دیگر مرتبط با کشورمان را 
به لیست تحریم های خود اضافه کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزارت خزانه 
داری آمریکا چهار نهاد "مرتبط با سپاه قدس 
و هواپیمایی ماهان" را به فهرست تحریم های 
ایاالت متحده علیه ایران اضافه کرده اســت.

خبرگــزاری رویتر هم اعالم کرد که نهادهای 
تحریم شده، لشکر فاطمیون، لشکر زینبیون، 
هواپیمایی فارس ایر قشم و شرکت مسافرتی 

"فالیت تراول" مستقر در ایروان هستند.
دو هواپیمــای بوئینــگ ۷۴۷ خطوط هوایی 
فارس ایر قشم هم در لیست جدید تحریم های 

آمریکا دیده می شوند.

تکذیب کناره گیری
 »نیکالس مادورو« از قدرت 

رئیس جمهــور ونزوئال ضمن تکذیب هرگونه 
شایعه کناره گیری اعالم کرده تا پایان مهلت 

قانونی خود در قدرت باقی خواهد ماند.
به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، »نیکالس 
مادورو«، رئیس جمهور ونزوئال ضمن تکذیب 
هرگونه شایعه اســتعفا و یا کناره گیری اش از 
قدرت اعالم کرده است که کار خود را تا پایان 
دوره ریاست جمهوری اش ادامه خواهد داد.

نیکالس مادورو همچنین با تاکید بر حمایت 
مــردم و ارتــش ونزوئال از او گفته اســت به 

تعهدات خود عمل خواهد کرد.
براســاس قانون اساســی ونزوئال، دوره دوم 
ریاست جمهوری نیکالس مادورو که در دهم 
ژانویه امســال آغاز شده، تا سال ۲۰۲۵ ادامه 

خواهد داشت.
رئیس جمهور ونزوئــال همچنین آمریکا را به 
راه اندازی کودتا در کشــورش متهم کرده و 
از قطع کامل روابط دیپلماتیک با آمریکا خبر 

داده است.
اوضــاع در ونزوئــال روز چهارشــنبه  پس از 
فراخوان » خوان گوایدو« رهبر مخالفان این 
کشــور برای اعتراضات خیابانی متشنج شده 
و گوایــدو خود را رئیس جمهــور موقت این 
کشور آمریکایی التین خوانده است.آمریکا و 
برخی کشــورهای اروپایی از جمله فرانسه از 
معترضان ضددولتی در ونزوئال اعالم حمایت 

کرده اند.

خط فقر در تهران
 ماهانه 2/۷ میلیون تومان 

 مرکــز پژوهش های مجلس بــا اعالم اینکه 
ســقف معافیت مالیاتی حقوق برای سال ۹۸ 
با هزینه های خانــوار هم خوانی ندارد، افزود: 
خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در تهران، ۲ 

میلیون ۷۰۰ هزار تومان در ماه است.
بــه گــزارش زمــان به نقــل ازمهــر، مرکز 
پژوهش هــای مجلس شــورای اســالمی در 
گزارشــی به تفاوت سقف معافیت مالیاتی در 
قانون بودجه ۹۷ نســبت به الیحه بودجه ۹۸ 
پرداخته و اعالم کرد: ســقف معافیت مالیاتی 
در الیحه بودجه سال آینده، تفاوتی نسبت به 
سال جاری نداشته است که البته در این باره، 

دالیل زیر حائز اهمیت است.
بر اســاس پیش بینــی ها، انتظــار افزایش 
تــورم برای ســال آینده وجــود دارد؛ ضمن 
اینکه متوســط انــواع هزینه هــای خوراکی 
و غیرخوراکــی برای یک خانــوار با جمعیت 
۴ نفر، رقمی بیش از ســیصد و شــصت و دو 
میلیون)3۶۲( ریال، یعنی ماهیانه حدود 3۰ 

میلیون ریال است.
بــا توجه به جهــش ارز در ســال ۹۷ انتظار 
می رود افزایش هزینه ها در ســال ۹۸ تداوم 
داشــته باشــد؛ ضمن اینکه خط فقر در یک 
خانواده چهار نفره در شهر تهران، در تابستان 
ســال ۹۷ ماهیانه ۲۷ میلیون ریال و ساالنه 

حدود 3۲۰ میلیون ریال برآورد شده است.
با توجه به دالیل فوق می توان نتیجه گرفت، 
رقــم ۲۷۶ میلیون ریال ســاالنه بــا ماهیانه 
۲3 میلیــون ریال به عنوان ســقف معافیت 
مالیاتی در الیحه بودجه سال ۹۸، تناسبی با 
متوسط هزینه های خانوار ندارد.مالیات حقوق 
کارکنــان بخش عمومی و خصوصی در قانون 
بودجه ســال ۹۷، برخالف سال های قبل از 
آن با پلکان های بیشــتری تصویب شــد.در 
ســال های گذشته تعداد پلکان مالیات حقوق 
محدود به دوپله بود، اما در ســال ۹۷ تعداد 
پلکان مالیات حقوق به چهار پله افزایش پیدا 
کرد.با وجود این در الیحه بودجه سال آینده، 
بار دیگر رویکرد دو پله ای اتخاذ شده است که 
این مســاله، به کاهش اثر بازتوزیعی و عدالت 
مالیاتی می انجامد و توصیه می شــود، مشابه 
با قانون بودجه ســال ۹۷ تعــداد پلکان نرخ 

مالیات بر حقوق افزایش پیدا کند.

اخبار

سرمقاله

شود،  آشكار  جنايتها  گاه  هر 
بركت ها از ميان برود

کالمامیر

به  خطاب  تهران  نمازجمعه  خطیب 
»برجام«اصرار  در  شما  کرد:  دولتمردان،تصریح 
این شد که گوشت،  نتیجه اش  و  زیادی داشتید 

کیلویی ۱۰۰ هزار تومان شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر،  حجت االسالم کاظم 
صدیقی خطیب موقت نمازجمعه تهران در خطبه 
های نمازجمعه این هفته،  گفت: جنگ بدر نقطه 
عطفی در مصاف حق و باطل است و الگویی که ما 
در مصاف با طاغوت و آمریکا استفاده کردیم طی 
مسیر بدریون بود.وی خطاب به مردم، اظهارداشت: 
خوب امتحان دهید؛ خداوند وعده های خود را در 
تاریخ عملی کرده است. خداوند دشمنان شما را 
در جبهه استقامت با نیروهای غیبی از پای در می 
آورد، شما استقامت کنید و از مشکالت نهراسید. 
قرار می  را در کنار شما  نیروهای عرش  خداوند 
دهد.خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه ما با 
دست خدا اقتدار داریم و قدرتمان رو به افزایش 
است، افزود: اگر بخواهیم شاکر باشیم باید تقوای 
الهی را رعایت کنیم،  رعایت تقوی در بعد فکری 
صدیقی  است.حجت االسالم  کردن  فکر  درست 
ادامه داد: باید به اعتقاداتمان حساس باشیم چراکه 
دشمن، امروز با همه مقدسات ما به جنگ آمده 
تصمیم  یک  با  متأسفانه  کرد:  تصریح  است.وی 
نابهجای ارزی، مردم مدتها دچار مشکالت و چالش 
شدند. یک تصمیم بود اما آتشی بود که همچنان 
می سوزاند.  خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه 
مردم در فشار عجیبی قرار دارند، گفت: چند روزی 
که در مشهد با زائران هم قدم بودم،  برخی از فشار 
ناشی از مشکالت، گریه می کردند؛  باید تدبیر کرد 
و مسئوالن باید بیدار باشند و برای حل مشکالت 
اقتصادی اقدام و حاشیه سازی نکنند.حجت االسالم 
صدیقی خاطرنشان کرد: مسئوالن باید توبه کرده و 
کمر خدمت ببندند. حرف هایی که حاشیه سازی 
است، همه را می رنجاند. وقتی جواب درست به 
تا  کنند  نشود حاشیه سازی می  داده  مشکالت 

ذهن ها را از موضوع اصلی دور کنند.وی با بیان 
اینکه مگر خزانه خدا خالی شده است، گفت: مگر 
خداوند از خدایی اش استعفا داده است. روزه در 
شرایط اقتصادی به معنای صرفه جویی و کنترل 
برکات  و  آثار  روزه  بگیرید،   روزه  است،   مصرف 
زیادی دارد.خطیب نماز جمعه تهران گفت:یکی از 
آثار آن جلوگیری از اسراف و استفاده از امکانات 
به مقدار ضرورت است اما مهمترین آثار آن ارتباط 
با خدا است.حجت االسالم صدیقی در خطبه دوم 
نمازجمعه با بیان اینکه انواع نعمت ها در پرتو والیت 
فقیه نصیب ما شده است، افزود: شکر نعمت دانستن 
ارزش آن و از نعمت حفاظت کردن است اما کفران 
نعمت، نعمت را نابود می کند و به معنای ستیز 
با نعمت است؛  خداوند می فرماید: »اگر  کردن 
قدر نعمت ها را ندانستید و نق زدید و نعمت ها 
را تضعیف کردید، با من طرف هستید.« وی در 
تشریح دستاوردهای انقالب اسالمی، تصریح کرد: 
انقالب تحولی بزرگ در عالم بود و در واقع آماده 
سازی جهان برای عدل جهانی است. حجت االسالم 
صدیقی تصریح کرد: قدرت، رهبری انقالب را از 
مرز عدالت و اخالق بیرون نکرد و امام اولین قدرت 
دنیای اسالم بود اما از حسینیه به قصر نرفت و 

نسبت به مستضعفان بی تفاوت نبود. 
در دوران رهبری اش، گریه  های سحر و تالوت 
امام  اشراف  کرد:  تأکید  بود.وی  پابرجا  قرآنش 
خمینی به همه زوایای زندگی، پرتو والیت پیغمبر 
و ائمه اطهار بود. والیت فقیهی که امام می فرمودند 
استمرار حکومت انبیاء است و دژ مستحکم امنیت 
و استقالل مملکت است، اجرایی شد.خطیب موقت 
نمازجمعه تهران افزود: امام، احتیاجی به تظاهر و 
تزویر نداشت؛ والیت فقیه، والیت شخص نیست، 
والیت قانون، عدل، عقل، شجاعت، اقتدار در برابر 
صدیقی  است.حجت االسالم  بزرگ  های  قدرت 
اظهار داشت: در این روزهایی که در مشهد خدمت 
حضرت استاد قرائتی بودیم، او از کتابی نقل کرد که 

والیت فقیه ریشه در ادیان گذشته دارد و آیه ۴۴ 
سوره مائده را قرائت کرد. قرآن که مظهر هدایت و 
نور است و براساس آن، انبیا و ائمه حکومت می 
از ربانیان و احبا کسانی است که  کنند. مقصود 
حکومت می کنند.وی با بیان اینکه والیت فقیه 
مردمی ترین، عقالنی ترین، سهل ترین و کنترل 
شده ترین حکومتی است که شما تاکنون در طول 
تاریخ لمس کرده اید، اظهارداشت: انبیا هر کجا 
حکومت کرده اند در کنار مردم بوده اند و هیچ 
نداشتند. مردم  بر  عادی  مردم  امور  در  امتیازی 

خطیب نماز جمعه تهران افزود: این برای ما یک 
افسانه بود و امام این کار را انجام می داد و امروز 
هم خلف امام در حسینیه نشینی و موکت نشینی 
همانند ایشان است. کل زندگی ایشان یک وانت 
هم نیست. ایشان زندگی زاهدانه ای دارند و قدرت 
و اقتدار و حراست از خط سرخ شهیدان ناشی از 

سبک زندگی ایشان است.
حجت االسالم صدیقی در بخش دیگری از اظهارات 
مجمع  در   FATF بررسی  خصوص  در  خود 
تشخیص مصلحت نظام، گفت: آقایان این مسئله 
را رها نمی کنند. ِسّرش را نمی دانم!وی تصریح 
کرد: در جنگ مسئله استتار،  مهم است. ما امروز 
ای  هر جبهه  در  داریم.  قرار  اقتصادی  در جنگ 
که تاکتیک نداشته باشد و استتار را رعایت نکند 
برای دشمنان فاش خواهد شد که چه زمان و با 
چه سالحی حمله خواهند کرد به همین جهت از 
اول زمین خورده و شکست خورده هستند.خطیب 
موقت نمازجمعه تهران اظهار داشت: در این جنگ 
جهانی که در اتاق فکر قدرت های غارت گر، تصمیم 
گیری ها انجام می گیرد و عده ای  غارت گر و 
وابسته برای ما نسخه می پیچند. قبول این نسخه 
خالف استقالل فرهنگی ماست. ما تابع قرآن و ائمه 
هستیم و باید برای آنها برنامه و فرهنگ بدهیم نه 
اینکه بنشینیم و آنها برای ما برنامه ریزی کنند و 
به قیمت ذلت ما، ما را در این گردونه قرار دهند.

حجت االسالم صدیقی با بیان اینکه دشمنان تالش 
دارند مجاری و راه کارهای ما را رصد کنند، تاکید 
کرد: می خواهند دقیقا بدانند ما در چه مجاری ای 
درآمد داریم و با چه کسانی ارتباط داریم و چه 
کشورهایی در دنیا با ما مراودات اقتصادی دارند؛  
می خواهند ما را خلع سالح کرده و متهم کنند. 
حجت االسالم صدیقی خطاب به دولتمردان، تصریح 
کرد: شما در برجام هم اصرار زیادی داشتید و نتیجه 
اش این شد که گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان 
شده است. این نتیجه برجام شما بود. چه تضمینی 
دارید که اگر FATF  را امضاء کردید چوب های 

محکمتری نخورید!؟
ها  تحریم   FATF امضای  با  است:  معتقد  وی 
بیشتر و فشارها شدیدتر خواهد شد.خطیب موقت 
نمازجمعه تهران ادامه داد: دبیر مجمع تشخیص 
دفاع  دوران  در  وحیدی  سردار  و  نظام  مصلحت 
مقدس حضور داشتند. امروز مقام معظم رهبری 
جنگ اقتصادی را مهمتر از جنگ نظامی اعالم 
کردند. ایشان تأکید داشتند که جنگ اقتصادی، 
جنگ است. حاال در آن توپ، تیر و تفنگ نیست 
اما ابزارهای خطرناک تر از توپ و تیر و تفنگ وجود 
دارد.حجت االسالم صدیقی یادآور شد: با پیوستن به 
FATF در شرایط جنگ اقتصادی، خودمان را به 
میدان بازی می برند و با دست خودمان کشورمان 
را تحریم کرده و نابود می کنند.وی با بیان اینکه 
آماده  آن  سواالت  جواب  و  موضوع  این  توضیح 
است، افزود: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
که همیشه مواضع انقالبی در فضای عمومی دارند 
همچنین دو کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت 
به  و  داده  قرار  بررسی  مورد  را   FATF نیز نظام 
اتفاق آراء رد کرده اند؛  امیدواریم همه جا اقتدار 
و سربلندی و عزت و استقاللمان را در سایه انقالب 
ببینیم.خطیب موقت نمازجمعه تهران در پایان، از 
مردم خواست در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن حضور 

یابند.

تحریم  با FATF بیشتر می شود
حجت االسالم صدیقی: نتیجه برجام گوشِت ۱۰۰ هزار تومانی شد

سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران احتماال دوشنبه راه اندازی می شود
 شبکه بلومبرگ به نقل از دیپلمات های اروپایی از احتمال 
راه اندازی کانال مالی ویژه اروپا با ایران در روز دوشنبه خبر 

داد.
اعالم  اروپا  کمیسیون  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اروپا  ویژه  مالی  کانال  دارد  قصد  زودی  به  که  است  کرده 
با ایران را راه اندازی کند تا شرکت های اروپایی بتوانند خود 
دارند.  نگه  دور  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  آسیب  از  را 
سه دیپلمات اروپایی در این باره گفته اند که احتمال دارد 
شود. انجام  دوشنبه  روز  سازوکار  این  رسمی  راه اندازی 

پیشرفت در روند ایجاد سازوکار مالی ویژه اروپا با ایران به 
کندی پیش می رود، اقدامی که اصلی ترین تالش اتحادیه 
اقدام  جامع  برنامه  از  ایران  خروج  از  ممانعت  برای  اروپا 
سال  در  برجام  توافق  می آید.  شمار  به  )برجام(  مشترک 
۲۰۱۵ میان ایران و قدرت های جهانی حاصل شد تا موجب 
محدودیت برنامه هسته ای ایران در ازای لغو تحریم ها علیه 
توافق  این  از  آمریکا  غیرقانونی  خروج  اما  شود  کشورمان 

در ماه مه و سپس بازگرداندن تحریم های ایران در اجرای 
توافق مشکالتی ایجاد کرده است.اتحادیه اروپا تحت رهبری 
فرانسه، آلمان و انگلیس که از امضا کنندگان توافق هستند، 
تالش کرده اند تا کشوری را برای میزبانی این سازوکار ویژه 
با ایران بیابند، مساله ای که می تواند انتقادات و خشم دولت 
آمریکا را به همراه داشته باشد. با این حال، فدریکا موگرینی 
دسامبر ۲۰۱۸  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
اعالم کرد که سازوکار مالی ویژه با ایران ابتدای سال ۲۰۱۹ 
راه اندازی خواهد شد.مایا کوجیانچیک، سخنگوی موگرینی 
به خبرنگاران در بروکسل گفت: آماده سازی سازوکار مالی 
ویژه با ایران به خوبی پیشرفته و در مرحله پیشرفت قرار 
دارد.یکی از این دیپلمات های اروپایی که خواسته اند نامشان 
فاش نشود، اظهار داشت که اگرچه مقامات تاریخ راه اندازی 
سازوکار را ۲۸ ژانویه تعیین کرده اند اما به دلیل وجود برخی 
مسائل باقیمانده ممکن است تعویق کوتاهی در این کار به 
وجود آید. به گفته این منبع آگاه، اعضای اتحادیه اروپا توافق 

کرده اند که سازوکار باید تا پاپان ماه جاری )میالدی( انجام 
شود اما این تاریخ ممکن است تغییر کند.یک منبع مطلع 
از روند این اقدام گفته است که مقامات اروپایی حاضر در 
نشست روز جمعه در بروکسل قرار است درباره متن پیش 
نویس استقبال از توافق بر سر سازوکار مالی ویژه با ایران 

بحث و رایزنی کنند.
نشست  در  است  ممکن  نیز  اروپا  اتحادیه  دولت های   
را  آن  بود  خواهد  دوشنبه  روز  احتماال  که  بعدی شان 
تصویب خواهند کرد.منابع آگاه می گویند که اتحادیه اروپا 
به دنبال طرحی است که در آن آلمان، انگلیس و فرانسه 
به طور مشترک مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشند، 
بوده  مستقر  فرانسه  در  آن  به  مربوط  نهاد  که  گونه ای  به 
آن  در  نقشی  نیز  انگلیس  و  شود  هدایت  آلمان  توسط  و 
خواهد داشت.کوجیانچیک بدون ارائه جزئیات همچنین به 
خبرنگاران گفت: ما با همکاری کشورهای مسئول در حال 

کار روی این سازوکار هستیم.

از شرایط  دادستان کل کشور گفت: بخشی 
و  خارجی  عوامل  به  کشور  فعلی  اقتصادی 

بخشی از آن به مسایل داخلی برمی گردد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
روسای  جمع  در  منتظری  جعفر  محمد 
دادگستری های سراسر کشور گفت: بخشی 
عوامل  به  کشور  فعلی  اقتصادی  شرایط  از 
خارجی و بخشی از آن به مسایل داخلی برمی 
مسایل  به  مربوط  که  آنچه  به  گردد.نسبت 
داخلی است باید تالش کنیم که آن را حل 
کرده و به حداقل برسانیم.منتظری با تاکید بر 
ضرورت همکاری و هماهنگی بین قوا گفت: 
قوه مجریه و قضاییه مسیولیت خطیر نظارت 
را برعهده دارند. خدماتی که دولت و قوه مجریه 
دارد کم نیست. در طول چهل سال پیروزی 
انقالب مجموع دستگاه ها خدمات زیادی برای 
مردم داشتند. وی با بیان اینکه انقالب برای 
انقالب  گفت:  است،  کرده  خدمت  بسیار  ما 
و  است  داشته  مردم  برای  را  زیادی  خدمات 
انقالب  را در مقابل  باید تکلیف خود  ما هم 
ایفا کنیم.دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر 
پرونده های اخیر را تحلیل کنیم می بینیم 
و  بودند  بسته  را  منافذ  اجرایی  مسوالن  اگر 
پیگیری های الزم را انجام می دادند؛شاهد بروز 
فسادهای اخیر نبودیم. هیچ حجت شرعی هم 
برایشان نمی گذاریم؛ دادستان ها اعالم آمادگی 
می کنیم که برای مبارزه با فساد و عناصر موثر 
در فساد ورود جدی تری خواهیم داشت. وی 
خطاب به دادستان ها گفت: اگر دیدید فسادی 
در نهادها واقع شده بدون رودربایستی با کسی 
ورود کرده و اگر نیاز به اقدام باشد، به مرکز 
اعالم کنیم. این فضای سالم سازی و مبارزه 
با فساد را باید پررنگ تر کنیم. کسانی که در 
مخیله خود فساد را می پرورانند، بدانند که قوه 
قضاییه ورود می کند.وی با بیان اینکه دادستان 
ها مدعی العموم هستند، گفت: اگر کوتاهی 
کنیم در پیشگاه خداوند و مردم باید جوابگو 
باشیم. به گونه ای که همه جای کشور بدانند 

که دستگاه قضا در برخورد با فساد جدی است.
منتظری با اشاره به یکی از راهکارهای کاهش 
مشکالت اقتصادی اظهار داشت: یک بررسی 
با قاچاق  با مبارزه  جامعی را اخیرا در رابطه 
یک  بودیم  شاهد  و  داشتیم  گران فروشی  و 
سری مشکالتی را دستگاه های اجرایی دارند. 
منتظری ادامه داد: با کمک دستگاه های ذیربط 
از جمله تعزیرات، مدیر کل اطالعات، ثبت و 
رییس جهاد کشاورزی، رییس اتاق اصناف و 
فرمانده سپاه در کمیته ای گرد هم بیایند و 
در این رابطه بخشنامه ای زیر نظر رییس قوه 
قضاییه تشکیل شد و انتظار می رود موضوع 
گرانی ها را در استان ها پیگیری کنند. دادستان 
دایمی  کمیته  این  اینکه  بیان  با  کشور  کل 
نیست، گفت: تا وضعیت اقتصادی اینطور است 
این کمیته فعال خواهد بود.منتظری در رابطه 
با احیای حقوق عامه گفت: از ابتدای امسال در 
دادستانی کل این موضوع را پیگیری کردیم و 
پیش نویس دستور العملی در این زمینه تهیه 
شد.  این دستورالعمل روز گذشته به امضای 
رییس قوه قضاییه رسید. الزم است دادستان ها 
نکاتی را در این رابطه در دستور کار خود قرار 
دهند.وی افزود: این دستورالعمل جدیدی است 
و دادستان ها نقاط ضغف و اشکال را به معاونت 
حقوق عامه اعالم کنند. همانطور که رییس 
قوه اعالم کرد این  دستورالعمل باید زمینه ای 
برای تهیه ماده قانونی شود.دادستان کل کشور 
تصریح کرد:امیدواریم در ماه های آینده پیش 
نویس الیحه را آماده و به مجلس تقدیم کنیم.

منتظری در ادامه و با اشاره به اینکه فضای 
مجازی به بستری برای وقوع جرم تبدیل شده 
است، گفت: به برخی از مسوالن اعالم کردم که 

اگر می خواهید ببینید مردم چه آسیب های 
از فضای مجازی می ببینند سری به دادسرای 
مبارزه با جرایم رایانه ای بزنید. چند روز پیش 
یکی از مسوالن انتظامی به من پیامک داده بود 
که چه مقدار مراجع کننده به پلیس فتا داریم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه وقتی می بینیم 
اکثر جرایم بستری به نام فضای مجازی دارد، 
نباید پیشگیری کنیم؟ گفت: ایا این وظیفه 
شرعی و قانونی ما نیست؟ متاسفانه بحث فضای 
مجازی با چالش های مواجه شده است و اصل 
استفاده از فضای مجازی امروز جز لوازم زندگی 
شده است.منتظری با بیان اینکه امروز جامعه 
ما با مشکل مقطعی به نام مشکالت اقتصادی 
معمولی  کارهای  از  باید  گفت:  است،  مواجه 
صرف نظر کنیم و به جنگ اقتصادی بپردازیم. 
جنگ اقتصادی موضوعی است که همه آن را 
قبول دارند . چگونه باید به میدان جنگ برویم 
تمام توان ما باید صرف مبارزه با دشمن باشد. 
اگر مباحث غیر جنگ اقتصادی را در جامعه 
مطرح کنیم ؛دو قطبی کردن جامعه به نفع 
چه کسی است؟ امروز همه مسوالن باید توان 
خود را در این رابطه به کار گیرند.وی افزود: آیا 
امروز مسئله فیلتر و فیلترینگ جز ضروریات 
زندگی ما است که بخشی از افکار مردم را به 
این سمت متمرکز کنیم.دادستان کل کشور 
گفت: اینکه یک روز گفته می شود فیلترینگ 
به تاریخ  یپوست و یا گفته می شود که اولین 
کسی که فیلترینگ را گفت رضا شاه بود، آیا 
اینها به نفع مردم است؟ باید به نیازهای اولین 
مردم توجه کنیم.منتظری با بیان اینکه فیلتر و 
یا فیلترینگ نوعی محدودیت برای دسترسی 
کاربران به برخی وبگاه ها است، گفت: بسیاری 

از کشورها بحث محدود کردن را جز برنامه 
هایشان گذاشتند و اینطور نیست که فضای 
مجازی رها باشد.دادستان کل کشور ادامه داد: 
توهین ها به مقدسات و آموزش های مسایل 
جوان  نسل  کردن  هویت  بی  امنیتی،  ضد 
مسایلی است که در فضای مجازی باز آنها را 
می بینیم.وی ادامه داد: ما به تاریخ می پیوندیم 
اما محدود کردن راه های مقابله با فساد به 
تاریخ نمی پیوندد.منتظری با بیان اینکه فیلتر 
کردن یعنی راه قتلگاه را برای عده ای ببندیم، 
خطاب به مسوالن گفت: اگر قبول ندارید که 
فضای مجازی قتلگاه است صراحتا بگویید. اگر 
قبول داریم باید بنشینیم و به فکر درمان باشیم 
و پیشگیری را به کار ببندیم  و جاده سالمی را 

پیشنهاد دهیم.
دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت تشکیل 
شبکه ملی اطالعات گفت:  هم توان انسانی 
این کار و هم تتو را داریم. مطالبه صریح بنده 
از رییس جمهور این است که مطالبه به حق 
رهبری و قانون و عامه مردم را چرا عملی نمی 
کنند و فضای مجازی در اختیار خود دولت را 
ایجاد نمی کنند؟ چرا شبکه ملی اطالعات را 
تا کنون تشکیل ندادند؟ مطالبه بنده از وزارت 
این است که چرا مصوبات شورای  ارتباطات 
عالی فضای مجازی را اجرا نمی کنند. بررسی 
کردیم و دیدیم مصوبات اجرا نشده است.  اینها 
نشان می دهد اراده ملی برای این کار وجود 

ندارد. 
دولت  تضعیف  دنبال  به  اینکه  بیان  با  وی 
این  در  هم  قضایی  دستگاه  گفت:  نیستیم، 
رابطه در خدمت شماست. به خدا قسم راهی 
که دشمن برای ما گشوده راه سعادت آمیزی 
نیست. دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت 
تشکیل شبکه ملی اطالعات گفت:  هم توان 
انسانی این کار و هم توان این را داریم. دادستان 
کل کشور ادامه داد: نه دنبال این هستیم جایی 
را ببندیم و نه اینکه جا می زنیم ما می گوییم 

باید فضای سالمی در اختیار مردم باشد.

