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به گزارش زمان،  مدیر طرح احداث واحد مرکاپتان زدایی میعانات 
گازی در پاالیشگاه فازهای 2 و3 پارس جنوبی )دی ام سی( گفت: هم 
اکنون پیشرفت عملیات اجرای این طرح 42.7 درصد است و براساس 

6برنامه دی ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

بهره بردارِی نخستین واحد شیرین سازی 

میعانات گازی پارس جنوبی
به گزارش زمان،  قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، گفت: وزارت 
نیرو از مشارکت سازمان های مردم نهاد برای حل مشکالت فراروی 
صنعت آب و برق به ویژه در حوزه مصرف بهینه در راستای کاهش 

هدررفت استقبال می کند.

به گزارش زمان،رییس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان اینکه 
آمریکا خودش نماد ظلم به مردم کشورش است، گفت: این کشور 
با کم تریــن اعتراض خیابانی یا حتی احتمــال اینکه فردی قصد 

تعرض به پلیس را داشته باشد دست به اسلحه است. 1

 ایران؛ بدترین مصرف کننده 

آب و انرژی در جهان

آمریکا خودش نماد ظلم به مردم 

کشورش است

3

سرمقاله

نجات پول ملی از سقوط

نگاه روز

 فوریت پاسخ به 
مطالبات مردم

رقابت سیمرغ داران سال 95 
در فجر سی وششم

نرخ  برابری  اصوال منشا 
اینکه تاثیر  ارز به دلیل 
مســتقیم بــر واردات، 
صادرات و تراز تجاری و 
تولید بر کل اقتصاد می 
گذارد از اهمیت بســیار باالیی برخوردار 
بوده و هست. واقعیت این است که هیچگاه 
ما در این چند دهــه اخیر نرخ واقعی ارز 
را تعیین نکرده ایــم. اصال نمی دانیم که 
نرخ واقعی آن چقدر اســت. از آنجایی که 
دارای یک نظام اقتصادی نیستیم و صرفا 
مجموعه ای از دستورالعمل ها و مقررات 
به صورت دستوری از باال به عوامل اجرایی 
دولت دیکته می شــود و با توجه به اینکه 
بیش از هشــتاد درصد اقتصاد در اختیار 

دولت قرار دارد.

 8

2 محمود جام ساز
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 هشدار بانک مرکزی
نسبت به خرید بیت کوین

3 جالل خوش چهره

1

محمد جواد ظریف تاکید کرد:

تمایل جامعه جهانی به ادامه برجام
بیش از همه روی مردم خودمان حساب باز می کنیم

مردم مراقب سودجویان باشند

آمادگی ایران برای تسریع چند برابری در غنی سازی
معاون ســازمان انرژی اتمی گفــت: این ظرفیت در 
سازمان انرژی اتمی وجود دارد که سرعت فعالیتهای 
خود در حوزه های مختلف به ویژه حوزه غنی سازی 

را چندبرابر از دوره قبل از برجام افزایش دهد.
بــه گزارش زمــان به نقــل از صدا و ســیما، بهروز 
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: 
اخبار متناقضی درباره امضا شــدن یا نشــدن تمدید 
تعلیــق تحریم هــا از جانب رئیس جمهــور امریکا 
منتشــر می شود که هر یک از این دو حالت تأثیرات 
متفاوتی دارد، اما اگر تمدید نشــود نقض برجام است 
و جمهوری اسالمی ایران طبعاً اقدامات الزم را انجام 
خواهد داد.وی با تبیین جزئیات گفتگوی تلفنی چند 
روز قبل رئیس سازمان انرژی اتمی با مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی افــزود: آقای صالحی در این 
گفتگــوی تلفنی به آقای آمانو اعالم کرد که ما توافق 
پادمانی خود را اجرا می کنیم اما این را در نظر داشته 
باشند که اگر امریکایی ها تعهداتشان را انجام ندهند 
نباید انتظار داشته باشند که ایران به همکاری هایی 
که در دو ســال اخیر پس از برجام با آژانس داشــته 
اســت ادامه بدهد.کمالوندی هشــدار داد: اگر تمدید 
تعلیق تحریم ها در موعد مقرر امضا نشــود بالفاصله 
در همان روز یا روزهای نخست پس از آن، نخستین 
اقدام متقابل را انجام مــی دهیم که البته درباره نوع 
همکاری هایی که کاهــش خواهیم داد بعداً توضیح 