منتظری: بخشی از شرایط اقتصادی کشورعوامل خارجی دارد

فیلترینگ مشکل اصلی مردم نیست
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تاکید سراج بر عدم پذیرش تابعیت مضاعف 
برای مفسدان فراری

 رییس سازمان بازرسی کل کشورمان که برای شرکت در دهمین اجالس ساالنه 
مجمع بین المللی مراجع مبارزه با فساد در وین به سر می برد، با یوری فدوتف، 
مدیرکل دفتر سازمان ملل در وین و مدیر اجرایی سازمان مقابله با مواد مخدر و 

جرم ملل متحد، دیدار کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سراج در این دیدار با اشاره به همکاری ها 
و تعامالت فیمابین ایران و سازمان مقابله با مواد مخدر و جرم و برگزاری 
سمینارهای مشترک در حوزه مبارزه با فساد، ضمن تشریح اقدامات و فعالیت 
های کشورمان در امر مبارزه با فساد، افزود: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان 
مهمترین نهاد در حوزه مبارزه با فساد، به دنبال مبارزه همه جانبه و پیشرفته با انواع 
فساد و همچنین ارتقای فرهنگ قانونمداری، و ایجاد نهادهای شفاف و پاسخگو 
است.رییس سازمان بازرسی کل کشورمان در ادامه بر ضرورت عدم پذیرش 
تابعیت مضاعف مفسدان فراری که اموال عمومی را به سرقت می برند، و محاکمه 
و مجازات آنان تاکید کرد.سراج همچنین با اشاره به معضل مواد مخدر و تشریح 
اقدامات ایران در مبارزه موثر با این پدیده شوم و صرف هزینه های سنگین انسانی 
و مالی، از عدم همکاری سازمان های بین المللی و کشورها در این حوزه انتقاد 
کرد و خواهان توجه جدی سازمان مقابله با مواد مخدر و جرم به تقویت منابع 
و ظرفیت ها و گسترش همکاری های مشترک شد.فدوتف در این دیدار ضمن 
برجسته خواندن همکاری های ایران و سازمان مقابله با مواد مخدر و جرم ملل 
متحد، افزود: همکاری های ترویجی ما در حوزه های مسوولیت این سازمان در 
سطح مناسبی قرار دارد و آماده ایم تعامالت خود را گسترش دهیم.وی با اشاره به 
اینکه ایران کشور مهمی برای ما است، گفت: ایران در کشف مواد مخدر در بین 
کشورهای جهان، در رده اول قرار دارد و وظیفه ماست که با تمهید و جذب منابع 

مختلف، از فعالیت های آن در این حوزه حمایت کنیم.

جزئیات پیشنهاد شورای نگهبان برای تغییر 
سازو کار انتخابات مجلس

 عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس، جزئیات پیشنهاد شورای 
نگهبان برای اصالح قانون انتخابات مجلس را تشریح کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد علیرضا بیگی با انتقاد از طرح استانی 
شدن انتخابات گفت: نماینده شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح وارد 
کرد و در جلسه کمیسیون شوراها مدل تناسبی را برای برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اسالمی پیشنهاد داد.وی افزود: شورای نگهبان بر روی مدل 
حداکثری بر روی برنامه مجلس کار می کند و کمیسیون شوراها به دنبال مدل 
حداکثری با مقیاس استانی است.عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی 
مجلس با بیان اینکه طرح شورای نگهبان به عدالت نزدیک تر است، افزود: در 
صورت برگزاری انتخابات به صورت تناسبی این گونه نخواهد بود که برخی 
از نمایندگان با دو میلیون رأی به مجلس وارد شود و نماینده ای که یک میلیون 
رأی به دست آورده امکان حضور در مجلس نداشته باشد.وی اظهار داشت: 
طبق این طرح، ثبت نام نامزدهای انتخابات به صورت حزبی و ائتالفی صورت 
می گیرد و متناسب با ائتالفی که صورت گرفته وزن آنها سنجیده می شود و 
امکان حضور ائتالف های مختلف در انتخابات وجود خواهد داشت.علیرضا 
بیگی گفت: برگزاری انتخابات به صورت استانی و یا مدل مورد نظر شورای 
نگهبان به صورت تناسبی مستلزم این است که انتخابات به صورت الکترونیکی 
برگزار شود.این نماینده مجلس تأکید کرد: شورای نگهبان باید نرم افزار مورد 

نظر وزارت کشور را بپذیرد تا انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود.

 تاکید بر برخورد جدی با قاچاق 
دام از کشور 

 معاون اول رییس جمهور گفت: موضوع قاچاق دام و 
خروج آن از کشور باید به طور جدی در برنامه های 
وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

و ارز قرار بگیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اسحاق جهانگیری معاون 
اول رییس جمهور در جلسه بررسی وضعیت بازار گوشت 
کشور با اشاره به اهمیت تأمین مایحتاج مردم به ویژه گوشت 
و منابع پروتئینی گفت: در صورت نیاز حجم واردات دام و 
گوشت قرمز به کشور افزایش می یابد. جهانگیری ادامه داد: 
موضوع قاچاق دام و خروج آن از کشور باید به طور جدی 
در برنامه های وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز قرار بگیرد و اقدامات جدی در این باره 
انجام شود. وی با بیان این که دستورالعمل جابجایی دام و 
ممانعت از انتقال آن به شهر های مرزی باید هر چه سریع تر 
ابالغ و اجرا شود، گفت: در عین حال در دو ماه پایانی سال 
۱3۹۷ باید تدابیر الزم برای واردات گوشت و دام از سوی 
وزارت جهاد کشاورزی به منظور تامین ذخایر گوشت 
مورد نیاز کشور در شب عید اتخاذ شود. جهانگیری افزود: 
نظارت بر توزیع گوشت در مراکز فروش موضوعی جدی 
است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید راهکارهای 
الزم را بررسی و اجرا کند تا در نقاط بیشتری گوشت به 
قیمت تنظیم بازار عرضه شود و در اختیار مصرف کنندگان 
واقعی قرار گیرد.معاون اول رییس جمهور با ابراز نگرانی 
از ایجاد صف های طوالنی و بروز مشکل برای مردم 
در مراکز فروش خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان عمده 
گوشت مانند نیروهای مسلح، دانشگاه ها و بیمارستان ها 
باید نیازهای خود را از طریق واردات و راهکار های دیگر 
مرتفع کنند تا گوشت توزیع شده در مراکز فروش به آسانی 

در اختیار شهروندان قرار گیرد.

دستور امنیتی اضطراری در آمریکا 
برای مقابله با »حمالت هکری ایران«

منابع آمریکایی می گویند که دولت این کشور به منظور 
مقابله با حمالت »هکرهای وابسته به حکومت ایران« 
در زمانی که بخشی از دولت فدرال آمریکا تعطیل شده 
است، یک دستور امنیتی اضطراری برای ادارات صادر 

کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، تعطیلی دولت آمریکا 
وارد سی و چهارمین روز خود شده و طوالنی ترین 
مورد از تعطیلی نهادهای دولتی در تاریخ آمریکاست. 
ادارات،  از  برخی  بودجه  پرداخت  عدم  به  توجه  با 
حقوق کارمندان این ادارات نیز قطع شده و به آنها گفته 
شده که سرکار نیایند. بخشی از این افراد کارمندهای 
نهادهای مسئول تضمین امنیت شبکه های کامپیوتری 

ادارات دولتی غیرنظامی هستند.

خبرخبر

ادامه از صفحه1
رئیس قوه قضاییه افزود: امروز جمهوری اسالمی با 
اقتدار تمام در صحنه ایستاده است. در بعد نظامی، 
جلوی آمریکا و ائتالفش را در منطقه سد کرده است 
و این وضعیت که امروز به جای سخن گفتن از 
برکناری بشار اسد، صحبت از بازگشایی سفارتخانه 
محوریت  با  جز  کنند،  می  سوریه  در  هایشان 
ایران حاصل نمی شد.آیت اهلل  از سوی  مقاومت 
آملی الریجانی با بیان اینکه شکست آمریکایی ها 
در منطقه موجب هوشیاری بیشتر آنها شده است، 
اظهار کرد: امروز که اقتدار علمی، نظامی و فناوری 
ایران در صحنه های مختلف بروز و ظهور یافته، 
دشمن در دشمنی خود عازم تر و جازم تر شده 
و فهمیده که با سالح ظاهر نمی تواند در مقابل 
ایران بایستد. بر همین مبنا به پیشبرد جنگ نرم و 
تالش برای فروپاشی اقتصادی کشور روی آورده 
و بر همین اساس، مردم و مسئوالن باید بیش از 
پیش در سد کردن راه دشمن، هوشیار باشند.رئیس 
قوه قضاییه، »معیشت مردم« را مرکز و هدف اصلی 
حمله دشمن و به راه انداختن جنگ روانی دانست 
و خاطرنشان کرد: ایجاد ناامیدی و یاس در مردم 
از مهمترین  و تشدید فشارهای روحی و روانی، 
کشورمان  علیه  روانی  جنگ  در  دشمن  ابزارهای 
است و بر همین اساس مسئوالن، مسئولیت بسیار 
عظیمی بر عهده دارند.آیت اهلل آملی الریجانی گفت: 
باید بدانیم که امروز هر خدمتی به مردم و نظام، 
نوعی جهاد است و با همین نگاه و عمل جهادی 
است که می توان فریب و توطئه دشمن را خنثی 
کرد.رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت عام همه 
مسئوالن برای خدمت به مردم، به مسئولیت های 
قوه قضاییه به صورت خاص اشاره کرد و گفت: 
همانطور که در جلسات مختلف به صورت مکرر 
بیان شد، امروز روسای دادگستریها می توانند کمک 
زیادی به بحث تولید داشته باشند. به هر حال برخی 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی 

مواجهند و بانکها نیز درگیر مشکالت بازپرداخت 
تسهیالت هستند. بر این اساس ممکن است بانک 
ها در چارچوب قانون، کارخانه ای را توقیف کنند. 
وسیله  دادگاه،  حکم  با  طلبکار  یک  گذشته،  در 
سبب  و  کرد  می  توقیف  را  کارخانه  یک  حیاتی 
تعطیلی آن می شدکه به حمداهلل در سال های اخیر 
گزارشهای خوبی از کمک روسای کل دادگستری 
ها به کارخانه ها و واحدهای تولیدی واصل شده 
و کمتر چنین مشکالتی وجود دارد اما تاکید مجدد 
دارم که این روند ادامه یابد و با جلسات مستمری 
که با مسئوالن اجرایی برگزار می شود، روسای کل 
دادگستری ها و دادستانها اجازه ندهند هیچ کارخانه 
یا واحد تولیدی تعطیل شود و کارگران بیکار شوند.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تالش دادگستری های 
سراسر کشور در این مسیر، به موضوع رفع موانع 
تولید اشاره کرد و گفت: گاهی می بینیم کسی که 
می خواهد یک واحد تولیدی تاسیس کند، برای یک 
مجوز مدام او را از این دستگاه به آن دستگاه ارجاع 
می دهند. عمده این اتفاق در دستگاه های اجرایی 
رخ می دهد اما در خود دستگاه قضایی و در بحث 
ثبت شرکت ها نیز ممکن است روندهای پیچیده 

ای وجود داشته باشد که این روندها باید اصالح 
شود و یک سرمایه گذار برای راه انداختن کسب 
و کار سالم خود بی دلیل با مانعی مواجه نشود و 
دستگاه ها او را معطل نکنند.آیت اهلل آملی الریجانی 
با بیان اینکه دادگستری ها، ادارات کل بازرسی و 
سایر دستگاه ها باید از باب حقوق عامه نسبت به 
رفع موانع تولید و اشتغال اقدام کنند، بر ضرورت 
به  اتخاذ راهکارهای مدبرانه، مشورتی، معقول و 
دور از تنش در تعامل با دستگاه های اجرایی برای 
تحقق این امر تاکید کرد.رئیس قوه قضاییه در ادامه 
با اشاره به موضوع مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و 
تالش های دستگاه قضایی در این زمینه، تصریح 
کرد: همه می دانیم که فسادهایی در برخی بخش 
های دولتی، خصوصی و بانکها وجود دارد. البته 
افراد  تاکید کرد آنچه که برخی  این نکته  بر  باید 
گاهی ظاهرا برای تطهیر و تقدیس خود به زبان می 
آورند و مغایر با موازین شرعی، قانونی و اخالقی، 
همه مسئوالن و دستگاه ها را متهم به فساد می کنند 
یا مدعی می شوند که در کشور فساد سیستماتیک 
و فراگیر وجود دارد، به هیچ عنوان صحت ندارد اما 
منکر وجو برخی فسادها در گوشه و کنار نیستیم و 

معتقدیم بسیاری از این مفاسد نیز متعلق به زمانهای 
دورتر است که در برخی دولت ها به صورت بی 
رویه و بی ضابطه، مجوزهایی برای تاسیس بانک 
ها و موسسات اعتباری داده شد و برخی مشکالت 
تاکید بر  با  را پدید آورد.آیت اهلل آملی الریجانی 
اینکه برخورد با مفاسد باید توام با موازین قانونی و 
شرعی باشد و تندروی بی معنا اثر معکوس دارد، 
برخوردهای اصولی را »اعتمادزا« و »اطمینان بخش« 
توصیف کرد و افزود: برخی معتقدند این برخوردها 
موجب فرار سرمایه می شود در حالیکه ما معتقدیم 
با مفاسد بر اساس موازین باشد، نه  اگر برخورد 
تنها سرمایه ها فرار نمی کنند بلکه اتفاقا صاحبان 
نجات  رانتها  و  قانونی  بی  نظمی،  بی  از  سرمایه 
پیدا می کنند.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه 
قضات در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید تحت 
تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار گیرند، اظهار 
کرد: دادگستری ها باید در طریق عدل، انصاف و 
قوانین حرکت کنند و ممشای قاضی نیز باید شرع 
و قانون باشد تا برخوردها اثربخش شود.آیت اهلل 
آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر ضرورت برخورد مدبرانه با گرانفروشیها 
و احتکار از باب حقوق عامه، به بخشنامه دادستانی 
کل کشور که به تازگی به دادستانهای سراسر کشور 
ابالغ شده است اشاره کرد و گفت: این دستورالعمل 
برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و 
حال  در  است.  شده  صادر  اجرایی  های  دستگاه 
حاضر، وضع گرانی ها غیرعادی است و دشمن 
از این نقطه نیز فشار وارد می کند. تحمل قشری 
که درآمدش ثابت است، حدی دارد. مردم انقالب 
خود را دوست دارند اما ما هم باید توجه کنیم که 
واقعا یک کارگر با این حقوق و قیمت هایی که در 
بازار است چگونه باید زندگی کند؟ بسیاری از این 
گرانی ها هیچ ربطی به واردات ندارد. البته ممکن 
است تاثیراتی داشته باشد اما واقعا تاثیرها به میزانی 

نیست که االن قیمت ها افزایش یافته است.

رئیس قوه قضاییه: به زودی در چهل سالگی انقالب عفو گسترده ای اعالم می شود

 »معیشت مردم« مرکز اصلی حمالت دشمن است

 آگهی مناقصه
شهرداری ماهدشت درنظر دارد اجرای پروژه های 

1-پشتیبانی )3سال( طرح تفصیلی شهرماهدشت با اعتبار برآوردی 3/600/000/000 ریال
2-مطالعه وطراحی بافتهای فرسوده سطح شهرماهدشت با اعتباربرآوردی 2/000/000/000 ریال 

رابه پیمانکاران واجد شرایط دارای:
الف : اساسنامه واسناد ثبت شرکت وگواهی آخرین تغییرات 

ب: گواهی نامه صالحیت خدمات مشاوره مرتبط
ج( گواهی ثبت نام درنظام مالیات برارزش افزوده

د( گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی
ه ( گواهی حداقل دومورد سوابق اجرایی مرتبط

نشرآگهی  ازتاریخ  مناقصه  ازسایرشرایط  واگاهی  مناقصه  اساسنامه  دریافت  جهت  شود  می  دعوت  ازمتقاضیان  لذا  نماید  واگذار 
حداکثرتاپایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/11/15 با ارائه اسناد فوق الذکر نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام ویاجهت کسب 

اطالعات بیشتر باشماره تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمایید.
-اعتبار پروژه های نقدی و ازمنابع داخلی شهرداری می باشد.

-شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست .
شهرداری ماهدشت -هزینه درج اگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.

 نوبت دوم

شهرداری ماهدشت

 اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئتهای انجمن های
 ورزشی - روستایی وبازیهای بومی محلی استان البرز

 
 – ورزشی  های  انجمن  هیئتهای  ریاست  انتخاب  مجمع  دارد  درنظر  البرز  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
روستایی و بازیهای بومی محلی را برگزار نماید، لذا بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت 

کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط ذیل دعوت بعمل می آید:
1- اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2- تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3- معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4- نداشتن سوء سابقه کیفری
5- دارا بودن حداقل 25 سال سن

6- سکونت در استان البرز)سند یا قرارداد منزل+فیش آب و برق(
7- دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت لیسانس جهت ریاست هیاتهای ورزشی

تبصره: 1- کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیاتهای ورزشی استان را داشته اند با مدرک فوق دیپلم می توانند کاندیدا شوند. )در 
صورت عدم استعفا(

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
الف- دو سری کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی شامل : شناسنامه + کارت ملی + کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت 

رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی
ب- دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید + تکمیل فرم مشخصات فردی + تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + ارائه برنامه مورد نظر در 

جهت توسعه ی رشته ی ورزشی
مکان ثبت نام :اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع 02632540102

زمان ثبت نام :از مورخ 6 / 11 / 97 لغایت تا پایان وقت اداری 13 / 11 / 97 از ساعت 8 صبح لغایت 14:30 )به مدت 7 روز کاری(
» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به 

همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند.«
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

مفقودی 
سند کمپانی  وسیله نقلیه  سواری پژو مدل ۱3۹3  تیپ PARSXU۷CNG  به شماره موتور 
۱2۴K۰۴6۷۹۴۰  وبه شماره شاسی NAAN2۱CA۷EH35۰6۴6  به شماره پالک 2۷ ایران 

خوی ۱25ب ۴5 مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به آقای سعیدیعقوبی یگانه فرزندمحمدجعفر

خواهان آقای حجت اله یعقوبی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعیدیعقوبی یگانه به خواسته انتقال 
سند مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه۹۷۰۹۹86۱3۰۱۰۰۹۹6شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ۱3۹۷/۱2/25ساعت۱۰:۰۰تعیین که 
حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف یک ماه 
پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م.الف)۱6/88۷(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

رای رئیس اجرا
پرونده اجرایی کالسه ۹5۰۰۱5۰ تحت نظر است حسب   گزارش کارشناس اجرا وارده بشماره ۷833-

۱3۹۷ بانک سپه باستناد سند رهنی شماره 866۱6 مورخ ۱3۹۱/۰3/22 دفتر اسناد رسمی شماره ۴6- 
گرگان علیه آقای اصغر رقائی مبادرت به صدور اجرائیه نموده که پرونده تحت کالسه فوق تشکیل و 
اجرائیه در تاریخ ۱3۹5/۱۰/۱۹ به مدیون و راهن از طریق انتشار آگهی ابالغ گردیده است سپس بستانکار 
نظر  که  نموده  را  اصلی بخش یک  الی 3۷۷5-  از3۷6۱  فعی  مزایده پالک ۱6۱  و  ارزیابی  درخواست 
کارشناسی از طریق انتشار اگهی ابالغ و آگهی مزایده در مورخ ۱3۹6/۰5/25 در روزنامه کسب وکار منتشر 
و در تاریخ ۱3۹6/۰6/2۰ مزایده برگزار و بصورت مشاع به بستانکار واگذار گردید بستانکار درخواست 
پیش نویس سند انتقال مالکیت اجرا را نموده که با بررسی پرونده مشخص گردید که کارشناس ششدانگ 
عرصه و اعیان را ارزیابی و گزارش نموده و نظریه ارزیابی از طریق انتشار آگهی به بدهکار  ابالغ گردیده 
است لذا توجها به موارد معنونه اینکه ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد وثیقه ارزیابی گردیده و عرصه 
آن متعلق به آستان قدس رضوی می باشد  با توجه به نامه شماره 28/۹۷/۱۱653مورخ ۱3۹۷/۰۹/۱2 اداره 
کل محترم متبوعه در اجرای ماده ۱۷2- آیین نامه اجرا به تجدید مزایده و ارزیابی صادر ، مقرر است رای 
صادره به ذینفعان ابالغ و چنانچه شکایتی دارند ظرف مدت ۱۰ روز  پس از ابالغ شکایت خود را به هیئت 
محترم نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان یا به اداره اجرای اسناد رسمی محل 

تحویل تا برابر بند 8 ماده 25 قانون ثبت رسیدگی گردد.م.الف:23۴8
عظیمی پور- کفیل اداره اجرای مفاداسناد رسمی الزم االجرا شهرستان گرگان

آگهی حصروراثت
آقای علی اسمعلیان فارسانی نام پدرجمعه بشناسنامه۱3۷صادره ازاهواز درخواستی بخواسته صدور گواهی 
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم مرحوم صغری شیروانی فیل آبادی بشناسنامه33۹صادره مسجدسلیمان 
درتاریخ۹۷/۷/23دراهواز اقامتگاه دائمی خویش فوت ورثه اش عبارتند از۱-متقاضی علی اسمعلیان فارسانی فرزند 
جمعه بشناسنامه۱3۷صادره ازاهواز2-عین اله اسمعلیان فارسانی فرزند جمعه بشناسنامه ۱۰5۷3صادره از اهواز3-
عبداله اسمعلیان فارسانی فرزند جمعه بشناسنامه۹6۹صادره از اهواز)پسران متوفی(۴-سیما اسمعیلیان فارسانی 
فرزند جمعه بشناسنامه 5۹5۹صادره ازاهواز5-سوسن اسمعلیان فارسانی فرزند جمعه بشناسنامه6۹۱صادره از 
اهواز6-کبری اسمعیلیان فارسانی فرزند جمعه بشناسنامه۹6۴صادره ازاهواز)دختران متوفی(والغیر ورثه دیگری 
ندارد. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3اهواز-حمیدرضا محمودی

خبرنگار پرس تی وی پس از آزادی از زندان با 
تاکید بر اینکه بازداشتش یک مساله شخصی نبوده 
است، افزود: از همه می خواهم که در تظاهرات روز 
جمعه که در همین راستا برگزار می شود، شرکت 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مرضیه هاشمی، 
خبرنگار شبکه خبری پرس تی وی در و اولین 
اظهارات خود پس از آزادی از زندان گفت: با توجه 
به شرایط موجود از همه دعوت می کنم تا به ما 

بپیوندند و در تظاهرات روز جمعه شرکت کنند. 
مساله  یک  افتاد  من  برای  که  اتفاقاتی  طبیعتا 
شخصی نبود و ممکن است این اتفاق برای هر 
شخص دیگری در آمریکا در هر زمانی اتفاق بیفتد.

وی افزود: ما باید با این مساله مقابله کنیم، ما در 
مقابل این ظلم می ایستیم و از همه می خواهم که 
در تظاهرات روز جمعه که در همین راستا برگزار 
و  می شود، شرکت کنند.مرضیه هاشمی مجری 
خبرنگار آمریکایی االصل شبکه پرس تی وی پس 

از ۱۱ روز بازداشت در آمریکا روز چهارشنبه بدون 
طرح هیچ اتهامی از زندان آزاد و به خانواده اش 
در واشنگتن  ملحق شد.وی که مجری و خبرنگار 
شبکه پرس تی وی است روز یکشنبه ۱3 ژانویه 
)۲3 دی ماه( بدون هیچ اتهامی در فرودگاه سنت 
لوئیس این کشور بازداشت و به یک بازداشتگاه 
پلیس فدرال آمریکا »اف بی آی« در واشنگتن 
به عنوان یک خبرنگار،  او  بازداشت  منتقل شد. 

بازتاب گسترده ای در سراسر جهان داشت.

مرضیه هاشمی: 

اتفاقاتی که
 برای من افتاد 

شخصی نبود

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب )سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی
 »SIEMENS« برند PLC عنوان مناقصه: مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 101ک/97 مربوط به خرید قطعات*

*مناقصه گزار: شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب به آدرس کرمانشاه-میدان نفت- بلوار زن- پالک 42- کد پستی 6714677745 
-شماره تماس 08338370072 )داخلی 2143و2145( نمابر 08338381623

*نوع ، کمیت و کیفیت کاال:

*مبلغ برآورد اولیه: 13/273/950/000 ریال،  از محل بودجه جاری
*تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 663/700/000ریال به صورت نقدی، ضمانتنامه معتبر بانکی یا سایر ضمانت نامه های مندرج در 

قانون برگزاری مناقصات.
*پیش پرداخت: به میزان 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد در مقابل ارائه تضمین معتبر.

*مدت اعتبار پیشنهادها: 90 روز از زمان گشایش پاکات مرحله اول
*شرایط متقاضی: داشتن توان مالی، تجربه کافی و مرتبط ، حسن سابقه ، ظرفیت تولید )جهت تولید کنندگان کاال(، ارائه گواهی نظام 
تضمین کیفیت و همچنین اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات ، آگهی تاسیس که مدارک مربوطه  در مرحله ارزیابی کیفی از شرکت ها 

اخذ می گردد.
از واجدین شرایط شرکت در مناقصه دعوت می گردد، حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی، درخواست خود را از 
فرم  ها،  دریافت درخواست  مهلت  پایان  از  نمایند. پس  دریافت  تاییدیه  و  ارسال  کاال  تدارکات  اداره  به  نمابر 08338381623  طریق 
استعالم ارزیابی کیفی حداکثر 3 روز پس از پایان مهلت اعالم آمادگی از طریق پست الکترونیک در اختیار متقاضیان حضور در مناقصه 
قرار خواهد گرفت.متعاقبا اسناد مناقصه از همان طریق به آدرس الکترونیک مناقصه گرانی که امتیاز ارزیابی کیفی الزم را کسب نموده 

اند ارسال می گردد. مهلت تحویل و تاریخ گشایش پاکات فنی و مالی متعاقبا طی دعوتنامه شرکت در مناقصه به اطالع خواهد رسید.
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب   WWW.WOGPC.IR

نوبت اول: 1397/10/29             نوبت دوم: 1397/11/06

 نوبت دوم
  کد فراخوان: 3۱۸۸۲۰۹
شماره مجوز:۱3۹۷/۵۶۱۲

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی اکبردرخشان هوره  دارای شناسنامه شماره63 به شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰6۹۱ ش۱س از این دادگاه 
شناسنامه  شماره  به  هوره   درخشان  امین  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست 

۱55درتاریخ ۱3۹۷/۱۰/۱5 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱- علی اکبردرخشان هوره  فرزندقنبرعلی به شماره ملی ۴623۰۴355۱  پدر  2-شهربانو بهاء لو هوره فرزندمحمدعلی  
به شماره ملی  ۰۴2۹۷۹ ۴623 مادروالغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف 

شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

گواهی حصر وراثت
خانم زهرا خیرطال دارای شناسنامه شماره 268۴ به شرح دادخواست به کالسه ۱۹۴۴ از این دادگاه دادخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده شده که شادروان رمضان خیرطال به شناسنامه 35538  در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۹ اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته اند ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱- مجتبی خیرطال  ش.ش:32۴۴6   س.ت :۱36۷    پسر  2- زهرا خیرطال  ش.ش:268۴   س.ت :۱352    دختر                   
3- فرشته خیرطال  ش.ش:۹۷8۴   س.ت :۱353    دختر   ۴- نرگس خیرطال  ش.ش:۷5۴۷   س.ت :۱36۱    دختر                   
5- اکرم خیرطال  ش.ش:5۱3۴   س.ت :۱363    دختر    6- فاطمه اوالد ربیعی  ش.ش:2۱8   س.ت :۱328    همسر                   
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م.الف : ۴۴۴3
دبیر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهریار
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مفقودی 
برگ سبز پراید مدل ۹6 با شماره پالک ۱62م6۴ ایران 82 با شماره موتور 583۰8۰3و 
شماره شاسی 35۹8۴۷۷بنام محمد رضا عباس نیا مرزونی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 85 با شماره پالک ۹3۹م ۹۷ ایران 
82 با شماره موتور ۱6۴۱2۷3با شماره شاسی s۱۴۱2285۹۱3۱6۰بنام نبی علی پور 

بابلچمازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
برگ سبز سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 85 با شماره پالک ۹3۹م ۹۷ ایران 
82 با شماره موتور ۱6۴۱2۷3با شماره شاسی s۱۴۱2285۹۱3۱6۰بنام نبی علی پور 

چمازی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :حامد زراعت کار   ساکن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود . صفورا ترحمی 
لنگرودی      دادخواستی بخواسته      مطالبه  خسارت ساختمان   باستناد   نظریه کارشناسی   به  
شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 8۷3/۹۷شعبه  اول  ثبت و وقت دادرسی بروزدوشنبه   
مورخ  ۹8/۱/26ساعت  ۱۰  صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان و دستور دادگاه)شورا( 
و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی 
از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. 
در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

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

آگهی مزایده مال منقول در مرحله اول
 پرونده کالسه ۹۷۰2۷5 صادره از شعبه ۱۰ دادگاه خانواده شهریارله خانم فائزه بهرام زاده علیه 
آقای علیرضا قربانی زاده به خواسته مهریه مبلغ ۱۴ عدد سکه اصل خواسته که پس از توقیف مال 
طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ارزش خودروی توقیفی را به مبلغ 
2۰5۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در تاریخ ۱3۹۷/۱2/۰2 از ساعت ۱۰ الی 
۱۱ در محل اجرای احکام مدنی)خانواده( دادگستری شهریار و از طریق مزایده به فروش برسد، 
طالبین میتوانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطالع و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و 
در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شروع و هر کسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و ۱۰٪ از کل 
مبلغ فروش في المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه 
اعتراضی از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد. اموال توقیفی به شرح زیر می باشد.
یکدستگاه خودروی پراید ۱3۱ به شماره انتظامی ۴5 و 665 ایران ۹۹ مدل ۹5 به رنگ سفید گلگیر 

چپ تعویضی و فرو رفتگی دارد داشبورد گیربکس و دیفرانسیل سالم تایرها ۷۰ درصد
ارذزش خودروی توقیفی به مبلغ 2۰5۰۰۰۰۰۰ریال می باشد و چنانچه روز مزایده مصادف با روز 

تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز و ساعت انجام خواهد شد.م.الف:۴۴۴۴
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم

کالسه پرونده : ۱2۹۹/3/۹۷ وقت رسیدگی روز : مورخ ۹۷/۱2/۷  ساعت  ۱6/۰۰ حوزه سوم شهریار
خواهان: زهرا امیدواری خوانده : مهدی غالمی- زهرا نوری کلورزی – مظفر علی شاهسون

خواسته:  مطالبه وجه  باتوجه به تقدیم دادخواست از طرف خواهان به دادگاه عمومی و ارجاع به 
شعبه شورای حل اختالف وقت رسیدگی تعیین گردیده و به علت شناخته نشدن آدرس خوانده و به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. م.الف :۴۴۴5
شاپور دیده خانی، رییس شورای حل اختالف حوزه سوم شهریار

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹۷6۰3۱8۰2۰۰۰25۷۷ -۹۷/۹/25 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  
بالمعارض  متقاضی  آقای  نقی جعفری دامان  محله فرزندمحمد جعفر بشماره  شناسنامه  225 صادره  از رودسر  
و کد ملی 26۹۰25۰۱52بصورت  ششدانگ  یک باب  مغازه به مساحت ۱۷/۷2 متر مربع  پالک ۹6۴فرعی  ۱۴۴ 
اصلی  واقع  در گزافرود بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی از مورد نسق رقیه غالمی کالچایی 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.
1009- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/6

آگهی ابالغ اجرائیه 
کالسه: ۹۷۰۰38۰

بدینوسیله به آقایان حسین معنوی پور فرزند حمید به نشانی : ۱-شهریار باغستان انتهای ۱3 خادم 
آباد جنب پرورش اسب کالنتری 2-اندیشه فاز سه خ نگارستان ک دو پالک 3۱ و حامد معنوی پور 
فرزند حمید به نشانی : ۱- شهریار باغستان خادم اباد الله ۱3 غربی تولید ظروف یک بار مصرف 
معنوی پور 2-شهریار فاز سه اندیشه خیابان دانشجو خیابان دانش آموز خ کرخه بن بست دوم پ 
۱۱ بدهکاران پرونده کالسه فوق که برابر گزارش مامور پست آدرس شما شناخته نگردیده ابالغ 
می گردد که برابر قراردادبانکی شماره 2۰۱۱۱۰56۷۴62۰۱ بین شما و بانک اقتصاد نوین مبلغ 
۱۹6/۴2۹/۱۰8 ریال تا تاریخ ۹۷/۰2/۱۰ بدهکار می باشید و از این تاریخ طبق مقررات مشمول 
خسارت می شوید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده ۱8 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه چاپ و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.م.الف:۴۴۴۷
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار سید مرتضی موسوی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره ۹۷6۰3۱8۰2۰۰۰25۷6 -۹۷/۹/25 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک 
کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی خانم اقدس دمیرچی فرزند اسداله  بشماره  شناسنامه  
5۷3 صادره  از ری  و کد ملی ۰۴۹۰۹۹6۴3۴ بصورت  یکباب خانه و محوطه  به مساحت 36۷/۱8 
متر مربع  پالک 5۱2فرعی  3۰3 اصلی   مفروز  و مجزی شده  از 3۴6 فرعی از اصلی مذکور واقع  در  
سورخافی بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی حسین  کروبی  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.
1008- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/6

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی: حوزه هفتم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: خانم مرضیه پاک نیا خوانده: آقای محمد حسنی خواسته: مطالبه نفقه
گردشکار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی، قاضی شورا 

بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
درخصوص دعوی خانم مرضیه پاک نیا بطرفیت آقای محمد حسنی به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 
۹6/۰6/۱۹ لغایت اجرای حکم به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات 
پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا، 
نظر به اینکه به داللت تصویر مصدق سند نکاحیه مضبوط در پرونده رابطه زوجیت فی مابین اصحاب 
دعوی محرز و مسلم می باشد و با توجه به اینکه به موجب مقررات قانونی در عقد دائم نفقه زن برعهده 
شوهر می باشد که شورا جهت تعیین میزان نفقه خواهان قرار ارجاع به کارشناس صادر نموده که طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری نفقه مشارالیه تعیین گردیده که با وصف ابالغ در فرجه قانونی از 
هرگونه ایراد و تعرض مصون مانده و توجه به مجهول المکان بودن خوانده و حسب درخواست 
خواهان و به تجویز از ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی وقت رسیدگی از طریق روزنامه کثیر االنتشار 
ابالغ گردیده لیکن در جلسه شورا حاضر نگردید و الیحه نیز ارسال نداشته و دلیلی که حکایت از 
نشوز خواهان و یا برائت ذمه از بابت پرداخت نفقه مورد مطالبه به شورا ارئه و اقامه ننموده است، لهذا 
قاضی شورا دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده ۹ قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب ۹۴/8/۱۰ به مواد ۱۱۰6 او ۱۱۰۷و ۱۱۱۱ قانون مدنی و با رعایت مواد ۱۹8 و 5۱۹ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در مرز مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل و شش میلیون و بیست هزار ریال  بابت اصل خواسته تا تقدیم دادخواست )۹۷/۴/3۰( و 
مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ دویست و ده هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و اجرای اعالم مکلف است مابه الفتاوت هزینه دادرسی 
را از محکوم له دریافت و به حساب مربوطه واریز و به همان میزان از محکوم علیه در حق وی وصول 
نماید و نسبت به خواسته خواهان از تاریخ صدور حکم لغایت اجرای حکم نظر به اینکه اوال مطالبه نفقه 
طبق ماده ۱۱۰8 قانون مدنی فرع تمکین می باشد و به عبارت دیگر اگرچه در اثر عقد نکاح سبب دین 
ایجاد شده است اما اشتغال ذمه زوج بر تادیه نفقه منوط به تمکین زوجه است که اگر زوجه ناشزه شود 
استحقاق دریافت نفقه را از دست می دهد. و دینی بر ذمه زوج مستقر نمی شود ثانیا استقرار نفقه بر ذمه 
زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زمانی که هنوز نیامده بر ذمه زوج نیز مستقر نگردیده 
است ثالثا قسمت اخیر ماده ۱2۰6 قانون مدنی فقط داللت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتیه 
را دارد آن هم به جهت اینکه اقارب قانونا حق مطالبه نفقه گذشته را ندارد و این قسمت فاقد مفهوم موافق 
است که با این وصف دعوی خواهان را نسبت به به این شت مسموع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون 
آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواهان را صادر و اعالم می دارد برای صادره نسبت به محکومیت 
غیابی و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی و نسبت به هر دو قسمت ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.م.الف:۴۴۴۹
سید عمار تاجیک، قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان درقسمتی ازپالک 22۷8/۱۰بخش2اهوازدرهیات 
سازبه  چینی  امید  تصرفات  موضوع  رسمی  سند  فاقد  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مساحت ۱25/5۰مترمربع رای مبنی برمالکیت صادرو آگهی های ماده3آن به طور صحیح منتشرو 
موردواخواهی غیرقرارنگرفته وپالک مرقوم درجریان ثبت بوده ،لذا بنا به درخواست متقاضی آگهی 
تحدید حدود اختصاصی آن منتشروبه اطالع مالک ومجاورین وصاحبان حقوق ارتفاقی می رساند 
که عملیات تحدید حدودو نقشه برداری درساعت ده صبح روزیک شنبه مورخ ۹۷/۱۱/28درمحل 
انجام وشروع خواهدشد.اعتراض نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی با توجه به ماده 2۰قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت سی روزپذیرفته می شودومعترض موظف است که ظرف 
مدت یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وجریان واخواهی خودرا پیگیری نماید.تاریخ انتشار:۱3۹۷/۱۱/6 

شماره م الف)5/2۷33(
نصرت اله-کفیل اداره ثبت اسنادو امالک ناحیه دو اهواز

آگهی فقدان سند
دفترخانه  شده  گواهی  استشهاد  دوبرگ  باتسلیم  بیداربخت  غالمرضا  آقای 
مالکیت ششدانگ پالک 5۰۹5/۱۱واقع در بخش  2۹5شوشترمدعی است که سند 
بیداربخت  غالمرضا  نام  8۰35به  ثبت  شماره  ۴85به  شوشتردردفتر ۴2صفحه  یک 
صادروتسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقودگردیده لذا به دستور تبصره 
یک اصالحی ماده۱2۰آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سندمالکیت نزدخودمی باشد می 
تواند ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
دارد ودرغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت 

المثنی به نام مالک صادرخواهد شد.      شماره م الف)۱5/563(
حیدرشاهینی فر-رئیس اداره ثبت اسنادو امالک شوشتر

آگهی حصر وراثت
خانم طوبی مرادی دارای شناسنامه شماره 5۹6۹۷852۱۰ به شرح دادخواست به کالسه ۹۷۰5۱۰ از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده شادروان محمدامین خرمی به 
شناسنامه 5۹6۹62۰۹۷۱ در تاریخ ۹۷/۹/۱۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: ۱.نوید خرمی5۹6۰۰۷۱۱26   پسر متوفی 2.پریسا خرمی5۹6۰۰۱2۴۰5دختر متوفی

5.طوبی  متوفی  دختر  خرمی5۹6۹۹5۰238  ۴.الهه  متوفی  خرمی5۹6۰۰۴3۷85دختر  آرا  3.دل 
کرمی   ۷.خمین  متوفی  پدر  خرمی5۹6۹6۱۹۰۷8   6.نعمت  متوفی  مرادی5۹6۹۷852۱۰همسر 

5۹6۹6۱۴6۰2  مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابر محمدی

همکاری دانشگاه صنعتی کرمانشاه با صنعت نفت؛ 

طرح جلوگیری از هدر رفت  وقت و  انرژی

کرمانشاه- خبرنگار زمان: نشست گسترش ارتباط 
و همکاری دانشگاه صنعتی کرمانشاه با صنعت نفت 
برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره 
برداری نفت و گاز غرب به منظور بهره گیری و ارتباط 
مؤثرصنعت و دانشگاه، جلسه ای با حضور ریاست 
و اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه و 
مدیران شرکت نفت و گاز غرب و شرکت نفت مناطق 

مرکزی ایران برگزار گردید.
این نشست با حضور ریاست، مسئولین و اعضای 
مهندس  کرمانشاه،  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیأت 
ناصری پور مدیر عامل شرکت نفت و گاز غرب، 
مهندس سید عباس ضیائی ریاست پژوهش و فناوری 
شرکت نفت مناطق مرکزی و هیأت همراه برگزار شد. 
ریاست دانشگاه صنعتی کرمانشاه گفت: این جلسه می 
تواند فتح بابی برای همکاری های مستمر، سودمند 
و هدفمند جهت ارتقاء و تکمیل دو حوزه دانشگاه 
و صنعت نفت و گاز باشد.نیاز صنعت به تخصص 
صنعت  تجربیات  به  دانشگاه  نیاز  و  دانشگاهیان 
می تواند زمینه ساز تعامل پایدار و سازنده در این 
خصوص باشد. وی همچنین یادآور شد: محوربندی 
پروژه ها و معرفی الویت های پژوهشی به اعضای 
هیأت علمی و دانشجویان می تواند سبب بهبود روند 
حل مشکالت و کاهش اتالف وقت و انرژی در این 
زمینه باشد. در ادامه ی جلسه مهندس ناصری پور 
مدیر عامل شرکت نفت و گاز ضمن ابراز خرسندی 
بدلیل حضور در جمع دانشگاهیان دانشگاه صنعتی 
کرمانشاه به معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز 
پرداخت. ایشان ظرفیت صنعت نفت و گاز را فرصتی 
برای توسعه¬ی این شرکت دانسته و افزود : وجود 
افراد آشنا با کار حرفه ای در صنایع باالدستی در این 
حوزه و وجود متخصصان دانشگاهی با پتانسیل های 
علمی بسیار مطلوب می تواند گره گشای بسیاری از 
مشکالت کشور در این زمینه شود. مدیر عامل شرکت 
نفت و گاز در پایان سخنان خود با اشاره به ظرفیت 
های علمی مطلوب دانشگاه صنعتی کرمانشاه خواستار 
ارتباط بیشتر، گسترش همکاری های دو جانبه، انجام 
بازدیدهای علمی و انعقاد تفاهم نامه های علمی ، 
آموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط شد. در 
ادامه ی نشست مهندس ضیائی ریاست پژوهش و 
فناوری شرکت نفت مناطق مرکزی نیز با تأکید بر 
الگو برداری از ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای 
توسعه یافته افزود: مداومت بر حفظ ارتباط دانشگاه با 
صنعت، اشراف بر این ارتباطات و رونوشت برداری، 
تکیه بر کار سیستماتیک و نظام مند، انجام پروژه های 
پژوهشی، کارآموزی و پایان نامه ها به جهت آمادگی 
دانشجویان برای ورود به صنعت، باعث پیشرفت های 

حداکثری و حرکت به سمت جلو می شود.

خبر

 رشد 61 درصدی مصرف اینترنت مشترکان
 در یک سال گذشته

»نشست خبری مجید صدری, مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با 
اصحاب رسانه« و همچنین ارتباط از طریق ویدئو کنفرانس با رسانه 
های کلیه استان ها که این نشست دراستان گلستان با حضورغالمعلی 
شهمرادی, مدیر مخابرات منطقه گلستان ، رئیس روابط عمومی و 
حضور علی اصغر سلیمانی از نشریه پیش به سوی کسب و کار و 

حمید میرزا علی از روزنامه ایران برگزار شد.
مجید صدری در این نشست با اشاره به اینکه کابل کشی فیبر نوری 
نیم  و  یک  واگذاری  برای  کرد:  عنوان  است  شده  رایگان  درمنازل 
میلیون پورت فیبر نوری سرمایه گذاری شده است و به دلیل هزینه 
باالی کابل کشی طرح فیبر نوری در منازل, هزینه این طرح را رایگان 

کرده ایم.
وی همچنین تصریح کرد: ارائه سرویس فیبر نوری منازل طی یک 

سال گذشته 2۰۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد: مصرف روزانه 
اینترنت مشترکان در یک سال گذشته 6۱ درصد رشد داشته و مصرف 
همچنین  است.  بوده  همراه  رشد  درصد   55 با  الملل  بین  اینترنت 

ترافیک داخلی اینترنت طی یک سال گذشته ۴ برابر شده است.
کاغذی  قبوض  مورد حذف  در  ایران  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 
تلفن به دنبال دستور وزیر ارتباطات, گفت: در حال حاضر حدود 
۹8 درصد مشترکان مخابرات قبوض خود را به صورت غیرحضوری 
پرداخت می کنند اما با این وجود ما طبق وظایفی که از قبل داشته 
ایم ۱5 میلیون قبض تلفن ثابت در هر دوره صادر می کنیم ودر حال 
پیگیری هستیم که این قبوض به طور کامل حذف شود و مردم تنها 
اقدام  پرداخت صورتحساب خود  به  از روش غیرحضوری نسبت 

نمایند.
وی همچنین گفت: ۷۰۰ نقطه وای فای عمومی در کشور تا پایان 
شهریورماه راه اندازی خواهد شد و در حال حاضر 3۰۰ نقطه در 

کشور به وای فای عمومی شرکت مخابرات ایران متصل می باشد.
شبکه  به  خارجی  وندورهای  وابستگی   میزان  به  همچنین  وی 
مخابرات اشاره کرد, وافزود:در حال حاضر میزان وابستگی 3۰ درصد 
است و ما امیدواریم این 3۰ درصد نیز با استفاده از تولیدات داخلی 
طرح  برای  مخابرات  ازآمادگی  همچنین  صدری  کند.  پیدا  کاهش 
ثابت در یک  تلفن  تمامی روستانشینان  به  ارتباط رسانی روستایی 
زمان بندی معقول خبر داد وتصریح کرد: بر این اساس متقاضیان می 
توانند با مراجعه به سامانه خدمات روستایی اجباری، تقاضای خود 
را برای دریافت خط تلفن به مخابرات ارائه دهند. صدری به موضوع 
تبدیل ودایع مشترکان تلفن ثابت به سهام که در چند سال گذشته 
مطرح شده بود اشاره کرد و اذعان داشت: برای این طرح رقمی معادل 

35۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد ودر حال بررسی حقوقی است.
مدیر کل مخابرات ایران ضمن اشاره  به برنامه های مخابرات برای 
حمایت از کسب و کارهای نوپا و همکاری با پیام رسان های داخلی 
تصریح کرد : تفاهم نامه ای با سه پیام رسان داخلی برای استفاده 
 از خدمات آنها منعقد کرده ایم که با توجه به آن کاربران مخابرات 
می توانند ازاین پیام رسان ها برای دریافت خدمات مخابرات استفاده 

کنند.

خبر

رئیس شورای اسالمی شهر وحیدیه، این شهر را شهری با ظرفیت 
ها گردشگری خواند و گفت: باتوجه به ظرفیت های گردشگری 

وحیدیه، این شهر می تواند به قطبی گردشگری تبدیل شود.
خبرنگار زمان مهرداد ضمیری مروی زاده: عباس ششدهی راد 
در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار زمان در حاشیه سیزدهمین 
نشست مطبوعاتی تدبیر دولت- امید ملت که به همت فرمانداری 
شهرستان شهریار در سالن اجتماعات فرهنگسرای کوثر وحیدیه 
برگزار شده بود، تعدادی از آثار باستانی و جاذبه های گردشگری 
نگرش خردمندانه  با  کرد:  تشریح  و  برشمارد  را  وحیدیه  شهر 
فرهنگی و گردشگری  میراث  اداره  شهردار محترم و همچنین 
وحیدیه  شهر  باستانی  آثار  ساماندهی  برنامه  شهریار  شهرستان 

همچون برج بابامحمود، قلعه باستانی جوقین و... در حال پیگیری 
است. این مسوول همکاری و تقویت بخش خصوصی در زمینه 
میراث فرهنگی و گردشگری را از عوامل موثر در بهبود وضعیت 

گردشگری شهر وحیدیه دانست.
وی به بازسازی برج بابا محمود اشاره کرد و گفت: با توجه به 
موقعیت جغرافیایی این اثر باستانی و فضای اطراف آن می توان 
مجتمعی گردشگری پیش بینی کرد که به طور حتم در ارتقاء 

شاخص های گردشگری شهر نقش بسزایی خواهد داشت. 
ششدهی راد در ادامه بر تالش شورای اسالمی و شهردار وحیدیه 
بر ارتقاء درآمد های پایدار اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه 
سالن خلیج فارس با حدود هفتصد نفر گنجایش ماهیانه میزبان 

برنامه ها و کنسرت های متنوعی است و در صورت نظر مساعد 
شورای تامین می توان تعداد برنامه های این سالن را افزایش داد 
که این خود گام موثری در جهت ارتقاء فرهنگی- اجتماعی و 

بهبود وضعیت درآمد زایی مدیریت شهری خواهد بود.
رییس شورای اسالمی در خصوص سالن خلیج فارس ادامه داد: 
این سالن در غرب استان تهران نمونه است و با توجه به استقبال 
بسیار خوبی که از این ظرفیت فرهنگی شده است در نظر داریم 
تا با توسعه و بهبود سالن مذکور از این ظرفیت حداکثر استفاده 

را داشته باشیم.
همچون  ادارات  برخی  بیشتر  فعالیت  پتانسیل  از  ادامه  در  وی 
جهاد کشاورزی شهرستان شهریار در شهر وحیدیه سخن گفت 
می  فعاالنه  که  است  ای  اداره  کشاورزی  جهاد  کرد:  تشریح  و 
کوشد در خالل ارتباط مستقیم با کشاورزان نقش موثری در زمینه 

حمایت آنان و در نهایت احیای باغات را ایفا کند.
این مسوول اضافه کرد: موضوع پیگیری کانال آبی که از سمت 
فردیس به وحیدیه می رسد برای کشاورزان اهمیت ویژه ای دارد. 
وی ادامه داد: جهاد کشاورزی شهرستان شهریار اخیرا در زمینه 
های متنوع از قبیل ایجاد شبکه آبیاری قطره ای و توزیع گوشت 

اقدامات موثری رادر شهر وحیدیه به انجام رسانده است.
ششدهی راد در پایان ضمن اشاره به لزوم تعامل مناسب تمامی 
دستگاه ها در جهت جلب رضایت مردم تاکید کرد: توقع ما از 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شهریار این است که با تسهیل 
روند صدور اسناد شهر به نفع مردم و مدیریت شهری انعطاف 
روی  پیش  موانع  تمامی  جهادی  عزمی  با  نیز  ما  و  دهد  نشان 

شهروندانمان را کنار خواهیم زد.

 باغ تندرستی میزبان 
بازار گل و گیاه اصفهان

بهادری- اصفهان: مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان از ساماندهی بازار گل و گیاه اصفهان و 
کف سازی آن تا ابتدای اسفندماه جاری خبر داد 
و گفت: این بازار سال آینده به باغ تندرستی که 
است،  احداث  در حال  فارابی  بیمارستان  پشت 

منتقل می شود.
محمد مجیری در نشست خبری با اصحاب رسانه 
در سلسله نشست های »سه شنبه ها با رسانه«، 
با اشاره به اینکه عدم استقرار واحدهای صنفی 
در مکان مناسب یکی از مشکالت شهر اصفهان 
به شمار می رود، اظهار کرد: حدود ۹۰ اتحادیه 
صنفی در حوزه مشاغل مختلف در شهر اصفهان 
مشکل  نامناسب،  استقرار  که  کنند  می  فعالیت 
مشترک همه آن ها است. وی ادامه داد: واحدهای 
صنفی که مشکالت ترافیکی برای شهر ایجاد کرده 
اند باید با همدلی میان اصناف، منسجم شده و 
به صورت مجتمع های دارای پارکینگ به مردم 
خدمات رسانی کنند. مدیرعامل سازمان ساماندهی 

مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه در همین راستا زمینی ۱۴ 
هکتاری برای استقرار واحدهای نساجی که اکنون 
در کردآباد مستقر هستند، در مجاورت ترمینال 
ایم،  نائین در نظر گرفته  ابتدای جاده  شرق، در 
بیان کرد: البته برای تخصیص این زمین به شهرک 
نساجی اصفهان ایراداتی از سوی سازمان محیط 
زیست مبنی بر قرار گرفتن این شهرک در داخل 
مطرح شده  اصفهان،  کیلومتری شهر  شعاع 5۰ 
است.وی با بیان اینکه اگر الزامات محیط زیستی 
لحاظ  کارگاهی  واحدهای  فعالیت  با  رابطه  در 
شود، مانند شهرهای اروپایی شهرک های صنعتی 
می توانند در کنار شهرها فعالیت کنند، گفت: در 
صورت صدور مجوز از سوی محیط زیست تغییر 
کاربری زمین هم انجام و کار احداث شهرک آغاز 
می شود.مجیری بیان کرد: بازار خشکبار هم در 
میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان در قالب ۴5 
سوله 52۰ مترمربعی با دفتر کار، در حال احداث 

است. 

 انتخاب 3 واحد صنعت و خدمات سبز
 در گیالن

همایش  بیستمین  در  رشت:  منکویی- 
سالن  در  که  سبز  خدمات  و  صنعت  ملی 
همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط 
استان   صنعتی  واحد  سه  شد  برگزار  زیست 
گیالن  در سال ۱3۹۷  به عنوان واحد سبز 

انتخاب شدند .
دکتر  جمهور،  رئیس  اول  معاون  حضور  با 
حفاظت  سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
محیط زیست وجمعی از مدیران و کارشاسان 
فعال در حوزه محیط زیست در محل پارک 
پردیسان برگزار شد؛از واحد های منتخب در 
فرآیند انتخاب صنایع و واحد های خدماتی 
سبز در راستاي لحاظ نمودن تمهیدات زیست 
زیست  محیط  با  فعال  همکاري  و  محیطي 
جاری،  سال  در  است  گفتني  شد.    تقدیر 
فرآیند انتخاب واحد های صنعتی و خدماتی 
صورت  صنایع  خوداظهاری  مبنای  بر  سبز 
گرفته و انتخاب به صورت کامال مکانیزه و از 
 طریق پورتال سازمان حفاظت محیط زیست

اصول  در  و  شد  انجام    www.doe.ir  
شد،  تدوین  مخاطبین  برای  که  راهنمایی 
شاخص ها و برنامه زمان بندی انتخاب صنعت 

و واحد خدماتی سبز مشخص گردید.
نظر به تصمیمات اتخاذ شده در کمیته انتخاب 
معاونت  سبز  خدماتی  و  صنعتی  واحدهای 
محیط زیست انسانی سازمان متبوع در سال 
استان  سبز  منتخب  واحدهای  اسامی   ،۱3۹۷
شد:۱-کارخانه  اعالم  ذیل  شرح  به  گیالن  
سیمان خزر 2-   شرکت فوالد آناهیتا گیالن 

3- شرکت داروسازي کاسپین تامین
مسعود تجریشی معاون محیط انسانی سازمان 
محیط زیست هم در بیستمین همایش ملی 
صنعت و خدمات سبز با اشاره به اینکه این 
نشست به منظور تشویق  واحدهای صنعتی 
مناسب  بستر  آوری  فراهم  برای  خدماتی 
فعالیت های سازگار محیط زیستی فراهم شده 
است، گفت: فرایندشرکت در این همایش به 

صورت خود اظهاری بوده است.

رییس شورای اسالمی 

شهر وحیدیه تاکید کرد:

وحیدیه، شهری 
با ظرفیت های 
گردشگری

آگهی حصروراثت
آقای رحیم حمیدانی نام پدربشناسنامه صادره ازدرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم 
و توضیح داده که پدرم مرحوم ناقدحمیدانی بشناسنامه۱۱وشماره ملی۱۹۱۰58۴6۷3صادره رامهرمزدر 
تاریخ ۹2/۱۱/2۱دراهوازاقامتگاه غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز۱- متقاضی۱-رحیم حمیدانی 
فرزندناقدبشناسنامه 863کدملی ۱۹۱۰5۹325۷متولد ۱355/6/3۰صادره ازرامهرمز2-مالک حمیدانی 
فرزند ناقد بشناسنامه 36کد ملی ۱۹۱۱۰6۹۰۷۱متولد ۱3۴۴/3/۱صادره ازرامهرمز3-عبدالرحمن 
از رامهرمز)پسران  ناقدبشناسنامه2کدملی ۱۹۱۱5۴۱65۱متولد ۱36۰/۱/۱صادره  حمیدانی فرزند 
متوفی(۴-خدیجه حمیدانی فرزند ناقد بشناسنامه633کد ملی ۱۹۱۰5۹۰۹32متولد ۱338/8/5صادره 
از رامهرمز5- صدمه حمیدانی فرزندناقد بشناسنامه2کدملی ۱۹۱۱5265۴5متولد ۱35۰/۱/۴صادره از 
رامهرمز6- حکیمه حمیدانی فرزند ناقد بشناسنامه 825کدملی ۱۹۱۰5۹2862متولد ۱352/۷/۱صادره 
از رامهرمز۷- حسنه حمیدانی فرزند ناقد بشناسنامه3کدملی ۱۹۱۱5۴58۹2متولد ۱36۱/۴/۱صادره 
از رامهرمز8-امینه حمیدانی فرزند ناقد بشناسنامه ۱6کدملی ۱۹۱۱5538۰۱متولد ۱363/۱۰/28صادره 
ازرامهرمز۹-سکینه حمیدانی فرزند ناقد بشناسنامه58کدملی ۱۹۱۱88۰۴8۹متولد ۱366/6/۱۷صادره 
از رامهرمز)دختران متوفی(۱۰-زکیه حمیدانی فرزند لفطه بشناسنامه6۹۴۷کدملی ۱۹۱۰۰6۹5۱5متولد 
۱326/3/۱صادره ازرامهرمز)همسرمتوفی( اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس اعتراض دارد یاوصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف)۱2/63۱(
رئیس شعبه دودادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی هیات موضوع قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی

شماره:۱3۹۷6۰3۱۷۱8۰۰۰۱86۷-تاریخ:۱3۹۷/۱۰/۱2-آگهی موضوع ماده3قانون وماده ۱3آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی-برابررای شماره ۱3۹۷6۰3۱۷۱8۰۰۰۱8۰۷هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی 
فرزندمویع  چلداوی  ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  اهوازتصرفات  سه  اداره  ملک  ثبت  حوزه 
بشماره شناسنامه۹88،صادره ازاهوازدریک باب ساختمان به مساحت65/52مترمربع پالک فرعی از۱55۹واقع 
مالک  محمودسیرجانی  آقای  رسمی  ازمالک  خریداری  بست  بن  کوچه  منصوری  خیابان  علوی  درکوی 
می  فاصله۱5روزآگهی  به  دردونوبت  مراتب  عموم  منظوراطالع  است.لذابه  سهام شماره۹883محرزگردیده 
توانندازتاریخ  باشندمی  داشته  اعتراض  متقاضی  به صدورسندمالکیت  نسبت  اشخاص  که  شوددرصورتی 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.  شماره م.الف)5/2688( تاریخ انتشارنوبت 

اول:۹۷/۱۰/22-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۷/۱۱/6
بهنام قادریان-رئیس ثبت اسنادوامالک اهواز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا گل صنم لو دارای شناسنامه شماره 2۱52 بشرح دادخواست به کالسه  ۹۷2۰6۹     این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان مقصود گل صنم لو بشناسنامه 3۴5۴2 
در تاریخ۹۴/۱۰/۱۷  اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  ناصر گل صنم لو 
فرزند  مقصود   –ش ش  2۹۱۰۰۴5۴8۱-چالدران –پسر متوفی/2-  رضا  گل صنم لو فرزند مقصود -ش  ش     
۹32 خوی-پسر متوفی/3-   علیرضا گل صنم لو فرزند مقصود -ش  ش2۱52 –خوی-پسر متوفی/۴-  نسرین 
گل صنم لو فرزند مقصود - ش ش  2۷۹۰۱۱۴668 – چالدران -دختر متوفی/5-  مهسا  گل صنم لو فرزند 
مقصود -  ش ش 2۷۹۰5528۰۰ خوی- دختر متوفی/6-  فاطمه گل صنم لو فرزند مقصود  -ش ش  68۱۰ 
خوی –دخترمتوفی/۷- فرنگیس درگاهی  فرزند محمد علی    -ش ش 8 –مرند همسر دائمی متوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

آگهی ابالغ اجرائیه
احتراما بدینوسیله به آقای رضا چوگان  فرزند محمد قربان بشماره شناسنامه ۱3۴ بنشانی : بندر 
ترکمن – خیابان کمینه ۷) ضامن ( بشماره  بایگانی ۹۷۰۰۰6۰ ، ابالغ می گردد ، با توجه به اینکه 
بانک سپه بندر ترکمن ، باستناد قرارداد شماره ۱۴۹56۷28۰ – ۹5/۰2/2۹ )قرارداد مضاربه ( جهت 
وصول مبلغ 2۰5/388/۱۷۷  ریال بابت اصل ودیرکرد و سود که بمبلغ مذکور، روزانه مبلغ ۱۴۹/۱۹۹ 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بانک افزوده خواهد شد ، بدهی شما بابت پرونده اجرایی  
مذکور ، علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده بکالسه مذکور در شعبه اجرای این اداره 
تشکیل و در جریان اقدام می باشد ، لذا ، چون طبق گواهی مامور اعزامی اداره پست بندرترکمن ، 
در آدرس تعیین شده در متن اجرائیه و اعالمی بانک ، مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار 
نیز نمی تواند شما را معرفی نماید و برای این اداره نیز ، آدرس شما معلوم نمی باشد ،با در خواست 
بستانکار و باستناد ماده ۱8 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، اجرائیه فوق الذکر ، یک نوبت ، در یکی 
از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد ، لذا چنانچه ظرف مدت ده )۱۰( روز از تاریخ انتشار این آگهی 
، که روز رسمی ابالغ محسوب می گردد : نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید ، عملیات 
اجرایی برابر مقررات ، علیه شما تعقیب و به جز این آگهی و آگهی مزایده ، در صورت بازداشت 

اموال ، اگهی دیگری منتشر و صادر نخواهد شد.م. الف : 2۴۰۹
حجت اهلل تجری رئیس ثبت اسناد و امالک بندرترکمن
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ایران رتبه اول کشف مواد مخدر را دارد

 مدیرکل دفتر سازمان ملل در وین و مدیر اجرایی مقابله با مواد مخدر و 
جرم  در دیدار با ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایتخت 
اتریش با اشاره به اهمیت همکاری های دو طرف تصریح کرد که ایران در 

کشف مواد مخدر رتبه اول را در دنیا دارد.
»یوری فدوتف« افزود: همکاری های دو طرف در حوزه های مسئولیت این 
سازمان در سطح مناسبی قرار دارد و آماده ایم تا تعامل خود را گسترش 
دهیم.وی با اشاره به اینکه »ایران کشور مهمی برای ما محسوب می شود« 
افزود: ایران در کشف مواد مخدر در بین کشورهای جهان، در رده اول قرار 
دارد و وظیفه ماست که با تمهید و جذب منابع مختلف، از فعالیت های آن 
در این حوزه حمایت کنیم.سراج نیز که برای شرکت در دهمین اجالس 
ساالنه مجمع بین المللی مراجع مبارزه با فساد در وین به سر می برد، در 
این دیدار با اشاره به همکاری ها و تعامل فی مابین ایران و سازمان مقابله 
با مواد مخدر و جرم و برگزاری سمینارهای مشترک در حوزه مبارزه با 
فساد، اقدامات و فعالیت های کشورمان در مبارزه با فساد را تشریح کرد.وی 
افزود: سازمان بازرسی کل کشور به عنوان مهم ترین نهاد در حوزه مبارزه با 
فساد، به دنبال مبارزه همه جانبه و پیشرفته با انواع فساد و همچنین ارتقای 
فرهنگ قانون مداری، و ایجاد نهادهای شفاف و پاسخگو است.رئیس 
سازمان بازرسی کل کشورمان در ادامه بر ضرورت عدم پذیرش تابعیت 
مضاعف مفسدان فراری که اموال عمومی را به سرقت می برند، و محاکمه 
و مجازات آنان تأکید کرد.سراج همچنین با اشاره به معضل مواد مخدر و 
تشریح اقدامات ایران در مبارزه مؤثر با این پدیده شوم و صرف هزینه های 
سنگین انسانی و مالی، از عدم همکاری سازمان های بین المللی و کشورها 
در این حوزه انتقاد کرد و خواهان توجه جدی سازمان مقابله با مواد مخدر و 
جرم به تقویت منابع و ظرفیت ها و گسترش همکاری های مشترک گردید.

مشاوران سازمان تامین اجتماعی
 از ۳۰ به ۹ نفر کاهش یافت

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی تعداد مشاوران خود در بخش های 
مختلف بیمه ای، درمانی و اقتصادی را از 3۰ به ۹ نفر کاهش داد.

به گزارش پیام زمان  در روزهای اخیر محمدحسن زدا سرپرست سازمان 
تأمین اجتماعی با صدور احکامی مشاوران جدید خود را انتخاب کرد تا با 

همکاری این مشاوران، فعالیت های سازمان بهتر پیش برود.
بر اساس احکام صادر شده وی ۹ مشاور در حوزه های بیمه ای، حقوقی، 
فرهنگی، اجتماعی و رسانه، فناوری اطالعات و فرابری داده ها، مجلس، 
عمرانی، درمان و زنان و خانواده انتخاب شده اند.پیش از این تعدادی از 
مدیران سازمان تامین اجتماعی نیز همزمان سمت مشاور مدیرعامل را 
برعهده داشته اند که با ساماندهی صورت گرفته، مشاوران سازمان تامین 
اجتماعی محدود به افرادی است که حکم جدید برای آنان صادر شده 
است. در بین ۹ مشاوری که در سازمان تامین اجتماعی منصوب شده اند، 6 
نفر آنان پیش از این نیز مسئولیت مشاور در این سازمان را برعهده داشته اند.
به همین منظور فرخ ملک وند فرد به سمت مشاور مدیرعامل در امور بیمه 
ای، غالمعلی عابدی مشاور مدیرعامل در امور حقوقی، ابراهیم رستمیان به 
عنوان مشاور مدیرعامل در امور فرهنگی، اجتماعی و رسانه و ابراهیم متین 
راد به سمت مشاور مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و فرابری داده 
ها منصوب شدند.محسن علیمردانی به سمت مشاور مدیرعامل در امور 
مجلس، سعید کاردار مشاور مدیرعامل در امور عمرانی، هدایت اهلل ادیب 
نیا مشاور مدیرعامل در امور درمان، علی کاشانی به سمت مشاور مدیرعامل 
و شیرین دخت فرهادی به عنوان مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده 

از سوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب شدند.

خبر

سرطان کودکان فابل درمان است

علی قنبری مطلق، در حاشــیه اولین کنفرانس 
مراقبت های دهان و دندان از بیماران ســرطانی 
با بیان اینکه بیماران سرطانی با عوارض جسمی 
و غیرجسمی مواجه هستند، اظهار کرد: یکی از 
عوارض ســرطان، عارضه  های دهانی و دندانی 
هستند که درمان  هایی مانند شیمی درمانی و 
رادیوتراپی موجب بروز این عارضه  ها می  شوند 
که عالوه بر درد موجب اختالل در تغذیه بیماران 

می شود.
وی افزود: بیماران سرطانی به دلیل آنکه شرایط 
ویژه  ای دارند باید تغذیه خوبی داشــته باشند و 
به همین دلیل باید به ســالمت دهان و دندان 
بیماران توجه کنیم.قنبری مطلق ادامه داد: درمان 
بیماران ســرطانی در تیم  های چند تخصصی 
انجام می شود و ما کنفرانس مراقبت  های دهان 
و دندان در بیماران سرطانی را برگزار کردیم تا با 
دیدگاه  های دو گروه آنکولوژی و دهان و دندان 
بیشتر آشنا شویم و فراگیران از دانشگاه های علوم 
پزشکی بهترین راهکارها را برای بیماران سرطانی 

به کار برند.
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، با اشاره به 
عوارض دهانی و دندانی ســرطان، گفت: بر اثر 
درمان  های سیســتمیک مثل شیمی درمانی 
ممکن اســت عوارض دهانی رخ دهد و از جمله 
آنها می  توان به خشــکی دهان اشــاره کرد که 
مهم تریــن عارضه دهانی در بیماران ســرطانی 
است.قنبری مطلق عنوان کرد: بر اثر رادیوتراپی 
در ناحیــه ســر و گردن ممکن اســت، التهاب 
مخاطی که یک عارضه شایع دهانی در بیماران 
سرطانی است بروز کند و ما تالش کرده ایم که با 
برگزاری کنفرانس آگاهی گروه های مختلف را در 

این زمینه بیشتر کنیم.
رئیس اداره ســرطان وزارت بهداشــت، درباره 
موارد ابتال به ســرطان در ایران، گفت: سالیانه 
۱۱۰ هزار مورد جدید ابتال به سرطان در کشور 
داریم، شیوع سرطان در دنیا رو به افزایش است 
و ما در ایران با توجه به اینکه هرم سنی جوانی 
داریم و جمعیت سالمندی ما رو به افزایش است 
در آینده بروز ســرطان در کشور قابل مالحظه  
تر خواهد بود.وی با اشــاره به علل بروز سرطان، 
گفت: بیماری ســرطان چند عاملی اســت، اما 
وقتی مجموعه عوامل در کنار هم قرار می  گیرند 
سرطان بروز می کند و برخی عوامل، چون سبک 
زندگی نادرست، چاقی، اضافه وزن، بی تحرکی، 
مصرف سیگار و دخانیات و قلیان، تغذیه ناسالم 
مانند مصرف غذاهای کبابی، سوخته و پر چرب 
خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند.قنبری 
مطلــق با تاکید بــر اینکه ۴۰ تــا ۵۰ درصد از 
سرطان ها قابل پیشــگیری هستند، گفت: این 
عدد قابل توجهی است و نشان می دهد که باید به 

پیشگیری از سرطان توجه ویژه ای داشت.

خبر

بیماری  گفت:  بهداشت،  وزارت  سرپرست 
های غیر واگیر یکی از بزرگترین مشکالت 
نادرست،  نظام سالمت است. سبک زندگی 
بیماری های غیر  باور سیاستگذاران به  عدم 
مدیریت  فرهنگی  های  دگرگونی  و  واگیر 
شده عواملی هستند که امروز جامعه را به این 

بیماری ها گرفتار کرده اند. 
ملی  کمیته  نشست  در  نمکی  سعید  دکتر 
غیرواگیر  بیماری های  کنترل  و  پیشگیری 
اظهارکرد: وقتی قرار است استفاده از فست 
الگوی  یک  عنوان  به  کشور  یک  در  فود 
باید  سیاستگذاران  گیرد،  شکل  تغذیه ای 
دوراندیشی  پدیده  این  به  آلودگی  به  نسبت 
غیرواگیر  بیماری های  شیوع  امروز  و  کنند 
ما  گذشته  بی تدبیری های  از  نشانه هایی 
بیماری های  بار  کرد:  تصریح  وی  هستند. 
امروز تلنبار ندیدن های دیروز ما است. حدود 
سه دهه پیش که مسئولیت معاونت بهداشت 
وزارت بهداشت را بر عهده داشتم، اداره کل 
بیماری های غیر واگیر را راه اندازی کردیم و 
آن زمان در منطقه بحثی از بیماری های غیر 
واگیر نبود و اگر آن راه را ادامه داده بودیم، 
جهان  سطح  در  بهتری  مراتب  به  وضعیت 
داشتیم. سرپرست وزارت بهداشت تاکید کرد: 
می شوند،  کنترل  واگیردار  بیماری های  وقتی 

بیماری های  سمت  به  بیماری ها  سیمای 
کنترل  زمینه  در  می کند.  تغییر  غیرواگیر 
بیماری های واگیردار، وزارت بهداشت، نقش 
فرزندان مان  دالر،   5 با  و  بود  اصلی  رکن  و 
قابل  مسری  مهلک  بیماری  شش  مقابل  در 
اما  شدند  واکسینه  واکسن  با  پیشگیری 
با  می شویم،  سرطان  و  دیابت  گرفتار  وقتی 
و  می شویم  روبرو  آور  سرسام  هزینه های 
لزوم تقویت مشارکت های بین بخشی بیش 
از پیش احساس می شود.نمکی با بیان اینکه 
به تدوین  بیماری های غیرواگیر  برای کنترل 

کشور  در  اظهارکرد:  داریم،  نیاز  ملی  نقشه 
مشکالت  تنوع  و  اقلیم  تنوع  به  توجه  با  ما 
باید نقشه های محلی برای کنترل بیماری های 
غیرواگیر تهیه شود چون هیچ استانی الگوی 
از  شهرستانی  هیچ  نیست،  کشور  عیار  تمام 
یک استان، الگوی تمام عیار آن استان نیست 
و روستایی از یک شهرستان، نمونه کامل یک 
شهرستان نیست. در چنین شرایطی نمی توانیم 
برنامه ریزی متمرکزی داشته باشیم و نیازمند 
نقشه های محلی هستیم که با ادغام و تجمیع 
در  کرد:  اضافه  تهیه شود.وی  ملی  نقشه  آن 

باید دوباره  بیماری های غیرواگیر  نقشه ملی 
بیماری های هدف و نقش همه دستگاه ها با 
منابع مورد نیاز آن ها را تعریف کنیم. وزارت 
واگیر  غیر  بیماری های  کنترل  در  بهداشت 
بهداشت  وزارت  اما  دارد  را  نقش  حداقل 
می تواند در سیاستگذاری و بازخورد دادن به 
دستگاه های اجرایی در این زمینه نقش مهمی 
داشته باشد و فعالیت های پیشگیرانه از ابتال 
ارائه  نظام  در  باید  غیرواگیر  بیماری های  به 

خدمات ادغام شوند.
بهداشت خاطرنشان کرد:  سرپرست وزارت 
برای کنترل بیماری های غیرواگیر نباید تخت 
های بیمارستانی جدیدی ایجاد کنیم بلکه باید 
درمان سرپایی را توسعه دهیم. اگر در مراحل 
را تشخیص  بیماری ها  بتوانیم  بیماری،  اولیه 
دهیم، شاهد پیشرفت بیماری و تحمیل هزینه 
بر مردم و نظام سالمت نخواهیم بود. برای 
پیشگیری از بیماری های غیر واگیر باید در 

کشور بسیج ملی راه اندازی کنیم.
به گزارش وبدا، نمکی در پایان اظهارکرد: نباید 
انجمنها و سازمان های  باالی  از ظرفیت های 
مردم نهاد در پیشگیری و کنترل بیماری های 
غیر واگیر غافل شویم  البته آموزش صحیح 
عموم  به  آموزش  ارائه  برای  ها  گروه  این 

جامعه مهم است.

سرپرست وزارت بهداشت تاکید کرد

ضرورت بسیج ملی برای پیشگیری از بیماری های غیرواگیر در کشور

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: صرع شایعترین 
بیماری مغزی بین کودکان است. یک میلیون و 3۰۰ هزار نفر 
در کشور به صرع مبتال هستند و با احتساب خانواده های آنها 

حدود سه میلیون نفر درگیر مشکالت این بیماری هستند
از  درست،  و  دقیق  تشخیص  افزود:  گزلی  قره  کورش  دکتر 
به  بیماری  این  اگر  و  است  کشور  در  صرع  اصلی  مشکالت 
نیابد فرد مبتال دچار ضربات مغزی  موقع و درست تشخیص 

شدید و صدمات جبران ناپذیر می شود.
به مصرف  به صرع  مبتال  بیماران  اظهار داشت: ۹۰درصد  وی 
طبیعی  زندگی  به  دارو  با  آنها  چهارم  سه  و  دارند  نیاز  دارو 
ایران  صرع  انجمن  مدیره   هیات  دهند.رئیس  می  ادامه  خود 
میلیون و 3۰۰ هزار  از مجموع یک  نفر  اضافه کرد: 3۰۰هزاز 
بیمار مبتال به صرع به دلیل مقاوم بودن به دارو درگیری های 

اجتماعی دارند.
به گفته قره گزلی، مهمترین معضل بیماران مبتال به صرع دارو و 
درمان است، تحریم ها و شرایط نابسامان اقتصادی باعث شده 
کنترل  از  که  کنند  استفاده  مشابه خارجی  داروهای  از  بیماران 
خارج می شود.وی افزود: استرس، کم خوابی به ویژه در فصل 

امتحانات می تواند خطر ابتال به صرع را افزایش دهد.

یک میلیون و 300 هزار نفر در 
کشور رصع دارند

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از ارائه الیحه طرح 
ترافیک ۹8 به شورای شهر خبر داد.

سرانجام  مورد  در  خبرنگاران  جمع  در  آقایی  پورسید  محسن 
الیحه طرح ترافیک ۹8 گفت: الیحه طرح ترافیک ۹8 در هفته 
گذشته تقدیم کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شد تا 
بررسی های نهایی پیش از مطرح شدن کلیات این الیحه در صحن 
علنی مورد بررسی قرار گیرد.وی با بیان اینکه پیشنهادات شهرداری 
در الیحه طرح ترافیک ۹8 همانند سال گذشته بود، ادامه داد: در 
مفاد این الیحه نسبت به سال گذشته تغییری انجام نشده است؛ اما 
با این حال پیشنهاد افزایش 2۰ درصدی را ارائه کردیم که البته مبلغ 
نهایی طرح ترافیک سال آینده توسط اعضای شورای شهر تعیین 
می شود.پورسیدآقایی با بیان اینکه طرح ترافیک ویژه خبرنگاران 
نیز امسال، ساز و کارش در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تعیین می شود، گفت: ممکن است در حوزه سهمیه خبرنگاران 
تغییراتی از سوی شورای شهر اعمال شود.معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران نیز در مورد درآمدهای حاصل از طرح 
ترافیک در سال ۹۷ و واریز تنها مبلغ 6۰ میلیارد تومان به خزانه 
شهرداری گفت: تا هفته قبل، مبلغ 2۰6 میلیارد تومان از محل طرح 

ترافیک وصول شده بود.

پیشهناد افزایش ۲۰ درصدی 
طرح ترافیک ۹۸

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: این صندوق از 
استارت آپ های فعال در حوزه سالمندی  به ویژه در بخش 

سالمت حمایت می کند.  
به گزارش زمان به نقل ازمهر،  جمشید تقی زاده ضمن اعالم 
حمایت این  صندوق از فناوری های نوین در حوزه سالمندی، 
گفت: روند رو به رشد جمعیت سالمندی در ایران در  کنار 
گسترش دامنۀ نفوذ استفاده از ابزارهای نوینی همچون اینترنت 
و تلفن های همراه در بین گروه های  مختلف سنی، فرصتی بی 
نظیر برای حضور شرکت های دانش بنیان برای رفع نیازهای 
روزافزون جمعیت  سالمندی که از شرایط خاص جسمی، روحی 
و روانی برخوردارند، به شمار می رود. وی تاکید کرد: آنچه که 
می توان با قاطعیت و با توجه به شرایط کنونی پیش بینی کرد این 
است که  حضور چنین شرکت هایی برای رفع نیازهای خاِص 
این گروه سنی می تواند قابلیت های آنها برای  مشارکت هرچه 
بیشتر در عرصه زندگی اجتماعی را ارتقا داده و سبب صرفه 
جویی در هزینه هایی  همچون هزینه های بهداشت و درمان، 
سالمت جسم و روان آنها شود.صندوق بازنشستگی کشوری 
با راه اندازی اولین صندوق جسورانه افتخار دارد تا از جوانان 

توانمند در این حوزه مهم و استراتژیک حمایت کند.  

حمایت صندوق ابزنشستیگ از 
استارت آپ های حوزه ساملندی

مفقودی 
کارت هوشمند ایسوزو با شماره پالک 56۹ع32 ایران 32 با شماره کارت 23۱۱665 

بنام علی کچرانلوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
سند مالکیت و برگ سبز و کارت سوخت بیمه نامه و کارت موتور سیکلت دایچی 
شماره  و   ۱63fmL33۴۹3 موتور  شماره  با  مشکی  رنگ  به   ۱3۹۰ 2۰۰ccمدل 
شاسیN2G *** 2۰۰B۹۰۱3۷۹۱ با شماره پالک 58۷-3۷6۱۴ به مالکیت مجید 

غالمی حویباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

مفقودی
تیپ   ۱38۹ مدل  زامیاد   سیستم  وانت   نقلیه  وسیله  کمپانی  سند  و  سبز   برگ 

28۰۰CC- ا Z28NDبه شماره پالک 3۷ ایران 3۴۹ب۹2 و به شماره موتور 8۰۰۰۷۴۴۷ و 
به شماره شاسی  NAZDL۱۰۴TJK۰۰۴6۴۴ بنام   مرتضی دادگر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد/
خوی

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری سمند مدل ۱3۹5 به شماره شهربانی ۹۹-۹8۹ه5۴ و شماره 
نام  به   NAAC۹۱CE۰GF۰۹۹23۹ شاسی  شماره  و   ۱2۴K۰88۷۹۹5 موتور 

بابلشعبان شعبانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژوROAمدل ۱38۹ به شماره شهربانی ۹8۹/82م2۱ و 
شماره موتور ۱۱88۹۰2۷۴5۱ و شماره شاسی NAAB۴۱PMVBH2۹۱82۰به نام 

بابلسید عیسی سجادی خردونی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
شماره  به  رمضانی  مهدی  اینجانب  به  متعلق   ۴۰5SLX پژو  اینجانب  سندکمپانی 
شماره  NAAM3۱FC۷CK36۴۷6۱و  شاسی  شماره  و   ۱3۹۹۱۰۰8۷88 موتور 

بهشهرپالک ایران ۷2-38۱ق8۱ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فضل اله یعقوبی یگانه فرزند محمد 

جعفر
اله  فضل  آقای  خوانده  بطرفیت  دادخواستی  یعقوبی  اله  حجت  آقای  خواهان 
شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  سند  انتقال  خواسته  به  یگانه  یعقوبی 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹86۱3۰۱۰۰۹۹6شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری 
بندرماهشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ۱3۹۷/۱2/25ساعت۱۰:۰۰تعیین  شهرستان 
علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  ماده۷3قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که 
از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
جراید کثیراالنتشارآگهی می گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  مراجعه وضمن  دفتردادگاه  به 
ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره 

م الف:۱6/88۴
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی (شهرستان بندرماهشهر –شهرام زارعیان

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو ۴۰5SLX به شماره موتور ۱3۹۹۱۰۰8۷88 و شماره 
شاسی NAAM3۱FC۷CK36۴۷6۱ و شماره پالک ایران ۷2-38۱ق8۱ مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای علی اکبر یعقوبی یگانه فرزند محمد 

جعفر
خواهان آقای حجت اله یعقوبی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای علی اکبریعقوبی 
یگانه به خواسته انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
شهرستان  )حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  اول  ۹۷۰۹۹86۱3۰۱۰۰۹۹6شعبه 
بندرماهشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۱2/25ساعت۱۰:۰۰تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۱6/88۹
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

آگهی مزایده نوبت اول
راه  فرح  علیه:شرکت  کالسه:۹۷۰5۴۱محکوم  اجرائی  درپرونده  اینکه  به  باتوجه 
وسایرخسارات  خواسته  اصل  بابت  مبلغ:۴6۹/۴82/2۷۷ریال  پرداخت  به  شادگان 
نیم  بابت  ومبلغ:۱/۰۰۰/۰۰۰ریال  چواک  فرزند:  له:محمدآلبوغبیش  محکوم  درحق 
مطالبات خوددرخواست  استیفای  له جهت  محکوم  که  گردیده  محکوم  عشردولتی 
ماهشهر- دربندرماهشهر-جاده  ومیکسرواقع  عددکانکس،دوعددقیف  مزایده:سه 
که  ارجاع  ارزیابی  دادگستری جهت  کارشناس رسمی  به  مراتب  که  رامشیررانموده 
نظریه کارشناس وارزش کل اموال به شرح ذیل می باشد:۱-سه عددکانکس که به 
ارزش کل3۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برآورد می شود2-میکسرودوعددقیف وچهارپایه فلزی 
به همراه سه عددمخزن که بدلیل فرسودگی ومستعمل بودن به عنوان آهن ضایعاتی 
تناژتقریبی  وبه  قرارهرکیلوگرم۱/5۰۰/۰۰۰ریال  به  روزآهن  نرخ  وبه  شده  محسوب 
کل  شود.ارزش  برآوردمی  کل6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  ارزش  به  کل۴۰/۰۰۰کیلوگرم 
روز:چهارشنبه  مزایده  باشدوتاریخ  می  مبلغ63۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  توقیفی  اموال 
احکام  اجرای  اول  دفترشعبه  مزایده  ومحل  مورخ:۹۷/۱۱/2۴ساعت: ۱۰الی:۱۱تعیین 
مدنی دادگستری بندرماهشهرمی باشدواز خریداران دعوت به عمل می آیدپنج روزقبل 
ازمزایده ازاموال توقیفی مذکوربازدیدنمایند،برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
رااعالم نموده وده درصدقیمت پیشنهادی رافی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
بندرماهشهربه شماره:2۱۷۱2۹23۰3۰۰۹واریزومابقی راظرف مدت یک ماه پرداخت 
نمایدوپس ازتائیدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رای،تقاضای انتقال مالکیت اموال 
رانماید،درصورت عدم تاییدمزایده توسط دادگاه صادرکننده رای،مبلغ ده درصدپیشنهادی 
واریزی به خریدارمستردخواهد شدودرصورت تایید،چنانکه خریدارمابقی وجه مزایده 
رادرزمان مقرربه حساب سپرده دادگستری واریزننمایدویااعالم انصراف کند،مبلغ ده 
گونه  هیچ  خریدارحق  خواهدگردیدو  ضبط  دولت  نفع  واریزی،به  درصدپیشنهادی 
اجرای  مواد۱۱3الی۱2۹قانون  بارعایت  مزایده  رانخواهدداشت.تشریفات  اعتراضی 
احکام مدنی اجراخواهدشدوبه استنادماده۱3۱قانون اجرای احکام مدنی،درصورت عدم 
حضور خریدار،طلبکارمی توانددرقبال طلب خوداموال موردمزایده راقبول نماید.)جهت 
حاصل  له(تماس  محمدآلبوغبیش)محکوم  نام  ۰۹3۷22۴385۹به  بازدیدازباشماره: 

نمایید.(شماره م.الف)۱6/883(
منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرماهشهر-فاطمه صالحی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به خانم طوبی یعقوبی یگانه فرزندمحمدجعفر
خواهان آقای حجت اله یعقوبی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم طوبی یعقوبی 
یگانه به خواسته انتقال سندمطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  اول  ۹۷۰۹۹86۱3۰۱۰۰۹۹6شعبه 
بندرماهشهرثبت ووقت رسیدگی مورخ۱3۹۷/۱2/25ساعت ۱۰:۰۰تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
مراجعه  دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  ازتاریخ  پس  ماه  یک  تاخوانده ظرف  گردد  می 
وضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت 

مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.       شماره م.الف)۱6/885(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم به خانم لیدایعقوبی یگانه فرزندمحمدجعفر

لیدایعقوبی  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یعقوبی  اله  آقای حجت  خواهان 
پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  سند  تنظیم  خواسته  به  یگانه 
کالسه۹۷۰۹۹86۱3۰۱۰۰۹۹6شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 
که حسب  مورخ۱3۹۷/۱2/25ساعت۱۰:۰۰تعیین  رسیدگی  ووقت  بندرماهشهرثبت 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م.الف)۱6/886(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

آگهی دادنامه
تنظیم:۱3۹۷/۹/25-شماره  دادنامه:۹۷۰۹۹۷6۹۴۴3۰۰55۰-تاریخ  شماره 
شعبه:۹۷۰۰۷2-پرونده  بایگانی  ۹۷۰۹۹86۹۴۴3۰۰۰۷2-شماره  پرونده: 
اهواز)2۹۹سابق( اختالف  حل  شعبه۱3شورای  کالسه۹۷۰۹۹86۹۴۴3۰۰۰۷2 
تصمیم نهایی شماره.خواهان:آقای امیرنبگان فرزندنادر به نشانی استان خوزستان-
سابق  آپادانای  بیمارستان  جنب  آرش  خیابان  اهواز-شهراهواز-امانیه  شهرستان 
اهوازپردیس  خوزستان  نشانی  به  فرزندصالح  عویدی  هادی  پالک۷.خوانده:آقای 
ها:۱- نبگان(.خواسته  دوم)چهارواحدی  منزل  راست  سمت  اول  فاز3خیابان 
مجتمع  اختالف  حل  شورای  قاضی  رسیدگی:  اجورمعوقه.مرجع  تخلیه2-مطالبه 
رسیدگی  ختم  پرونده  ومحتویات  اوراق  شورابابررسی  دواهواز.قاضی  شماره 
نماید. می  بصدوررای  مبادرت  ذیل  بشرح  خداوندمتعال  به  وبااستعانت  رااعالم 
رای قاضی شورا:درخصوص دعوی آقای امیرنبگان فرزندنادربطرفیت آقای هادی 
وپانصدهزارریال  میلیون  ویک  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  فرزندصالح  عویدی 
چهارصدمیلیون  قرارهرماه  از  ماه  هفت  مدت  اجورازمورخ۱3۹۷/۷/28به  بابت 
اجاره  قرارداد  به  تاخیرتادیه خواهان  دادرسی وخسارت  وپانصدهزارریال وهزینه 
رابطه  مبین  که  شماره۰356۰مورخ۱3۹6/6/28استنادنموده  به  طرفین  منعقدبین 
ازتادیه  منفعت  استیفاء  ومستاجرباوصف  بوده  موردخواسته  ومنشادین  استیجاری 
اجاره بهاء وتصفیه حساب الزم که وظیفه قراردادی وی بوده امتناع نموده بعالوه 
وجودرابطه اجاره ومضی مدت آن نشانگراشتغال ذمه خوانده بوده مشارالیه دلیلی 
استصحاب  اصل  براساس  نداده ومدیونیت سابق وی  تعهدخودارائه  ایفای  جهت 
محرزمی باشدشوراباعنایت به دادخواست تقدیمی اظهارات واسناداستنادی خواهان 
واینکه خوانده به جلسه مورخ۱3۹۷/۹/6دعوت باوصف ابالغ قانونی حاضرنشده 
دفاعی به عمل نیاورده و الیحه ای ارسال ننموده درنتیجه ادعای خواهان مصون 
تشخیص  برصحت  رامحمول  مطروحه  هذادعوی  علی  مانده  وایرادباقی  ازخدشه 
آن  بعدی  ۱3۰۷/2/۱8واصالحات  مصوب  مدنی  ماده۴۹۰و۴۹۴ازقانون  مستندابه 
وماده۴ازقانون روابط موجرومستاجرمصوب26/5/۷6وماده5۱5و5۱۹و522 ازقانون 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  مصوب۷۹/۱/2۱حکم  مدنی  دادرسی  آیین 
نهصدوشصت  ومبلغ  اجورمعوقه  بابت  وپانصدهزارریال  میلیون  ویک  سی  مبلغ 
دادخواست  تقدیم  اززمان  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  هزینه  بعنوان  هزارریال 
یعنی مورخ۱3۹۷/2/8لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادرواعالم می نمایدرای 
صادره غیابی ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شوراوظرف بیست 
روزپس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم عمومی حقوقی 

اهوازمی باشد.
قاضی شورای حل اختالف شماره دواهواز-محمددستیار

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   ۱3۷2 شماره   شناسنامه  دارای  امامی  حسن  آقای  
۹۷2۱3۹    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان منصوره سید حسینی بشناسنامه  ۹5۰ در تاریخ  ۹۷/3/۱۷ اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  حسن  امامی فرزند 
فرزند  حمیداله     امامی  متوفی/2-موسی  –پسر  –ش ش ۱3۷2 خوی  حمیداله    
-ش  ش     ۱۰ خوی-پسر متوفی/3-  فخراله امامی فرزند حمیداله   -ش  ش 
22 –خوی-پسر متوفی/۴-  پروین امامی فرزند حمیداله - ش ش  ۱۷-خوی-دختر 
متوفی/5-   شهین امامی فرزند حمیداله   -  ش ش   ۱522 خوی- دختر متوفی/6- 
معصومه  امامی فرزند  حمیداله    -ش ش ۱6۴۴خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بابک یعقوبی یگانه فرزند محمد جعفر
خواهان آقای حجت اله یعقوبی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بابک یعقوبی 
یگانه به خواسته انتقال سند مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 
شهرستان  )حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  اول  ۹۷۰۹۹86۱3۰۱۰۰۹۹6شعبه 
بندرماهشهر ثبت ووقت رسیدگی مورخ۱3۹۷/۱2/25ساعت۱۰:۰۰تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشارآگهی 
می گرددتاخوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۱6/888 
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-شهرام زارع

آگهی حصروراثت
ازباوی  ۱۷۴3۰۹38۷۱صادره  بشناسنامه  پدرسیدعاطی  نام  فاضلی  امینه  بانوسیده 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرشان 
ازاهوازدرتاریخ  ۱۷۴۰258۰53صادره  بشناسنامه  فاضلی  سیدحسین  مرحوم 
۹۷/۹/۱۰درشهراهوازاقامتگاه دائمی خودش فوت ورثه اش عبارتنداز۱-متقاضی فوق 
همسرمتوفی2-سیده آتنافاضلی به شماره ملی  ۱۷۴8۷63۱2۱صادره اهواز3-سیده 
اسرافاضلی به شماره ملی ۱۷۴۷6۰۴2۹۱صادره اهواز )دختران متوفی(والغیر.به شرح 
دادخواست تقدیمی مطروحه درشعبه 2شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعد ازاین تاریخ 

ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع یک اهواز

آگهی ابالغ اجرائیه
شناسنامه  بشماره  دوردی   رجب  فرزند  طاطار  فاطمه  به  بدینوسیله  احتراما 
628۰۰۴۰۴۴5)مدیون( بنشانی : گمیشان  بشماره  بایگانی ۹۷۰۰۰5۴ ، ابالغ می گردد ، با 
توجه به اینکه بانک سپه بندر ترکمن ، باستناد قرارداد شماره ۱۰۹3۷۴58۷ – ۹3/۰6/۱2 
)قرارداد قرض الحسنه ( جهت وصول مبلغ 2۰/۷۴۰/6۱۴  ریال بابت اصل ودیرکرد و سود 
که بمبلغ مذکور، روزانه مبلغ 5/5۱۰ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بانک افزوده 
خواهد شد ، بدهی شما بابت پرونده اجرایی  مذکور ، علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده و پرونده بکالسه مذکور در شعبه اجرای این اداره تشکیل و در جریان اقدام می باشد 
، لذا ، چون طبق گواهی مامور اعزامی اداره پست بندرترکمن ، در آدرس تعیین شده در 
متن اجرائیه و اعالمی بانک ، مورد شناسایی واقع نگردیده اید و بستانکار نیز نمی تواند شما 
را معرفی نماید و برای این اداره نیز ، آدرس شما معلوم نمی باشد ،با در خواست بستانکار 
و باستناد ماده ۱8 آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، اجرائیه فوق الذکر ، یک نوبت ، در 
یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد ، لذا چنانچه ظرف مدت ده )۱۰( روز از تاریخ 
انتشار این آگهی ، که روز رسمی ابالغ محسوب می گردد : نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمائید ، عملیات اجرایی برابر مقررات ، علیه شما تعقیب و به جز این آگهی و آگهی 
مزایده، در صورت بازداشت اموال ، اگهی دیگری منتشر و صادر نخواهد شد.م. الف : 2۴۱۰

حجت اهلل تجری رئیس ثبت اسناد و امالک بندرترکمن
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راه اندازی بزرگترین فروشگاه 
صنعتی کاالهای پتروشیمی ایران

مدیرعامل شرکت کاالی پتروشیمی ایران از راه اندازی 
بزرگترین فروشگاه صنعتی کاالهای پتروشیمی ایران 

با تکیه بر توان داخلی در ماهشهر خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، مظاهری در حاشیه 
پانزدهمین نمایشگاه انرژی کیش با اشاره به امضای 
سازندگان  انجمن  و  شرکت  این  میان  توافقنامه 
تجهیزات صنعت نفت ایران)استصنا(، گفت: شرکت 
تجهیزات  سازندگان  انجمن  با  پتروشیمی  کاالی 
صنعت نفت)استصنا( توافقنامه ای را امضا کردند که 
بر اساس آن، شرکت کاالی پتروشیمی مسئولیت 
ساخت داخلی اقالم و تجهیزات وارداتی مجتمع های 
پتروشیمی و تامین آنها را در کوتاه ترین زمان ممکن 
بحث  دیگر  عبارت  به  افزود:  وی  دارد.  عهده  بر 
تامین کاالهای صنعتی مورد نیاز )استاک( از طریق 
فروشگاه های صنعتی)استاکیس( در این تفاهم نامه 
مطرح شده است. فروشگاه های صنعتی به انبارهای 
کاالیی گفته می شود که تمامی نیازهای شرکت های 
زمان  کمترین  در  و  تامین  را  پتروشیمی  تولیدی 
ممکن، محصول را در اختیار مشتریان قرار می دهند. 
مظاهری با بیان اینکه فروشگاه صنعتی در منطقه 
افزود: منطقه ماهشهر  راه اندازی می شود،  ماهشهر 
دارای موقعیت استراتژیک است و به عنوان قلب 
دلیل،  به همین  ایران شناخته می شود؛  پتروشیمی  
فروشگاه صنعتی نیز در این منطقه راه اندازی می شود. 
وی با تاکید بر اینکه پیش از این، بیشتر محصوالتی 
می شدند،  فروخته  صنعتی  فروشگاه های  در  که 
وارداتی بودند، اظهار کرد: این در حالی است که 
پس از انعقاد تفاهم نامه با استصنا، قرار بر این شد 
که از ظرفیت های داخلی در تامین کاالهای صنعتی 
استفاده شود و کاالهای تولید داخل به عنوان کاالهای 
انبار شده در  ماهشهر به فروش برسد. مظاهری 
در مورد زمان اجرایی شدن پروژه مذکور توضیح 
داد: تاکنون قدم های مناسبی در خصوص اجرایی 
امکانات  به  که می توان  برداشته شده  پروژه  شدن 
انبارداری و حمل ونقل اشاره کرد؛ با این حال، باید 
به عنوان بزرگترین محل فروش کاالهای انبار شده، با 
تولیدکننده ها تعامالت موثری برقرار شود. مدیرعامل 
شرکت کاالی پتروشیمی در مورد نوع محصوالت 
موجود در این فروشگاه  صنعتی، توضیح داد: شرکت 
کاالی پتروشیمی همواره منابع مورد نیاز تولیدکنندگان 
پتروشیمی را تامین کرده است و ازاین رو، این شرکت 
توانسته پرمصرف ترین اقالم مورد نیاز پتروشیمی ها 
را شناسایی کند و در لیست کاالهای انبار شده در 

منطقه قرار دهد. 
تاکنون حدود 3۰ درصد از پروژه انجام شده و در 
حال تکمیل است؛ به این ترتیب امیدواریم تا یک 
سال آینده حدود 8۰ محصول اصلی در انبارهای 

استاک موجود باشد. 

خبر

نصب کنتور هوشمند
 برای مشترکان پر مصرف

تشریح  در  کشور  کل   ۹8 سال  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
این  اعضای  تصویب  با  گفت:  کمیسیون  این  مصوبات  آخرین 
کمیسیون، وزارت نیرو مجاز به نصب کنتور هوشمند برای مشترکان 

پر مصرف شد. 
محمدمهدی مفتح در تشریح مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق اظهار 
که  شد  مجاز  نیرو  وزارت  تلفیق  کمیسیون  مصوبه  داشت:طبق 
آن  هزینه  و  کند  نصب  هوشمند  کنتور  مصرف  پر  مشترکان  برای 
را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند تا به اصالح الگوی 

مصرف کمک شود.
داد: همچنین مقرر شد مددجویان تحت پوشش کمیته  ادامه   وی 
از  الگوی مصرف  در حد  بار  یک  برای  بهزیستی  سازمان  و  امداد 
و  شهرداری  عوارض  ساختمانی،  پروانه  صدور  هزینه  پرداخت 

دهیاری و همچنین هزینه انشعاب آب، برق و گاز معاف باشند.

 صادرات نفت ایران در ۳ ماه آینده زیر یک 
میلیون بشکه در روز خواهد رسید 

یک کار شناس بازار نفت در مورد وضعیت صادرات نفت ایران در 
سال 2۰۱۹ اعالم کرد: پیش بینی ها بر این است که صادرات نفت 

خام ایران در ماه سوم سال جاری به شدت کاهش یابد. 
گفت وگو  در  فهالن  آل  محمد  فارس،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ایران در سال  الحیات در مورد وضعیت صادرات نفت  با روزنامه 
2۰۱۹ اعالم کرده است، پیش بینی ها بر این است که صادرات خام 

ایران در  ماه سوم از سال جاری به شدت کاهش یابد.
 وی با اشاره به اطالعاتی که از تانکرها و منابع بخش نفت ایران به 
دست آورده، مدعی است، خریداران سنتی نفت ایران با فشارهای 

جدی از سوی ایاالت متحده رو به روهستند. 
وی می گوید، صادرات نفت ایران صادرات خام ایران در ماه نوامبر 
به کمتر از ۱ میلیون بشکه در روز رسید، درحالی که صادرات نفت 
ایران به طور طبیعی 2,5 میلیون بشکه در روز قبل از اعمال تحریم ها 
بوده است. این کار شناس بازار نفت خاطر نشان می کند، بنابراین، 
صادرات نفت ایران به میزان دور قبلی تحریم های نفتی علیه ایران 

یعنی بین سال های 2۰۱2 تا 2۰۱6  بازگشته است. 
وی به نقل از برخی مشتریان سنتی ایران گفته است، این خریداران 
اظهار داشتند که کاهش صادرات نفت ایران در ماه نوامبر به شدت 
به درآمدهای ایران آسیب می رساند، هرچند که واشنگتن به دلیل 
جلوگیری از افزایش قیمت نفت هشت کشور صادر کننده نفت از 
جمله چین، هند، ژاپن و کره جنوبی را معاف کرد، اما این حرکت 

به افزایش صادرات نفت ایران منجر نشد. 
آل فهالن تصریح می کند، صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی 
کشورهای  تمدید  عدم  با  که  است  روز  در  بشکه  هزار   ۹۰۰ فقط 
انتظار داشت، صادرات نفت  معاف شده از سوی آمریکا می توان 
ایران به کشورهای آسیایی به ۷۰۰ هزار بشکه در روز نیز برسد، هر 
ایرانی ها نخواهد  به دست  نیز  این ۷۰۰ هزار بشکه  چند که پول 

رسید.

کوتاه از انرژی

انرژی بر  صنایع  ویژه  منطقه  گفت:  نفت  وزیر 
هکتار  هزار   2 به  نزدیک  واگذاری  با  پارسیان 
صنعت  توسعه  برای  مناسبی  زمینه  زمین، 

پتروشیمی است.
ملی صنایع  از شرکت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چهارم  پنجشنبه-  روز  زنگنه،  بیژن  پتروشیمی، 
بهمن ماه در جریان سفر به عسلویه و بازدید از 
این  درباره ظرفیت های  پارسیان  انرژی بر  منطقه 
منطقه اظهار کرد: منطقه انرژی بر پارسیان زمینه 
هزار   2 به  نزدیک  و  دارد  توسعه  برای  خوبی 
هکتار زمین در این منطقه وجود دارد که می تواند 

در اختیار صنایع پتروشیمی قرار گیرد .
الزم  طراحی های  و  مطالعات  انجام  افزود:  وی 
بین  روابط  به ویژه  واحدها  جایگزینی  برای 
واحدها، تامین خوراک و انتقال محصول به بندر 
صنایع  ملی  شرکت  نظارت  با  مشاور  ازسوی 
پتروشیمی تا حصول نتیجه، ضرورت دارد.وزیر 
نفت درباره اولویت های آینده صنعت پتروشیمی 

گفت: تامین خوراک برای واحدهای پتروشیمی 
هم اکنون وضع خوبی دارد و طرح هایی که ۴۰ تا 
8۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید با پیگیری 
مستمر ظرف دو سال آینده به بهره برداری برسند.
پارسیان  بر  انرژی   صنایع  اقتصادی  ویژه  منطقه 

استان  پارسیان در  در ۱5 کیلومتری غرب شهر 
قرار  هکتار   ۹8۰۰ مساحت  به  و  هرمزگان 
در  توسعه  قطب های  از  یکی  منطقه  این  دارد. 
کشور است که با توجه به مؤلفه  های اقتصادی، 
محیطی  زیست  امنیتی،  سیاسی،  اجتماعی، 

مختلف  صنایع  استقرار  امکان  جغرافیایی،  و 
برنامه های  است.براساس  فراهم  آن  در  انرژی  بر 
ترسیم شده در این منطقه به جز توسعه صنعت 
پتروشیمی، ایجاد صنایعی همچون فوالد، صنایع 
آلومینیم، آلومینا و توسعه زیرساخت ها، از جمله 
اسکله های صادراتی و تولید برق و آب ازسوی 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
اساس  اجراست.بر  حال  در  )ایمیدرو(  ایران 
به  نفت در سفری یک  روزه  این گزارش، وزیر 
عسلویه از فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی 
اقتصادی  ویژه  منطقه  پتروشیمی  طرح های  و 
علی  سفر  این  در  کرد.  بازدید  پارس  انرژی 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  آقا محمدی، 
ملی  مدیرعامل شرکت  کرباسیان،  نظام، مسعود 
نفت ایران، بهزاد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی، محمد مشکین فام، مدیرعامل 
مدیران  از  پارس و جمعی  گاز  نفت و  شرکت 

صنعت نفت همراه وی بودند.

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید نسیم دی ام مدل ۷8 با شماره پالک ۴2۴ل۱۱ ایران 82 با 
شماره موتور ۰۰۱۰2۱2۴و شماره شاسی s۱۴۴22۷8۱۴۹۴52بنام علیرضا آقا براری 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
المثنی سند گمپانی وبرگ سبز پژو ۴۰5 پالک 68۷ ج 8۷ ۷2 موتور ۱2۴8623۴۹۴۰  

شاسی ۴۰332۰5۴ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     :جواد سلیمانی  ساکن .... که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود طی     
دادخواستی بخواسته      مطالبه وجه     باستناد   برگ دادخواست و ضمائم آن  
به  شورای حل اختالف  تنکابن که به کالسه 588/۹۷شعبه  چهارم ثبت و وقت 
اینک  گردید.  تعیین  8/3۰صبح  ۹8/2/8ساعت   مورخ   شنبه    بروزیک  دادرسی 
بدرخواست    خواهان محمد اسماعیلی       و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در 
یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

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

برگه اخطاریه
شماره اخطاریه :533/۹۷/ش6 مورخ ۹۷/۱۱/3

اخطار شونده : در خصوص تجدید نظر خواهی محمد رسول رمضانزاده بطرفیت 
اله رضا یار لو  

وقت حضور:  ظرف ده روز پس از رویت با رعایت بعد مسافت 
محل حضور : شعبه  ششم شورای حل اختالف تنکابن

 موضوع :  تجدید نظر خواهی محمد رسول رمضانزاده  نسبت به دادنامه شماره 6۷6 
مورخ ۹۷/۱۱/۱ صادره از شعبه ششم شورای حل اختالف تنکابن  بطرفیت اله رضا  
یارلو   با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضنائم ظرف مهلت مقرر پاسخ خود را کتبا 

به این دفتر تسلیم نمایید.
مدیر دفتر ششم   شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم شراره جباری ایزدی فرزند حسن    درخواستی که به شماره ۷2۰/۹۷/ش  5 
نموده و  انحصار وراثت  ثبت گردیده درخواست صدور گواهی  حکمی،این شورا 
چنین توضیح داده که شادروان  حسن جباری ایزدی فرزند محسن شناسنامه  ۱۰ 
صادره  از تنکابن   درتاریخ۹/ ۱۰/ ۹۷  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان     تنکابن  

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 زهرا جباری ایزدی فرزند متوفی
شراره جباری ایزدی فرزند متوفی

زهره سیدی 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     پنجم    شورای حل اختالف تنکابن

رای قاضی شورا
مرجع رسیدگی حوزه هفتم شورای حل اختالف شهرستان شهریار

خواهان: خانم مرضیه پاک نیا
خوانده: آقای محمد حسنی

خواسته: مطالبه نفقه
گردشکار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات 
قانونی، قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
نیا بطرفیت آقای محمد حسنی به خواسته  در خصوص دعوی خانم مرضیه پاک 
مطالبه نفقه فرزند مشترک بنام هلما ۴ ساله از تاریخ ۹۷/۰۴/3۰ لغایت اجرای حکم 
با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و 
مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات 
بعمل آمده از سوی آن شورا، نظر به اینکه به داللت تصویر مصدق اسناد سجلی و 
سایر مدارک ابرازی مضبوط در پرونده انتساب فرزند مشترک به خوانده محرز و 
مسلم می باشد و با توجه به اینکه موجب مقرارت نفقه اوالد بر عهده پدر می باشد. 
توجها به مجهول المکان بودن خواند و حسب درخواست خواهان و به تجویز از 
االنتشار  کثیر  از طریق روزنامه  دادرسی مدنی وقت رسیدگی  آیین  قانون  ماده ۷3 
ابالغ گردیده لیکن در جلسه شورا حاضر نگردید و الیحه نیز ارسال نداشته و دلیلی 
که حکایت از عدم مالئت وی باشد و یا پرداخت نفقه مورد مطالبه باشد به شورا 
ارائه و اقامه ننموده است النهایه شورا جهت تعیین نفقه فرزند مشترک قرارارجاع به 
کارشناسی را صادر نموده که طبق نظریه واصله میزان نفقه فرزند مشترک از قرار 
ماهیانه سیصد هزار تومان تعیین گردیده است که با وصف ابالغ در فرجه قانونی از 
هر گونه ایراد و تعرض مصون مانده لهذا قاضی شورا دعوی مطروحه را محمول 
به صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف مصوب 
۹۴/۰8/۱۰ مستندا به مواد ۱۰و ۱۱۹۹ و ۱۱۹۷ و ۱2۰۴ قانون مدنی ماده ۴۷ قانون 
حمایت از خانواده مصوب ۹۱ و با رعایت مواد ۱۹8 و 5۱۹ قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان بابت اصل خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
اجرای حکم که در اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و مبلغ یک میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف 2۰ روز 
قابل واخواهی در این حوزه و سپس ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد..م.الف:۴۴۴8
تاجیک - قاضی شورای برای حل اختالف شهریار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقا/خانم سهیال اصغری مقدم فرزند محمدرضا درخواستی که به شماره ۷۰۰/۹۷/ش  
5 حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان     هادی صادق نژاد فرزند کریم   شماره شناسنامه  
۷ صادره  از تنکابن درتاریخ۹/ ۹۷/۹  دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   

بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 علیرضا صادق نژاد فرزند متوفی

فاطمه صادق نژاد فرزند متوفی
سهیال اصغری مقدم میاندهی همسر متوفی

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

گواهی صادر خواهد شد . 
قاضي شعبه     پنجم     شورای حل اختالف تنکابن

رای شورا
 شماره  دادنامه :6۷6مورخ ۹۷/۱۱/۱

شماره کالسه  پرونده : 533/۹۷/ش 6 
در خصوص  دادخواست آقای محمد رسول رمضان زاده       بطرفیت   ۱- اله 
رضا یار لو 2-علی اصغر مرادی     ، بخواسته مطالبه  وجه بمبلغ   ۱2۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال  بابت سه فقره چک بشماره های 2۹33۱8و 2۹33۱۹و2۹332۱   صادره از 
سوی بانک ملی شعبه غدیر تنکابن و مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   
خوانده  علیرغم  ابالغ قانونی اخطار یه  در جلسه  رسیدگی حضور نیافته و نسبت 
به اصالت سند ایراد  و تکذیبی بعمل نیاورد ه ، بنابر این اشتغال ذمه وی محرز است 
.   و شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا  به مواد ۱۹8 و 5۱۹ قانون 
آیین دادرسی و مواد 3۱۰ و 3۱3  قانون تجارت، خوانده  وتبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک و قانون استفساریه  تبصره الحاقی به ماده اخیرالذکر  خوانده  
بابت اصل خواسته  و مبلغ  بپرداخت  مبلغ ۱2۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   ردیف دوم  را 
۱/۷۴۰/۰۰۰ ریال بابت   هزینه دادرسی   و خسارت تاخیر تادیه  از  تاریخ   سر 
رسید چک ها  تا زمان  اجرای کامل  حکم احکام  که محاسبه آن با اجرای احکام 
طبق استفساریه مذکور  می باشد       در حق خواهان     محکوم  می نماید  .رای 
صادره  حضوری   ظرف  مدت  بیست روز قابل پس از ابالغ  تجدید نظر در  داد 
گاههای عمومی تنکابن می باشد.نسبت به خوانده ردیف دوم  به لحاظ عدم توجه 
دعوی  به نامبرده  شورا با استناد به بن ۴و 8۴ و ماده 8۹ قانون آیین دادرسی  مدنی 

قرار رد دعوی  خواهان  را صادر و اعالم می نماید.
قاضی  شعبه   ششم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم   

ـ   بختیاری  و  چهارمحال  استان  نشانی:   فرزندداراب  سامانی  اردشیرخلیلی  ـ   ۱
شهرستان سامان ـ شهرسامان ـ سامان خ  امام ک شهید صدیقی 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 
۱ ـ افسانه شهریاری  فرزند عبدالمحمد نشانی : :  چهارمحال و بختیاری ـ  شهرکرد 

ـ سامان 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  و شماره دادنامه 
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم   علیه  محکوم   ۹6۰۹۹۷385۴۴۰۰3۰2 مربوطه 
22/۷۰۴/286 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم 
دادخواست ۹6/۴/2۴ لغایت اجرای حکم ومبلغ 582/2۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان و مبلغ۱/۱35/2۱۴ ریال بابت نیم عشر دولتی اجرای رای  منوط به 

رعایت تبصره 2ماده 3۰6  ق آ د م  میباشد. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

۱-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.  ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی (
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتیکه 
خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت سی روز کلیه اموال خود 
را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به صورت مشروح 
مشتمل بر میزان وجه نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها  و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی 
ثالث و  از اشخاص  او  ثالث دارد و کلیه مطالبات  نزد اشخاص  به هر نحو  او  که 
نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال 
قبل  از طرح دعوی اعسارضمیمه داد خواست به اعسار به مقام قضایی ارائه نماید. 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱3۹۴ ( .  ۴ ـ خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال 
به منظور فراراز اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه ۷ را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق . م . ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱3۹۴( . 
5 ـ انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱3۹۴. (  
6  چنانچه صورت اموال پس از مهلت 3۰ روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود . ) تبصره ۱ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹۴ (. 
شعبه 2 شورای حل اختالف سامان

متن آگهی
بدین وسیله آگهی وقت رسیدگی به تاریخ ۹۷/۱2/۱۱ ساعت ۱۱صبح احظارمتهم 
به کالسه پرونده ۹۷۰6۰۱ شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان سامان خواهان 
فرهادکبیری فرزند علیرضا وخوانده به نام بایرامعلی فوالدی تازه کند فرزند سیفعلی 
به آدرس مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 23/۰۰۰/۰۰۰ریال با نضمائم 
هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه دراین شوراثبت گردیده وباعنایت به مجهول 
المکان بودن خوانده مراتب جهت یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می 
شود تاخوانده ضمن مراجعه به دفترشعبه واخذ نسخه ثانی دادخواست وضمائم آن 

درتاریخ فوق درجلسه حاضر شود. 
اعظم فرجی چمزینی ـ مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف شماره 2 سامان  

آگهی  موضوع ماده 3 قانون  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

قانون   برابر رای  شماره ۹۷6۰3۱8۰2۰۰۰25۴2 -۹۷/۹/۱5 هیات  اول موضوع    
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در 
واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک کالچای تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی  آقای 
سلیمان  قاسم نژاد  فرزند علی  بشماره  شناسنامه  52۷  صادره  از رودسر  و کد 
ملی 26۹۰۴۷88۹بصورت  ششدانگ یک باب  خانه  و محوطه  به مساحت  526/۱6 
متر مربع  پالک 823فرعی  3۱5 اصلی  مفروز  و مجزی  شده  از پالک 5۰ فرعی 
از اصلی مذکور  واقع  در قریه میانده بخش  2۹  گیالن  خریداری  از مالک  رسمی 
ورثه حسین حسین زاده  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.
1017- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  کالچای- حسین  میر شکار

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/6

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رودسر
هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی 

فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

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

 برابر رای  شماره ۱3۹۷6۰3۱8۰۰8۰۰3682 – مورخ ۱3۹۷/۹/2۱ هیات  اول/ دوم 
موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  
رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رودسر تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی  محدثه اکبر پور فرزند علی اعظم به شماره شناسنامه  ۱۴65۱ صادره  ازتهران  
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۹5/۰8  متر مربع  
به شماره پالک ۴38  فرعی  قسمتی از ۹۹ فرعی 66 اصلی واقع در رضا  محله  بخش 
2۹ گیالن خریداری  از مالک  رسمی 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.
1006- رییس اداره  ثبت  اسناد رودسر- حسنعلی پاک مهر 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۱۰/22 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۱۱/6

رای قاضی شورا
خواهان: آذر عربی

خوانده: سید محسن حسینی
خواسته: استرداد وجه

گردشگار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات 
قانونی، قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
در خصوص دعوی خانم آذر عربی بطرفیت آقای سید محسن حسینی به خواسته 
صدور حکم به مطالبه و استرداد مبلغ ده میلیون ریال به لحاظ انتقال اشتباه به حساب 
خوانده به انضمام خسارادادرسی، با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده در 
مرحله نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده ، از سوی 
آن شورا، نظر به اینکه حسب پاسخ استعالم به عمل آمده از بانک محال علیه، انتقال 
وجه از حساب خواهان به حساب خوانده به میزان خواسته محرز و مسلم می باشد و 
با توجه به اینکه به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و حسب درخواست خواهان 
و به تجویز از ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی 
از طریق نشر آگهی در یکی از :روزنامه های کثیراالنتشار به خوانده ابالغ گردیده که 
در جلسه شورا حاضر نگردیده و توجها به اینکه به موجب مقررات قانونی و مالی به 
دیگری بدهد  ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه 
مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند و با عنایت به اعالم خواهان مبنی بر اینکه 
واریز مبلغ مورد ادعا به حساب خوانده بعلت اشتباه صورت گرفته و مقروض نبوده 
و خوانده نیر دلیلی بر مقروض بودن خوانده به شورا ارائه و اقامه ننموده است لهذا 
قاضی شورا دعوی خواهان را محمول به صحت تلقی و با ختیار حاصله از ماده ۹ 
شوراهای حل اختالف مصوب ۹۴/8/۱۰ و به استناد ماده 265 قانون مدنی و با رعایت 
ماده ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ ده 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ صدو بیست و هفت هزار تومان بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۷/2/۱۹ در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف 2۰ روز قابل واخواهی در همین حوزه و سپس 
ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان شهریار می باشد. م.الف:۴۴۴6
سید عمار تاجیک، قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

وزیر نفت مطرح کرد:

منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان، زمینه توسعه پتروشیمی

ضرورت تأسیس اولین پارک گوگرد صنعت پتروشیمی
رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایالم با اشاره به 
ضورت ساخت و تأسیس اولین پارک گوگرد، اعالم کرد: 
با توجه به ظرفیت تولید ساالنه ۲ میلیون تن گوگرد در 
پاالیشگاه های گاز می توان با ساخت پارک پتروشیمی 
گوگرد دست کم هفت محصول جدید و کلیدی تولید 

کرد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی صنعت 
پتروشیمی، »جواد قیصریان فرد« در تشریح ضرورت 
تاسیس و ساخت اولین پارک گوگرد صنعت پتروشیمی 
در غرب کشور، گفت: در شرایط فعلی ساالنه نزدیک به 
۲ میلیون تن گوگرد در پاالیشگاه های گازی کشور تولید 
می شود که بخش عمده ای از این محصول بدون ایجاد 
ارزش افزوده خام به به چین، اندونزی، هند و پاکستان 
صادر می شود.رئیس تحقیق و توسعه پتروشیمی ایالم 
افزود: همزمان با خام فروشی گوگرد، در سال ۲۰۱۶ 
گوگردی  ارگانیک  ترکیبات  دالر  میلیون   ۱۱ ایران 
همچون سولفیدها، تیول ها، تیواسترها، سولفوکسیدها، 
دالر  میلیون  یک  گوگردی،  هالیدهای  سولفونات ها، 
گوگرد ترسیبی از هند و ۱3۷ هزار دالر کبریت از هند و 
امارات واردات کرده است.این مقام مسئول با اشاره به افت 
قیمت نفت و به تبع آن سقوط قیمت گوگرد در بازارهای 
صادراتی ایران و جهان، تصریح کرد: این درحالی است که 
کاربرد متنوع مستقیم و غیرمستقیم گوگرد در تولید اسید 
سولفوریک، کودهای شیمیایی فسفاته، کودهای ازته، 
الیاف مصنوعی، رنگدانه ها، صنایع متالورژی، الستیک 

و پالستیک سازی، کاغذسازی، تصفیه نفت و گاز، مواد 
منفجره، رایون، معرف ها، نرم کننده رنگ، کبریت، 
آسفالت و بتن گوگردی، پاک کننده ها، حشره کش ها و 
مصارف کشاورزی رو به افزایش است.وی با بیان اینکه 
کشورها به سمت تکمیل زنجیره ارزش گوگرد حرکت 
و برنامه ریزی کرده اند، بیان کرد: پاالیشگاه گاز ایالم 
ساالنه نزدیک به ۱۲۰ هزارتن گوگرد تولید می کند که 
بیش از ۹۰ درصد آن به علت عدم وجود صنایع تکمیلی 
در استان ایالم به صورت خام به خارج کشور صادر 
می شود.قیصریان فرد با تاکید بر اینکه هم اکنون پتانسیل 
باالیی برای احداث صنایع تکمیلی گوگرد به منظور 
سرمایه گذاری و ارزش آفرینی و فراهم بودن شرایط 
بسیار مناسبی جهت ایجاد پارک کود شیمیایی گوگرد 
در غرب کشور فراهم است، تبیین کرد: بر این اساس 
با راه اندازی این پارک می توان محصوالتی همچون 
پوشش گوگردی، گوگرد بنتونیتی، اسید سولفوریک، 
اسید فسفریک، سولفات فسفات تریپل، دی آمونیوم 
فسفات، سدیم تری پلی فسفات و ... را تولید کرد.رئیس 
تحقیق و توسعه پتروشیمی ایالم با اشاره به ضرورت انجام 
مکان یابی مناسب طرح، تامین پایدار خوراک از پاالیشگاه 
گاز ایالم، مشارکت نهادهای توسعه گر درزیرساخت ها و 
مطالعه بازارهای صادراتی، خاطرنشان کرد: هم اکنون 
شرایطی مناسبی برای تاسیس پارک شیمیایی گوگرد 
گاز،  نفت،  دست  پایین  صنایع  شکوفایی  و  رونق  و 

پتروشیمی و توسعه در غرب کشور فراهم است.

چهارمین مرحله عرضه نفت خام در بورس 
انرژی تا ۲ هفته دیگر 

شرکت ملی نفت ایران عرضه نفت خام در بورس انرژی را به طور مستمر و منظم 
پیگیری می کند و بر همین اساس دو هفته دیگر چهارمین مرحله عرضه نفت 

انجام می شود.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفت ایران، امیرحسین تبیانیان، نماینده 
این شرکت برای عرضه نفت خام و محصوالت قابل عرضه در بورس انرژی با 
تاکید بر عرضه مستمر و منظم نفت در بورس اظهار امیدواری کرد که خریداران 
بتوانند بر پایه این عرضه منظم، برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.وی با اشاره 
به اینکه دوشنبه- یکم بهمن ماه، یک میلیون بشکه نفت خام سبک ایران در 
رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه شد، افزود: پایه معامالتی ما 3۵ هزار بشکه 
بود که بر مبنای آن خریداران می توانستند حداقل همین مقدار یا مضربی از آن 
را معامله کنند و تحویل بگیرند.نماینده عرضه نفت در بورس انرژی در شرکت 
ملی نفت درباره شرایط سومین عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس 
گفت: این دوره از عرضه نسبت به دو دوره قبل تغییر مهمی داشت، نخست 
اینکه میزان پیش پرداخت از ۱۰ درصد به ۶ درصد کاهش یافت، به این معنا 
که خریداران می توانستند برای حضور در بازار، رقابت و کشف قیمت راحت تر 
اقدام کنند.تبیانیان افزود: از دیگر تغییرات دوره سوم عرضه نفت خام در بورس 
می توان به امکان تسویه ۱۰۰ درصد ریالی اشاره کرد. به این معنی که افزون 
بر سازوکار موجود در تسویه )۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی(، به دلیل 
محدودیت های ارزی امکان تسویه کامل ریالی هم ایجاد شده است.وی با بیان 
اینکه در سازوکار پیش بینی شده برای تسویه حساب، امکان تسویه نقدی و 
اعتباری وجود دارد، گفت: برای خریدارانی که تمایل به پرداخت اعتباری داشته 
باشند مدت تسویه حساب از زمان بارگیری از ۶۰ روز در عرضه های قبلی به ۹۰ 
روز افزایش یافته است.تبیانیان اظهار امیدواری کرد: با تغییرات ایجاد شده در 

عرضه سوم نفت خام در بورس انرژی، شرایط برای خریداران بهتر شده باشد.
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محدودیت درآمدهای نفتی و ضرورت
 نگاه ملی به بودجه

*مهرداد الهوتی
بــرای تکمیل و اتمام پروژه های موجود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داریم اما اعتباری که برای سال آینده در اختیار داریم 3۰ 
تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در واقع مشکل در اینجاست که تعداد قابل 
توجهی از این پروژه ها به دلیل همین نگاه های منطقه ای و اســتانی در 

سال های گذشته کلنگ زنی شده است.  
واقعیت این اســت که کشور ما از اوایل ســال جاری در شرایط خاص و 
حساسی قرار گرفته است که این شرایط برای سال آینده هم تداوم خواهد 
داشت. شرایط از آن جهت خاص و حساس است که آمریکا در یک اقدام 
خصمانه و یک سویه، از توافق نامه برجام خارج شده است. همچنین رییس 
جمهور این کشور تحریم های ناعادالنه ای را علیه کشورمان اعمال کرده 
که به هر حال تاثیراتی را بر اقتصاد کشورمان داشته است. بنابراین مجموع 
شرایط کشور به گونه ای رقم خورده که مجلس نمی تواند نگاه منطقه ای 
و استانی به الیحه بودجه سال آینده داشته باشد، امسال منابع درآمدهای 
نفتی ما محدود شــده که پیش بینی می شــود این وضعیت برای سال 
آینده هم تداوم داشــته باشد. بنابراین چاره ای جز این نداریم که همین 
وضع موجود را مدیریت کنیم، اصوال جدا از بحث تحریم ها و مشــکالت 
ناشی از آن، برای نجات کشور راهی جز این نداریم که نگاه های محلی را 
دور بریزیم و نگاه ملی به بودجه داشته باشیم.این در حالی است که برای 
تکمیل و اتمام همین پروژه های موجود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داریم اما اعتباری که برای سال آینده در اختیار داریم 3۰ 
تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در واقع مشکل در اینجاست که تعداد قابل 
توجهی از این پروژه ها به دلیل همین نگاه های منطقه ای و اســتانی در 
ســال های گذشته کلنگ زنی شده است. آسیب دیگر ناشی از نگاه های 
منطقه ای و استانی این است که همین منابع محدود هم تکه پاره می شود 
و در نتیجه سالی ۴۰ درصد از همین ۴۰ هزار میلیارد تومانی هم خسارت 
تاخیر پروژه ها اســت. اما واقعیت این اســت که اگر در گذشته نگاه ملی 
داشتیم چنین اتفاقی رخ نمی داد.اما یکی از مشکالت ما در رابطه با این 
موضوع، نداشتن آمایش سرزمین است. اگر آمایش سرزمین داشتیم و با 
هم تفاهم می کردیم امروز جر و بحثی هم رخ نمی داد. در همین رابطه به 
نظر می رسد که اگر بخشی از بودجه استان ها به سمت آمایش سرزمین و 
سایر ضرورت ها برود، بخشی از مشکالت فعلی هم حل و فصل خواهد شد.

تالش ما در کمیسیون تلفیق بودجه هم این است که نگاه ملی به الیحه 
بودجه ۹۸ حاکم باشــد و حتی االمکان از حاکم شدن نگاه های منطقه 
ای و اســتانی جلوگیری کنیم. این موضوعی است که اعضای کمیسیون 
تلفیــق مجلس به آن عقیده و باور دارنــد و تالش خواهند کرد که آن را 

اجرایی کنند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس

۸ فساد ناشی از تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به 
کاالهای اساسی

 یک اقتصاددان با بیان اینکه دخالت نابجا در اقتصاد، تورم را مزمن می کند، 
گفت: تداوم اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساسی منجر به 

بروز 8 نوع فساد و رانت می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید محمد صادق الحسینی درباره تداوم 
تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات کاالهای اساسی، اظهار داشت: هر 
گونه یارانه و سوبسیدی که روی ارز یا بصورت غیرریالی مستقیم پرداخت 
می شود، یک رانت برای یک بخش و گروه ایجاد می کند.وی با تاکید بر 
اینکه سوبسید ارزی بدترین نوع رانت است، افزود: هر مقدار که سوبسید 
ارزی داده شود و به اختالف و تبعیض ارزی دامن زده شود، به همان میزان 
شاهد ایجاد فساد در فرایند واردات و توزیع کاال خواهیم بود.وی ادامه داد: 
درواقع در این شرایط کاالی وارد شده، نه به دست مصرف کننده و نه به دست 
تولید کننده می رسد؛ بلکه واردکننده و توزیع کننده )دالل( منتفع می شوند.

صادق الحسینی تصریح کرد: دلیل این مساله این است که قیمت کاالها در 
بازار با لنگر اسمی ارز هماهنگ می شود، لنگر اسمی هم که باالترین نرخ ارز 
در بازار سیاه است؛ در نتیجه هر میزان که رانت ارزی داده شود به این موضوع 
دامن زده ایم.وی اظهار داشت: در حال حاضر تورم کاالهای اساسی نشان می 
دهد، همبستگی تورم کاالهای اساسی که ارز ۴2۰۰ تومانی می گیرند، با نرخ 
ارز آزاد 53 درصد بوده است؛ اما همبستگی با نرخ  ارز ۴2۰۰ تومانی، صرفا 
۴ الی 6 درصد است؛ یعنی عمال همه کاالهای وارد شده خود را با نرخ ارز 
آزاد هماهنگ کرده اند. تورم این بخش موید این مساله است.این اقتصاددان 
در ادامه با اشاره به فسادهای ایجاد شده در پی اختصاص ارز ۴2۰۰ تومان 
به واردات کاالهای اساسی، گفت: این مساله به شدت فساد ایجاد می کند و 
کل سیستم اقتصادی را بهم می ریزد، فساد این موضوع از چند بخش قابل 
مشاهده است.وی افزود: برخی از افراد ارز ۴2۰۰ تومانی را می گیرند اما در 
ادامه به جای واردات کاال، ارز را برای خود بر می دارند که در این راستا طبق 
آمار تاکنون ۱۴ تا ۱6 میلیارد دالر ارز ۴2۰۰ تومانی گرفته شده اما در ازای 
آن کاالیی وارد کشور نشده است.صادق الحسینی ادامه داد: همچنین برخی از 
افراد هستند که ارز ۴2۰۰ تومانی می گیرند و کاال هم وارد می کنند اما کاالی 
وارد شده را با قیمت واقعی، نه با قیمت مبتنی بر  ارز ۴2۰۰تومانی، در بازار 
به فروش می رسانند.وی اظهار داشت: همچنین برخی دیگر که ارز ۴2۰۰ 
تومانی گرفته و کاال هم وارد کرده اند به جای عرضه کاال به بازار داخل، اقدام 
به صادرات و یا قاچاق کاالی وارد شده می کنند؛ یعنی این افراد از دولت 
سوبسید ارزی می گیرند و از آن طرف با نرخ ۱2 هزار تومان کاال را صادر یا 
قاچاق کرده و سود کالنی می برند.این اقتصاددان به فرایند توزیع اشاره کرد و 
گفت: در مواقعی نیز واردکننده، به همان قیمت مصوب اقدام به فروش کاال می 
کند اما در فرایند توزیع آنچه که دست مصرف کننده می رسد حداقل قیمت 
است.صادق الحسینی افزود: همچنین اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی منجر به از 
بین رفتن صنایع بزرگ کشور می شود. دولت به صنایع بزرگ می گوید که 
باید قیمت را کاهش دهید در حالیکه آن کاال در بازار 2 یا 3 برابر قیمت مدنظر 
دولت به فروش می رسد، این موضوع منجر به ایجاد رانت شده و صنایع کاال 
را با یک سوم قیمت به اطرافیان خود می دهند و این افراد نیز کاال را با قیمت 
واقعی در بازار آزاد می فروشند در نتیجه ما به التفاوت قیمت به جیب دالالن 
می رود.وی ادامه داد: از سویی دیگر واردات کاال با ارز ۴2۰۰ تومان، باعث 
می شود که دیگر تولید این کاالها در داخل صرفه نداشته باشد و در نهایت 
کشور در کاالهای استراتژیک به کشورهای خارجی وابسته تر می شود.این 
اقتصاددان گفت: همچنین این مساله منجر به ایجاد اضافه تفاضا برای واردات 
می شود. زمانی که دولت سوبسید ارزی برای واردات اختصاص می دهد 
درواقع واردات را ارزان کرده و زمینه را برای افزایش حجم تقاضای کاالی 
خارجی فراهم می کند؛ این موضوع در شرایط تحریم، منطقی نیست چراکه 
ما کاری می کنیم که نیاز به ارز در کشور افزایش یابد.صادق الحسنی افزود: 
از سویی دیگر اختالف قیمت واقعی و سوبسیدی، منجر به افزایش قاچاق 
کاالها می شود که این موضوع کمبود کاال در بازار را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه سوریه و ترکیه هم تحریم شدند اما هیچ کدام از 
این کارها را نکردند، گفت: نرخ ارز در روسیه یک شبه 2.5 برابر شد اما این 
کشور هیچ کدام از کارهایی که ما می کنیم را نکرد و بعد از مدتی هم تورم 
بعد از یک پیک، به حالت عادی خود بازگشت.این اقتصاددان افزود: زمانی 
که ما در اقتصاد دخالت نابجا کرده و فساد و رانت ایجاد می کنیم درواقع با از 
بین بردن صنایع داخلی، تورم را مزمن می کنیم. از آن طرف هم هیچ سودی 
به مصرف کننده نمی رسد و تنها تعدادی رانت خوار و فاسد، منتفع می شوند.

وی تصریح کرد: تاکنون هیچ کدام از اهدافی که سیاست گذار برای ارز ۴2۰۰ 
تومانی دنبال می کرد، محقق نشده و معلوم نیست چرا همچنان روی این 

موضوع پافشاری می کنند.

یادداشت

حضور بانک مرکزی
 در گلوگاههای پرداخت

 یک مسئول در بانک مرکزی، از برنامه ریزی برای تغییر 
و تحول جدی در صنعت پرداخت خبر داد و گفت: این 
بانک، مقررات پرداخت ساز، پرداخت یار و پرداخت بان را 

با مشورت فعاالن این حوزه، تدوین کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، داوود محمدبیگی، در 
برای حضور سیستم های  بانک  این  برنامه  خصوص 
پرداخت جایگزین در کشور، گفت: طبعاً حضور بازیگران 
جدید در عرصه پرداخت، در سال های آینده مورد توجه 
تمام کشورها به خصوص کشور ما است.وی با بیان 
اینکه همواره در ایران، بازیگران اصلی صنعت پرداخت 
بانک ها و شرکت های psp بوده اند، افزود: هم اکنون 
دیگر بازیگران فعلی قادر به تامین تمام نیازها نیستند؛ چرا 
که تغییر و تحوالت رخ داده موجب شده تا انتظارات 
مردم نیز تغییر کند و افزایش یابد.مدیر اداره نظام های 
پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به psd2 اشاره 
کرد و گفت: به دنبال تغییرات رخ داده در انتظارات مردم 
و البته تنوع در خدمات، اتحادیه اروپا نیز به صورت 
جدی فعالیت خود را روی psd2 آغاز کرده است.
محمدبیگی با اشاره به فین تک ها و پیام رسان های مالی 
از جمله بالک چین ادامه داد: سیستم های پرداخت فعلی، 
مبتنی بر تکنولوژی ها و سیاست های قبلی است؛ ولی 
بانک مرکزی بنا دارد که تغییرات و تحوالت جدی در 
این حوزه صورت گیرد.این مقام مسئول در بانک مرکزی، 
ادامه داد: تغییرات و تحوالت در صنعت پرداخت نیازمند 
چارچوب قانونی و مقررات است؛ به نحوی که برخی 
ایم؛  بومی سازی کرده  را در کشور   psd2 الزامات از 
همچنین از سوی دیگر احراز هویت مشتریان، دسترسی 
به اطالعات، سرویس های پرداخت شرکت های فعال 
در این بخش، تسویه وجوه این شرکت ها و نظارت بر 
فعالیت شان و موارد دیگر، از مهمترین محورهایی است 
که در کشور بومی سازی شان را آغاز کرده ایم.به گفته 
مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، در 2 سال اخیر 
درخواست های مطرح شده در این صنعت نشان می دهد 
که تغییرات در پرداخت بسیار جدی است و این امر نشان 
دهنده پویایی و شادابی حوزه پرداخت است.محمدبیگی 
با تاکید بر اینکه موج ایجاد شده برای تغییرات در صنعت 
پرداخت، با حضور بازیگران فعلی و مدیریت رگوالتور، 
به مرحله عملیاتی ختم خواهد شد، تصریح کرد: بر همین 
اساس بانک مرکزی مقررات پرداخت ساز، پرداخت یار 
و پرداخت بان را با مشورت فعاالن این حوزه تدوین کرده 
است.وی با اشاره به اینکه در تمامی اسناد مذکور، نحوه 
نظارت بر صنعت پرداخت و فعاالن حاضر در این صنعت 
به روشنی دیده شده است، گفت: بانک مرکزی برخی از 
امور را به شرکت های پرداخت واگذار کرده است اما در 
گلوگاه های اصلی که به پول و امنیت مردم ارتباط دارد، 

بانک مرکزی با قدرت حضور خواهد داشت.

افزایش مهلت ثبت سفارش  
واردات در آینده ای نزدیک

رئیس کل گمرک ایران از افزایش مهلت قانونی ثبت 
سفارش کاال ها از سه ماه به 6  ماه  خبر داد

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ مسائل مربوط به 
تامین ارز و طوالنی شدن پروسه ثبت سفارش کاال های 
وارداتی،   باعث شده کاال های برخی از واردکنندگان به 
سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود و مشکالتی را 
ترخیص  در  آورد.تاخیر  وجود  به  واردکنندگان  برای 
کاال ها در گمرک مساله ای که می تواند به علل مختلف 
از جمله طوالنی شدن فرایند ثبت سفارش، تامین ارز یا 
سایر مشکالت مربوط به ثبت سفارش کاال ها به وجود 
آید.در چنین شرایطی تعیین مهلت 2ماهه برای تحویل 
کاال ها به سازمان اموال تملیکی بسیار کم به نظر می رسد 
که رئیس کل گمرک در این باره با تشریح فلسفه این اقدام 
از افزایش مهلت ثبت سفارش در آینده ای نزدیک از سه 
ماه به شش ماه خبر داد.مهدی میراشرفی درباره ضرورت 
انتقال کاال های موجود در گمرک به سازمان اموال تملیکی 
بعد از 2 ماه اظهار داشت: ستاد تدابیر ویژه اقتصادی از بیم 
اینکه کاال ها در گمرک بمانند و مصداق احتکار پیدا کنند 
مصوبه ای صادر کرد مبنی بر اینکه کاال ها چه در مناطق آزاد 
و چه در اماکن گمرکی بعد از ماه مشمول اموال متروکه 
می شوند.وی اضافه کرد: با این حال در عمل، چون برای 
ثبت سفارش فقط  سه ماه فرصت وجود دارد، صاحبان کاال 
تا می خواستند برای واردات کاالی خود ارز دریافت کنند 
عمال مهلت ثبت سفارش سرمی آمد و طبق قانون این 
کاال ها باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
تحویل داده می شدند.میر اشرفی با اشاره به متروکه شدن 
برخی از کاال ها در گمرک شهید رجایی ادامه داد: با این 
حال ماده 33 قانون امور گمرکی این امکان را به صاحبان 
کاال که تا زمانی که کاال فروش نرفته است به سازمان 
جمع آوری و فروش کاال های متروکه مراجعه کرده و مانع 
فروش کاالی خود شوند.وی با بیان اینکه مقرر شده است 
تا کاال های اساسی مشمول انقضای ثبت سفارش نشوند، 
ادامه داد: در آینده ای نزدیک مهلت ثبت سفارش به شش 
ماه افزایش پیدا خواهد کرد تا متروکه شدن کاال ها برای 
واردکنندگان مشکلی ایجاد نکند.کاال های متروکه کاال هایی 
هستند که صاحب آن به هر دلیل جهت ترخیص آن به 
گمرک مراجعه نکرده باشد یا در ارائه اسناد و مدارکی که 
الزم است تاخیر داشته باشد و این کاال ها به سازمان اموال 

تملیکی اعاده داده می شوند.

تخلف دولت در عدم پرداخت 
سهم تولید از یارانه ها

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه دولت باید سهم بخش تولید از یارانه ها را به 
صورت مرتب اعطا کند، گفت: اما این مسئله مورد توجه 

دولت قرار نگرفت.
به گزارش زمان به نقل از مهر، شهباز حسن پور عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه متاسفانه از ابتدای 
اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، هیچ کدام از دولت ها 
مطابق بر مصوبه مجلس عمل نکردند و همواره از قانون 
تخطی کرده اند،گفت: یکی از مصوبه های اصلی مجلس 
در این زمینه پرداخت سهم تولید از یارانه ها بود که 
متاسفانه هیچ یک از دولت ها نسبت به آن توجه نکردند.
وی افزود: مطابق با قانون، دولت باید سهم بخش تولید از 
یارانه ها را به صورت مرتب اعطا کند اما گزارش های 
واصله حاکی از آن است که دولت این مسئله را مورد 

توجه قرار نداده است.

خبر

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برخی 
انتقادها درباره سامانه ارزی نیما، گفت: ممکن 
است برخی مشکالت در این باره وجود داشته 
باشد اما در شرایطی که کشور با تنگناهایی در 
خصوص ورود ارز به کشور مواجه است، اتخاذ 
ضروری  ارز،  تقاضای  مدیریت  برای  تدابیری 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرهاد دژپسند 
دانشجویان  و  دانشگاه  اساتید  با  نشست  در 
حسابداری  و  مالی  مدیریت  و  اقتصاد  رشته 
استان هرمزگان، اظهار کرد: انتظار من از جامعه 
دانشگاهی و صاحب نظران حیطه اقتصاد، این 
و  پیشنهادات  حاشیه ها،  از  دور  به  که  است 
کنند.  به وضع موجود را مطرح  انتقادات خود 
وی با بیان این که خودسانسوری به اندازه خود 
شما  کرد:  تاکید  است،  اشتباه  کاری  تحریمی، 
برای ادای دین به جامعه، تمام حرف های خود 
را مطرح کنید و مطمئن باشید من همه آن ها را 

به رییس جمهور منتقل می کنم.  
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ 
شده  پیش بینی  ارز  نرخ  تاثیر  درباره  سوالی  به 
کرد:  تصریح  قیمت ها  بر  آتی  سال  بودجه  در 

به عنوان  نباید  را  ارز درج شده در بودجه  نرخ 
نماگر قیمت ارز در اقتصاد درنظر گرفت، بلکه 
نرخ ریال محسوب  برای محاسبه  معیاری  تنها 
ارز  نرخ  که  زمانی  ما  مثال،  عنوان  به  می شود. 
قانون  در  بود،  تومان   35۰۰ معادل  بازار  در 
در  نوشتیم،  تومان   33۰۰ را  ارز  نرخ  بودجه، 
بدبینانه برخی صاحب نظران  نگاه  با  حالی که 

به دولت، دست کم باید همان نرخ بازار را را 
در قانون مذکور می گنجاندیم. وزیر اقتصاد در 
برای  دانشگاه  اساتید  از  مجدد  دعوت  با  ادامه 
انتقال  نظرات خود به وزارت اقتصاد، از ایجاد 
آینده  در  منظور  همین  به  سویه  دو  کانال  یک 
صاحب  از  هم چنین  دژپسند  داد.  خبر  نزدیک 
راه اندازی  زمان  تا  خواست،  دانشگاهی  نظران 

آدرس  طریق  از  را  خود  نظرات  مذکور،  کانال 
ارتباط  بخش  یا  و   andishe@mefa.gov.ir
به  اقتصاد  وزارت  پورتال  در  وزیر  با  مستقیم 

آدرسwww.mefa.ir ارسال کنند.
هسته   ۱۰ راه اندازی  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
موضوعات  با  اقتصاد  وزارت  در  اندیشه ورزی 
مختلف که اساتید دانشگاه نیز در این هسته ها 
را  هسته ها  این  تشکیل  دارند،  پررنگی  نقش 
مصداق عملی تقید خود به بهره مندی از نظرات 
اقتصادی  سیاست سازی های  در  دانشگاهیان 
عنوان کرد.دژپسند با تاکید بر این که اقتضائات 
اقتصادی و سیاسی دنیا حاکی از این است اگر 
نگیرد،  شکل  اندیشه ای  شبکه  و  جمعی  عقل 
نمی توان موفق شد، خاطرنشان کرد: تکرار یک 
به  متفاوت  ابعاد  از  گوناگون  زوایای  از  مفهوم 
انسان  ذهن  در  شدن  ملکه  و  موضوع  آن  فهم 

کمک می کند.
وزارت  جدی  تالش  به  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
کشور  علمی  شبکه  ساماندهی  برای  متبوع 
ظرفیت های  از  حداکثری  استفاده  به منظور 
موجود، گفت: من تمایل دارم از شما نخبگان 

اقتصادی ایده بگیرم و پای این ایده بایستم.

وزیراقتصاد: خودسانسوری به اندازه خودتحریمی، اشتباه است

سامانه نیما برای مدیریت تقاضای ارز ضروری است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورت موافقت اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی کشور و پس از آن تأیید مقام معظم رهبری امیدواریم طی دو هفته آینده آزادسازی 

سهام عدالت براساس جدول زمانبندی عملیاتی شود.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: با موافقت رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور پیشنهاد 
آزادسازی سهام عدالت در کشور در غالب گزارش کمیسیون اقتصادی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی مطرح شد.وی با اشاره به نشست مشترک خود با وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تصریح کرد: جمع بندی ما در این جلسه این بود که بتوانیم با مجوزی که در اختیار دولت 
قرار می دهیم روش واگذاری جدید سهام عدالت در کشور فراهم شود.پورابراهیمی افزود: در 
صورت موافقت اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور و پس از آن تأیید مقام معظم 
رهبری امیدواریم طی دو هفته آینده آزادسازی سهام عدالت براساس جدول زمانبندی 
عملیاتی شود.وی گفت: حدود ۶ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امام خمینی )ره( و سازمان 
بهزیستی قرار دارند که این افراد برای آزادسازی سهام عدالت در اولویت اول هستند.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: برآورد ما این است که متوسط ارزش هر برگ 
سهام عدالت برای هر فرد ایرانی حدود 3 میلیون تومان است که اگر یک خانواده ۵ نفره 
را در نظر بگیریم حدود ۱۵ میلیون تومان سهام به آنها منتقل می شود.پورابراهیمی گفت: 
براساس آخرین آمار حدود ۵۰ میلیون ایرانی دارای سهام عدالت هستند و ما تمیهداتی را 
در نظر گرفته ایم که اگر افرادی به هر دلیلی از ثبت نام در لیست سهام عدالت جا مانده اند 
امکان ثبت نام آنها وجود داشته باشد.وی افزود: پیشنهادی نیز مطرح شده است که دارندگان 
سهام عدالت به صورت تدریجی بتوانند خرید و فروش سهام را در یک بازه زمانی سه ساله 
انجام دهند.وی گفت: ما در مجلس و در کمیسیون اقتصادی به صورت جدی به دنبال این 
هستیم که در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی موضوع انتقال قطعی مالکیت 

سهام به مردم را عملیاتی کنیم.

یک مقام مسئول در نظام بانکی، با تشریح جزئیات فعالیت بازار متشکل معامالت ارز گفت: 
کارکرد این بازار مانند مکانیزم بازارگردانی است و امکان راه اندازی بازار حواله های ارزی 

نیز، در آن وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، کوروش پرویزیان، درباره برگزاری مجمع 
موسس بازار متشکل معامالت ارز و تعیین سهم ۲۰ میلیارد تومانی برای هریک از اعضاء 
گفت: در حال حاضر، ابزارهای مختلفی در حال طراحی در بازار پولی کشور است که یکی 
از آنها نیز بازار متشکل معامالت ارز است که مجمع آن برگزار شد و فرآیندهای مربوط به 
ثبت آن نیز، در حال انجام است. وی با بیان اینکه با راه اندازی این بازار، معامالت نقدی ارز 
به طور شفاف ارز انجام خواهد شد، اظهار داشت: البته این امکان وجود دارد که بازار حواله 
نیز در بازار متشکل معامالت ارز راه اندازی شود؛ ولی در مقطع فعلی، حسب هماهنگی بین 
اعضای مجمع، تنها معامالت نقدی را در بر می گیرد. این مقام مسئول در نظام بانکی، راه 
اندازی این بازار را مکمل اقدامات دیگر دولت در جهت ساماندهی بازار ارز دانست و گفت: 
ابزارهای جدید بانک مرکزی از جمله حساب سپرده ارزی یا سپرده ارزی مبتنی بر ریال که 
امکان خرید و فروش اوراق آن در بازار وجود دارد، ابزارهای مکملی هستند که می تواند به 
کسانی که نیازهای واقعی ارزی دارند، کمک کند. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران ادامه داد: این ابزارها می تواند به افرادی که نیاز واقعی ارزی دارند یا در ارتباط 
با حفظ ارزش های دارایی خود نگران هستند، به طور شفاف و روشن پاسخ دهد. پرویزیان 
در خصوص نحوه کشف قیمت ارز در بازار متشکل معامالت ارزی گفت: مکانیزم این بازار 
مانند بازار اوراق و سرمایه است؛ بر این اساس، افراد پیشنهاد قیمت می دهند و افرادی که 
خواهان خرید هستند، می توانند به طور همزمان قیمت را رویت کرده و پس از آن، ارز مورد 
نظر را خریداری یا از آن صرف نظر کنند. در حقیقت یک مکانیزم بازارگردانی برای بازار 
متشکل معامالت ارزی پیشنهاد شده است و پیشنهاد کرده ایم که به جز بانک های دولتی 

و صرافی های وابسته به آنها، سایر بازیگران نیز بتوانند وارد شوند.

احتمال آزادسازی سهام عدالت
 طی دو هفته آینده

تشریح جزئیات فعالیت بازار 
متشکل معامالت ارز

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی کار با اشاره 
شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا معیشت گفت: جهش هزینه های 
زندگی در سال ۹۷ قدرت خرید کارگران را از بین برده است. 
بررسی افزایش دستمزد سال ۱3۹۸ کارگران، رفع ابهام از سخت 
و زیان آوری شغل آتش نشانی، افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حق 
مسکن کارگران و مشارکت تعاونی ها در ایجاد صندوق  منابع 

طبیعی، از مهمترین اخبار حوزه کار و تعاون بود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
همزمان با توزیع بسته های حمایت غذایی اعالم کرد که کارگران 
برای  دارند  تومان  میلیون  سه  زیر  درآمد  که  بیمه ای  فاقد 
بهره مندی از سبد کاال به سازمان های حمایتی مراجعه کنند.

به گفته شریعتمداری قالیبافان، زنبورداران و کارگران فصلی و 
ساختمانی هم جزو بیمه شدگان تامین اجتماعی و مشموالن 
دریافت بسته حمایتی هستند و افراد درصورتی که دارای دریافتی 
زیر سه میلیون تومان باشند باید تقاضایشان را به مراجع حمایتی 
اعالم کنند و چنانچه مایل بودند تحت پوشش سازمان بهزیستی 
یا کمیته امداد قرار بگیرند تا از بسته حمایت غذایی بهره مند 
شوند.بر اساس مصوبات قانونی سازمان برنامه و بودجه گروه های 
مختلفی مشمول دریافت سبد حمایتی یا کمک هزینه جبرانی 
و معیشتی دولت بودند که از مزایای نوبت اول بهره مند شدند. 
در این مرحله ۱۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار توسط سازمان برنامه 
و بودجه در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفت که ۶.۵ میلیون 

کارگر و شاغالن بخش خصوصی مشمول قانون کار را شامل 
شد.در هفته ای که گذشت، اعضای شورای عالی کار با افزایش 
۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کردند و آن را به 
۱۰۰ هزار تومان افزایش دادند. پیش از این حق مسکن کارگران 
۴۰ هزار تومان بود که با تصویب اعضای شورای عالی کار به 
۱۰۰ هزار تومان رسید.با توجه به این که حق مسکن، تنها آیتم 
بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد، 
در صورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱3۹۸ حق 
مسکن در فیش های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار 
۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.با ارسال دعوتنامه های شورای 
عالی کار به نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مذاکرات دستمزد 
۱3۹۸ کارگران وارد فاز جدیدی شد. به گفته نمایندگان کارگران 
در شورای عالی کار قرار است دوشنبه آینده اولین جلسه دستمزد 
کارگران در دستور کار قرار گیرد.پیش از این وزیر کار گفته بود 
که بخشی از عقب ماندگی و ترمیم مزد کارگران را دولت متقبل 
می شود و بخشی دیگر را باید کارفرمایان بپذیرند.اولین جلسه 
دستمزد شورای عالی کار در حالی هفته آینده آغاز می شود 
که خانوارهای کارگری در ۱۰ ماه گذشته به دلیل نوسان ارز 
و افزایش چند برابری هزینه ها به سختی گذران زندگی کردند و 
افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد سال ۱3۹۷ نتوانست پاسخگوی 
معیشت آنها باشد.در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورای عالی 
حفاظت فنی که با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و 

نماینده تشکل های کارگری و کارفرمایی و نماینده آتش نشانان 
برگزار شد، ابهامات سخت و زیان آوری شغل آتش نشانی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای شورا به این نتیجه رسیدند 
که شغل عملیاتی آتش نشانی در ردیف گروه ب مشاغل سخت و 
زیان آور قرار گیرد.پیش از این به دلیل برخی ابهامات، درخواست 
آتش نشانان برای بهره مندی از مزایای سخت و زیان آوری این 
شغل در استانها به نتیجه نمی رسید  که با توجه به نظر شورای 
عالی حفاظت فنی مبنی بر این که میزان دقیق و آالیندگی 
سنجی در حین عملیات آتش نشانی،  قابل اندازه گیری نیست، 
شغل آتش نشانی به ردیف ب مشاغل سخت و زیان آور که ماهیتا 
سخت و زیان آورند،   اضافه شد. کارفرمایانی که در این راستا 
مشارکت و همکاری داشته باشند از معافیت مالیاتی بهره مند 
می شوند.در هفته ای که گذشت، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری از تعاونی های کشاورزی خواست تا سرمایه های خرد 
خود را در جهت ایجاد صندوق های منابع طبیعی و مرتع داری 
تجمیع کنند.به گفته وی،  هم اکنون ۹۱۶ هزار نفر بهره بردار از 
منابع طبیعی وجود دارد که اگر هر کدام از آنها ۱۰۰ هزار تومان 
آورده داشته باشند ۹۰ میلیارد تومان سرمایه به دست می آید که 
با آن می توان صندوق توسعه مرتع داری و منابع طبیعی راه اندازی 
کرد.وی همچنین پیشنهاد کرد که در مناسبت های مختلف نظیر 
هفته منابع طبیعی، نمایشگاه های تعاونی با حضور و مشارکت 

تعاونی ها دایر شود.

شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا هزینه معیشت جامعه کارگری؛

۸ بهمن، آغاز بررسی افزایش دستمزد کارگران

تحریم صنعت هواپیمایی ایران خالف حقوق بین الملل 

 وزیر راه و شهرسازی، تحریم صنعت هواپیمایی ایران را خالف حقوق بین الملل خواند وگفت: 
به نامه ســازمان هواپیمایی آلمان درباره تحریم شرکت هواپیمایی ماهان، از سوی سازمان 

هواپیمایی پاسخ داده شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد اســالمی در حاشــیه بازدید از پروژه احداث آزادراه 
همت- کرج در پاســخ به سوالی مبنی بر تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمان 
اظهار داشت: تمامی شرکت های هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از جمله ایران ایر نیز، در 
فهرست تحریم ها قرار دارد که این قبیل اقدامات، خالف حقوق بین المللی است.وی افزود: 
آمریکا همواره در طول تاریخ، چنین اقداماتی علیه جمهوری اسالمی ایران انجام داده است 
و ملت شریف ایران نیز، شاهد اقدامات تروریستی و حمایت از تروریسم از جانب آمریکا بوده 
اند.اسالمی با اشاره به تحریم شرکت هواپیمایی ماهان از سوی آلمان گفت: در نامه ای که از 
سوی دستگاه متولی حوزه حمل و نقل هوایی آلمان به سازمان هواپیمایی کشور ارسال شد، 
مطالبی درج شد که زیبنده نبود، البته از سوی سازمان هواپیمایی کشوری پاسخ نامه آنها 
تهیه و ارسال شد.وی همچنین در خصوص بازدید از پروژه احداث آزادراه همت-کرج اظهار 
داشت:امروز ابعاد مالی و فنی پروژه بررسی شد و طبق وعده پیمانکار این پروژه آزادراهی در 
تیر ماه ۹۸ به بهره برداری می رسد.وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعیین تکلیف کمربند 
شــمالی کرج نیز گفت: وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد این پروژه که نقش مهمی در 
کاهش ترافیک محور تهران-کرج دارد، مورد حمایت دولت قرار گیرد. اســالمی، مجموع 

اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این پروژه را ۱۰۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد. 

تشکیل ستاد پاسخگویی به اعتراض خریداران خودرو

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در راستای دستور وزارت صمت به شرکت های   
خودروساز برای تعیین تکلیف مشتریان،گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ستادی برای 

پاسخگویی تشکیل دادند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از تشکیل ستادهایی مجزا در دو شرکت خودروسازی خبر داد که مسئولیت آنها، 
پاسخگویی و رسیدگی به اعتراض مشتریان و خریداران خودرو است. وی گفت: در راستای دستور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت های خودروساز برای تعیین تکلیف مشتریان، گروه 
خودروسازی ایران خودرو و سایپا، ستادی را در معاونت فروش خود تشکیل داده و به اعتراض 
مشتریان نسبت به تاخیر و شرایط تحویل خودرو رسیدگی می کنند. مقیمی در ادامه افزود: به 
صورت سرزده از این ستاد بازدید کردم که با توجه به فراخوان شرکت های خودروساز، افرادی که 
امکان تحویل خودروهایشان نبود، به ستاد مراجعه کرده بودند و توافقاتی با خودروسازان داشتند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه سایر گروه ها نیز می توانند در روزهای آینده 
به این ستادها مراجعه کنند، گفت: با توجه به گروه بندی محصوالت خودروسازان، متقاضیان با 
مراجعه به ستاد و انتخاب محصول مورد نظر، می توانند از زمان تحویل خودرو که توسط شرکت 

خودروساز اعالم خواهد شد، مطلع شوند. 
ستاد مشتریان ایران خودرو در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص تهران-کرج )شهید لشکری( جنب 
بیمه و بانک پارسیان درب ۴ ایران خودرو و ستاد مشتریان سایپا در کیلومتر ۱۸ جاده قدیم، 

مجموعه سازه گستر )کفش ملی سابق ( واقع است.



رویا پردازی که عمل گرا هم باشد می تواند 
سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد.

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست
گفت با ما منشین کز تو سالمت برخاست

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست
که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

امروز با حافظ

روایت تاریخی کمون زندان 
پهلوی دوم چاپ شد

زندان«)روایتی  »کمون  کتاب 
رویکرد  با  تاریخی 
جامعه شناختی از کمون زندان 
نوشته  دوم(  پهلوی  دوره  در 
علیرضا اسکندریون و گلشید 
انتشارات  توسط  کریمیان 
گل آذین منتشر و راهی بازار 
نشر شد.به گزارش مهر، کتاب 
»کمون زندان«)روایتی تاریخی با رویکرد جامعه شناختی 
از کمون زندان در دوره پهلوی دوم( نوشته علیرضا 
اسکندریون و گلشید کریمیان به تازگی توسط انتشارات 
گل آذین منتشر و راهی بازار نشر شده است.نویسندگان 
کتاب »کمون زندان« با رویکرد تحلیل، پدیده کمون 
زندان را در برهه تاریخی حکومت پهلوی دوم بررسی 
کرده اند. فریبرز رئیس دانا در مقدمه ای که برای این کتاب 
نوشته، مطالعه آن را نه فقط به آزادی خواهان فعال بلکه 
پژوهشگران پدیده های اجتماعی توصیه کرده است؛ 
به ویژه پژوهشگرانی که با منش رادیکال انتقادی سر و 
کار دارند.در ایران دهه 5۰ که انگیزه ها و روند تازه ای 
از مبارزات ضداستبدادی حاکم، زیر چتر رادیکالیسم و 
مارکسیسم با رویکردی کامال متفاوت از سنت پیشین، 
آغاز و گسترده شدند، زندان ها، دستگیری ها، اقدامات 
سازمان یافته و پیگیری های امنیتی با کمک دستگاه های 
امنیتی سیا و موساد رشد کرد. وقتی زندان های کشور 
محلی برای مبارزان شدند، تجربه مبارزان قدیمی تر به 
مبارزان راه های قهرآمیز و مسلحانه منتقل شد. به این 
ترتیب شیوه ای از زندگی در زندان ها به وجود آمد که در 
این کتاب به آن پرداخته می شود.کتاب »کمون زندان« 3 
فصل اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند از: حکایت های 
دور، زندان ها و زندانیان سیاسی در عصر پهلوی دوم، 

کمون زندان.
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اوقات شرعی

نقدی بر نمایش »وقتی خروس غلط میخواند«؛ وقتی 
مخاطب گیج می شود!

*یاسمن خلیلی فرد
متن نمایش »وقتی خروس غلط میخواند« نشان دهنده خوشفکری نویسنده و کارگردان 
آن است. درواقع کار، مضمونی متفاوت دارد و به سراغ موضوعی می رود که شاید کمتر 
به آن پرداخته شده باشد.پیش از هر چیز باید به فرم در نظر گرفته شده برای چنین اجرایی 
اشاره کنم. طراحی صحنه نمایش از همان ابتدا توجه مخاطب را به خود جلب می کند، 
دکور بافاصله از تماشاگر چیده شده و در ارتفاعی باالتر از سطح زمین به نحوی که پنداری 
بازیگران را در یک قاب میبینیم. عالوه بر آن، »وقتی خروس …« نورپردازی عجیبی دارد که 
البته با بافت و فضای گروتسک کار هماهنگ است، اما همین سبک نورپردازی، چشم را تا 
حدودی آزار می دهد و تحمل آن تا پایان نمایش کمی دشوار به نظر می رسد. طراحی لباس 
از دیگر بخش های متفاوت نمایش است که البته آن هم در اسلوب سبک گروتسک قابل 
تعریف است.»وقتی خروس غلط می خواند« نمایش سخت فهمی است. باتوجه به حجم 
داده ها و اطالعاتی که نمایشنامه نویس به مخاطب می دهد، به نظر می رسد درک جز به 
جز آن ها کمی دشوار باشد و درک کامل اثر نیز بدون دریافت و فهم این جزییات غیرممکن 
است. درواقع، این اثر، بر مبنای یک طرح اولیه متفاوت و مبتکرانه روی صحنه رفته است، اما 
متن آن با ابهامات و پیچیدگی هایی همراه است که به زعم من تاحدودی بی موردند و می 
توانستند ساده تر از این هم بیان شوند. به شخصه، میل به واشکافی و کشف اسرار درونی و 
زیرالیه های متون نمایشها دارم و از آن دست مخاطبانی نیستم که بخواهم لقمه جویده در 
دهانم گذاشته شود، اما این حجم از پیچیدگی که در جاهایی هم به ُگنگی می گراید، از لذت 
تماشای اثر می کاهد و به معادالت پیچیده ریاضی می ماند که مخاطب از ابتدا تا انتهای تئاتر 
به حل کردنشان فکر می کند. ارتباط میان دو روایِت موازی نمایش تصمیم هوشمندانه ای 
است، اما اشکال کار این جاست که دو روایت آن چنان که باید به هم گره نخورده اند و تنها 
در جایی گره اصلی کار گشوده می شود که حسین پاکدل وارد صحنه می شود و پرده از 
بسیاری از رازها و گره ها برمی دارد.از نقاط مثبت نمایش، بازی های آن است. همه بازیگران 
به رغم دشواری نقش هایشان بازی های خوبی دارند، همچنین یکدستی مطلوبی میان آنها 
در بده بستان کاری هایشان دیده می شود.»وقتی خروس غلط می خواند« حاصل یک ایده 
ناب است که به سبب پیچیدگی بیش از حد متنش می تواند منجر به سردرگمی مخاطب، 
حتی مخاطبان خاص شود. نمایشی که در سبک گروتسک جای می گیرد، اما این وفاداری 
به سبک بیشتر در تار و پود ظواهر و فرمش تنیده شده و متن آن قطعاً آش شله قلمکاری 
از چندین ژانر و سبک مختلف است.به امید آن که در آینده کارهای بهتری از علی شمس، 

کارگردان هوشمند این نمایش ببینیم.
یادآور می شود؛ این نمایش از 2۴ دی تا 23 بهمن ساعت ۱8:3۰ در سالن استاد سمندریان 

ایرانشهرروی صحنه است.

خبر

 ابراهیم داروغه زاده با حضور در برنامه تلویزیونی 
»سینماگرام« به پرسش های بسیاری درباره متن و 

حواشی جشنواره فیلم فجر پاسخ داد.
با  بهمن   برنامه سینمایی »سینماگرام«، چهارم 
حضور ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و هفتمین 
زنده  آنتن  روی  فجر  فیلم  جشنواره  دوره 

تلویزیون رفت.
سیدامیر جاوید، مجری این برنامه در ابتدا به 
و  کرد  انتقاد  جشنواره  پروتکل  نبودن  واحد 
سیاستگذاری  شورای  پرسید  داروغه زاده  از 
جشنواره چه زمانی قرار است به یک پروتکل 
واحد برسد و سیاست های مشخص و مدونی 
در جشنواره تدوین کند که دبیر جشنواره در 
پاسخ به او گفت: »سیاست های جشنواره فیلم 
و  سینمایی  سازمان  سیاست های  تابع  فجر 
معاونت سینمایی بوده و خواهد بود چون این 
می کند.  برگزار  سینمایی  را سازمان  جشنواره 
کالن  مدیریتی  حوزه  در  ثبات  که  هرچقدر 
وزارت ارشاد و سازمان سینمایی بیشتر باشد، 
این ثبات در سیاست های جشنواره و آیین نامه ها 

بیشتر خواهد بود.«
داروغه زاده درباره کارکرد جشنواره فیلم فجر 
از  فیلم فجر بخشی  اظهار داشت: »جشنواره 
نگاه حمایتی سازمان سینمایی به سینمای ایران 
است. در همه بخش ها و برای معرفی هرچه 
بهتر سینمای ایران، تبلیغ سینمای ایران و تشویق 
ارکان سینمای ایران و بهتر دیده شدن کارگردانان 
عومل فنی و بازیگران...سازمان سینمایی نگاه 
ادعایی  در  برنامه  مجری  دارد.«وقتی  حمایتی 
گفت »پس جشنواره یک شوی تبلیغاتی است«، 
داروغه زاده پاسخ داد: »یک بخشی از جشنواره 
شوی تبلیغاتی است یعنی ما بتوانیم سینماگران را 
تشویق کنیم و سیاستگذاری فرهنگی را سمت و 
سو بدهیم. هر سال هم بسته به سیاست سازمان 
سینمایی این سمت و سوی فرهنگی را جهت 

می دهد و همیشه جهت داده است.«
جنس  یعنی  »پس  پرسید  جاوید  ادامه،  در 

مواجه  آن  با  که  آثاری  جنس  و  کمدی ها 
هستیم، حاصل جشنواره فیلم فجر است؟« که 
داروغه زاده در پاسخ به این سوال اظهار داشت: 
 ۱۰۰۰ به  نزدیک  سالی  آمریکا  سینمای  »در 
شاخص  آن  فیلم  چند  می شود،  ساخته  فیلم 
نیست  این  یعنی  درصد.  از ۱۰  کمتر  است؟ 
که توقع داشته باشید که تمام سینما همسو با 
سیاست های فرهنگی باشد. یا همسو با نظرات 
منتقدان باشد.«دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: 
»یک سری آثار هستند که صرفا برای مخاطب 
ساخته می شوند و همه جاهای دنیا هم به همین 
شکل است اما یکسری آثار هستند که در همه 
جاهای دنیا آثار لوکوموتیو و پیش رو سینما ها 
هستند که در ایران در جشنوار فجر یا دیگر 
جشنواره نمایش داده می شوند. فیلم های موثر 
درصد خیلی کمی هستند و درصد باالیی از 
نشانه عدم  این  دارند.  فیلم ها جنبه سرگرمی 
کارکرد جشنواره فجر نیست. اگر ۱۰ فیلم اول 
جشنواره  در  کنید،  مرور  را  امسال  پرفروش 
فجر ۹6 مورد تقدیر قرار گرفتند.«داروغه زاده 
ادامه داد: »جشنواره یکی از مراحل کمک به 
سینمای ایران است نه محل زایش. جشنواره 
فجر ویترین سینمای ایران است. سیاست هایی 
که در طول سال های گذشته در سینمای ایران 

تدوین اجرا و پیاد شده است، در جشنواره خود 
را نشان می دهند.«او در بخش دیگر این برنامه 
با بیان اینکه این فرض که فیلم های سینمایی 
او  رویکردهای  یا  سینمایی  مدیر  محصول 
داشت:  اظهار  نیست،  درستی  فرض  هستند، 
»اینکه ما به چه فیلمی مجوز بدهیم یا ندهیم 
است.  موثر  تولید  در خروجی  آن  از  بخشی 
اندیشه  و  فکر  محصول  توجهی  قابل  بخش 
سینماگری است که در بستر اجتماع و اطراف 
خودش و آموزشی که دیده فیلم می سازد.«دبیر 
سی و هفتمین دوره جشنواره فجر گفت: »ما 
در حوزه نظارت و ارزشیابی فقط می توانیم به 
شکل خیلی کمرنگی محدودیت هایی را طبق 
با  همسو  که  فیلم هایی  یا  کنیم  ایجاد  قانون 
سیاست گذاری های فرهنگی هستند را تشویق 
کنیم. ما نمی توانیم مغز فیلمساز را عوض کنیم 
یا هنر فیلمساز را تحت تاثیر قرار دهیم که آن 
فیلمی که می خواهیم را بسازد. ما باید تالش 
کنیم که آن سمت و سو حفظ شود.«داروغه زاده 
همچنین در پاسخ به سوالی درباره انتقادات این 
روزها به حضور محمد آفریده در جمع داوران، 
گفت: »خوب بود که انتقاداتی که از آقای آفریده 
در این برنامه شد، در حضور خود ایشان مطرح 
می شد. اما درباره اینکه گفتید ایشان چه نقشی 

ایران  سینمای  به  کارگردانان  برخی  ورود  در 
داشتند، من خاطرم هست آقای بهرام توکلی 
افراد است که سال گذشته فیلم  این  از  یکی 
درخشان »تنگه ابوقریب« را ساخت. راجع بقیه 
مسائلی که مطرح کردید، خودشان باید پاسخگو 
باشند.«مجری در ادامه برنامه »سینماگرام« از دبیر 
جشنواره فیلم فجر درباره شعار شفاف سازی 
پرسید و اینکه آیا فهرست اسامی سرمایه گذاران 
در  امسال  که  فیلم هایی  سرمایه های  میزان  و 
جشنواره هستند، منتشر می شوند، که داروغه زاده 
گفت: »حتما بعد از جشنواره اینکار را خواهیم 
سیاست  این  کرد.  منتشر خواهیم  کرد. حتما 
سرپرست سازمان سینمایی درباره شفاف سازی 
قانون  براساس  یک سیاست موقت نیست و 
است و خیلی اجرای آن به تاخیر افتاده است. 
سازمان سینمایی فقط درباره خبرنگاران شفافیت 
نداشته است بلکه راجع به موسسات خودش 
و کمک هایی که به فیلمسازان کرده است هم 
شفاف سازی داشته است. لذا طبیعی است برای 
سرمایه گذاران و سرمایه هایی که برای فیلم های 
شفاف  باید  هم  است  شده  امسال  جشنواره 
سازی شود.«او درباره پول هایی که وارد سینما 
می شوند هم توضیح داد: »یکی از سیاست های 
سازمان سینمایی این است که سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در سینما را تشویق و تقویت 
کند. در دو سه سال اخیر در سالن سازی بخش 
خصوصی مشارکت داشته که طی یک سال 
اخیر به بهره برداری می رسند. دولت هیچوقت 
نمی توانست این سرمایه گذاری را بکند. حضور 
بخش خصوصی به سینما کمک خواهد کرد. 
در بخش تولید هم میزان سرمایه گذاری بخش 
خصوصی خیلی بیشتر از بخش دولتی شده 
است.«داروغه زاده در ادامه تاکید کرد: »سالمت 
سرمایه برایمان مهم است ولی سازوکار سالمت 
سرمایه در وزارت ارشاد تعریف نمی شود. ما 
سرمایه گذاران  مالی  تخلف  بررسی  مسئول 

نیستیم.«

کاریکاتور

در سریال  دومین حضورش  در  پاپ،  فرزین، خواننده  فرزاد 
نمایش خانگی، این بار در سریال »مانکن«، همزمان در کسوت 

بازیگر و خواننده تیتراژ سریال حضور پیدا خواهد کرد.
در  همکاری  از  پس  محمدی  ایرج  و  سهیلی زاده  حسین 
تازه ترین  در  مادری«،  »ترانه  و  »دلنوازان«  مانند  سریال هایی 
حضور مشترک شان به ترتیب کارگردانی و تهیه کنندگی سریال 

نمایش خانگی »مانکن« را برعهده گرفته اند.
مجموعه »مانکن« در 26 قسمت به قلم بابک کایدان نگاشته 
این مجموعه  در  فرزین  فرزاد  که  نقشی  توصیف  در  شده و 
مهم  نیست،  مهم  آدما  بودن  »همیشه  آمده:  است،  آن  ایفاگر 
درست بودنشونه، مهم اینه وقتی گیری، مثل یه مانکن بروبر 

نگات نکنه.«
آغاز  بازیگران  فهرست  تکمیل  از  »مانکن« پس  تولید سریال 

خواهد شد.

فرزاد فرزین به مجموعه 

»مانکن«پیوست

جلوگیر ی عربستان از کمک های بشردوستانه به یمن

داروغه عنوان کرد:جشنواره فجر ویترین سینمای ایران است

سالگی  چهل  شنیداری  »خاطرات  دانش آموزی  سرود  جشنواره 
انقالب« همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، برای 
دانش آموزان عالقه مند در مقطع سنی ۱۰ تا ۱5 سال در مدارس 
مناطق 22 گانه تهران، برگزار می شود.به گزارش رسانه خبری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جشنواره سرود دانش آموزی 
چهلمین  با  همزمان  انقالب«  سالگی  چهل  شنیداری  »خاطرات 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با هدف ایجاد همدلی نسل جدید 
با خاطرات انقالب، ویژه دانش آموزان عالقه مند به شرکت در این 
جشنواره در مقطع سنی ۱۰ تا ۱5 سال برگزار می شود.در این جشنواره 
چهار سرود دوران پیروزی انقالب اسالمی بازتولید شده و این چهار 
قطعه در قالب دو ترک؛ با کالم و بی کالم ادغام شده است.مدارس با 
اعالم آمادگی برای حضور در این جشنواره می توانند این قطعه ها را از 
نزدیک ترین مرکز فرهنگی هنری محل خود، دریافت و پس از تمرین، 
اجرای گروه خود را به صورت تصویری ضبط و به منطقه ارسال کنند. 

جشنواره رسود دانش آموزی »خاطرات 

شنیداری چهل سالیگ انقالب«

تهیه کننده مسابقه »برنده باش« از ایجاد تغییراتی در خبر 
داد ساختار این مسابقه و گفت: این تغییرات از پنجشنبه 

۱۱ بهمن ماه در پخش این برنامه اعمال می شود.
گفت:  باره  این  در  رضایت  هاشم  رسیده،  گزارش  به 
بسیاری از مردم نکاتی را درخصوص تکراری بودن مهمان 
باالی  سطح  جوایز  ناپذیربودن  دسترسی  همچنین  و  ها 
مسابقه مطرح کردند. ما هم برای مردم برنامه می سازیم و 

نظر مخاطبان برایمان مهم است.
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  برنامه  فکر  اتاق  در  بنابراین 
افراد تکراری هرچند می توانند در مسابقه شرکت کنند، 
ولی نمی توانند مجددا جزو برندگان باشند و در مسابقه 
مقابل محمدرضا گلزار مجری برنامه حاضر شوند؛ به این 
صورت فرصت حضور در مسابقه به افراد جدید و بیشتری 

داده می شود.

ميليون  ابش«١٠٠  »برنده 

داشت كاهش 

آگهی مزایده
فروش کامیون بنز 192۴ و دستگاه حمل زباله                

شهرداری رویان به استناد بند 2 مصوبه شماره 35 مورخ 97/10/12 و بند 
1 مصوبه شماره 31 مورخ 97/9/11 در نظر دارد تعداد یک دستگاه کامیون 
از طریق  واجد شرایط  و حقوقی  به اشخاص حقیقی  را  زباله  و یک دستگاه حمل  بنز 1924 
مزایده به فروش برساند متقاضیان میتوانند  ظرف مدت 10 روز اداری از طریق انتشار آگهی 
نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری رویان مراجعه یا از طریق سایت اینترنتی

www.royan.ir اسناد مربوط به مزایده را دریافت نمایند 
1-موضوع  مزایده :فروش یک دستگاه کامیون بنز 1924 و یک دستگاه حمل زباله که مشخصات 

کامل ضمیمه پیشنهاد مزایده میباشد
2- قیمت پایه قیمت کارشناسی و پایه برای کامیون بنز 1924 مبلغ 2/900/000/000 ریال و 

دستگاه حمل زباله مبلغ 220/000/000میلیون ریال می باشد 
بابت  و  ریال   145/000/000 مبلغ  بنز 1924  کامیون  :بابت  مزایده  در  تضمین شرکت  3-مبلغ 
حساب  به  نقد  وجه  واریز  صورت  به  بایستی  که  ریال   11/000/000 مبلغ  زباله  حمل  دستگاه 

سپرده یا ضمانت نامه معتبر بانکی باشد
4- محل مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ 97/11/23با ارائه فیش 
واریز شده هزینه خرید اسناد به واحد مالی امور قراردادهای شهرداری مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند 
5-مهلت و محل تسلیم  پاکات :متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت اداری 

تاریخ97/11/23 به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند
کمیسیون  97/11/24در  تاریخ  در  دریافتی  :پیشنهادات  پاکات  بازگشایی  محل  و  تاریخ   -6
معامالت عمده شهرداری رویان بازگشایی و برنده مزایده اعالم خواهد شد ضمنًا سایر اطالعات 

و جزئیات مربوط به اسناد مزایده مندرج میباشد
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

پیشنهادی جهت تحویل  واریز وجه  به  تا سوم در مهلت مقرر نسبت  اول  نفرات  8- هرگاه 
خودرو اقدام ننمایند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

حساب  شماره  به  بایست  می  که  باشد  می  ریال   2/000/000 اسناد:  خرید  هزینه   -9
به واحد  به آن  نام شهرداری رویان واریز و فیش مربوط  به  بانک ملی  0219063481007نزد 

مالی ارائه گردد ضمنًا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد  نخواهد شد
 احمد توکلی شهردار رویان 

آگهی تجدید مزایده عمومی  نوبت دوم
واحدهای تجاری

شهرداری رویان در نظر دارد تعدادی از غرفه های تجاری را بر اساس 
ماده 13 آیین نامه مالی با حفظ مالکیت برای شهرداری به افراد واجد 
شرایط به صورت اجاره و به مدت حداکثر 2سال واگذار نماید متقاضیان می توانند ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی 

شهرداری رویان مراجعه و اسناد  مربوط به مزایده را دریافت نمایند
1-  موقعیت موضوع مزایده :موقعیت غرفه های شهرداری و قیمت پایه ضمیمه پیشنهاد 

مزایده می باشد
2-  مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به ازای هر غرفه در بازار روسها و بازار پردیس مبلغ 
10 میلیون ریال و بابت دکه جیگرکی مبلغ 250 میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی 

یا واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی 
اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  می توانند  متقاضیان  اسناد:  دریافت  مهلت  و  محل   -3
مالی شهرداری  واحد  به  اسناد  هزینه خرید  واریز شده  فیش  ارائه  با  مورخ97/11/24 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند 
4- مهلت  و محل تسلیم پاکات: متقاضیان می بایست اسناد تکمیل شده را تا پایان وقت 
را دریافت  اداری مورخ97/11/24به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید مربوطه 

نمایند
مورخ  پنجشنبه  روز  در  دریافتی  :پیشنهادات  پاکات  بازگشایی  محل  و  5-تاریخ 
97/11/25در دفتر کمیسیون معامالت عمده شهرداری رویان بازگشائی و برنده مزایده 

اعالم خواهد شد
6- ضمنًا سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد 

شماره  به  بایست  می  که  باشد  می  ریال   1/000/000 اسناد  خرید  7-هزینه 
فیش  و  واریز  رویان  شهرداری  نام  به  رویان  ملی  بانک  نزد  حساب0219063481007 
مربوط به آن به واحد مالی ارائه گردد ضمنا هزینه فوق به هیچ وجه مسترد نخواهد شد

 احمد توکلی شهردار رویان 

 نوبت اول