بیشــتری می دهیم گرچه ما به تعهدات پادمانی که 
مربوط به پیش از برجام اســت پایبند بوده و خواهیم 
بود.معاون سازمان انرژی اتمی همچنین درباره انتظار 
ایران از آژانس و نقش بازدارنده آن در پیشــگیری از 
کنار زدن برجام ازجانب ترامپ گفت: مدیرکل آژانس 
با اعضای این نهاد به ویژه در خصوص توافق هسته ای 
با اعضای ۱+۵ در ارتباط است و پیام را به آنان انتقال 
خواهد داد و آنان را از مواضع ما آگاه خواهد کرد.وی 
افزود: به نظر می رســد این هشدار برای بازدارندگی 
از اقــدام آقای ترامپ الزم بــود، ضمن اینکه ما نمی 
خواستیم اگر در شــرایط پس از نقض فاحش برجام 
ازجانب دولت امریکا اقدامــی کنیم، آژانس غافلگیر 
شود.کمالوندی اضافه کرد: آقای صالحی در گفتگوی 
تلفنی با آقای آمانو اظهار داشت »ما این هشدار را می 
دهیم که بدانید روز بعد از نقض عهد از جانب امریکا، 
جمهوری اســالمی ایران اقداماتی را آغاز می کند و 
شــما باید آمادگی مواجهه با آن را داشته باشید«؛ به 
نحــوی در این گفتگوی تلفنــی، ایجاد آمادگی برای 

غافلگیر نشدن آژانس نیز مد نظر ما بود.
وی درباره میزان تناسب اقدام متقابل ما در پاسخ به 
تمدید نشدن تعلیق تحریم ها گفت: آنچه مربوط به 
آژانس می شــود نظارت بر تعهدات ما اعم از تعهدات 

بین المللی و تعهدات برجامی است.
ادامه در صفحه3

درباره  آمریکا  درباره سیاست های  اینکه  بابیان  امور خارجه  وزیر 
برجام با الوروف گفتگو داریم، گفت:جامعه بین المللی نشان داده 
که از سیاست های آمریکا حمایت نمی کند و آن را مخرب می داند.

امور  وزیر  محمد جواد ظریف  مهر،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خود  روسی  همتای  با  دیدار  منظور  به  که  کشورمان  خارجه 
در خصوص  مسکو  به  ورود  بدو  در  است،  کرده  سفر  روسیه  به 
گری  تصدی  زمان  از  کرد:  اظهار  الوروف  با  دیدارش  محورهای 
خود در وزارت امور خارجه امروز بیست و یکمین باری است که به 
مسکو آمده ام، روابط ما با روسیه راهبردی است و همسایه مهم 
ما محسوب می شود و از یکی از اعضای مهم گروه ۵+۱ است که 
در برجام هم نقش بسیار مهمی را داشت و در دو سال اخیر هم 
از  در حمایت  همچنین  و  برجام  اجرای  در  امنیت،  شورای   در 

جمهوری اسالمی ایران نقس بسزایی را داشته است.
وی گفت: امروز هم برای مشورت قبل از اجالس با وزاری خارجه 
سه عضو اروپایی و خانم موگرینی و همچنین در خصوص سیاست 
با آقای الوروف گفتگو داریم.  های مخرب آمریکا در قبال برجام 
جامعه بین المللی به روشنی نشان داده که از سیاست های آمریکا 
هفته گذشته  داند. جمعه  می  را مخرب  آن  و  کند  نمی  حمایت 
شورای امنیت جلسه بسیار بی موردی را که ما اصل آن جلسه را 
اشتباه و خطرناک برای شورای امنیت می دانیم، برگزار کرد و علی 
رغم فشارهای آمریکا مشخص شد که ایالت متحده در آن نشست 

منزوی بود و تقریبا همه اعضای شرکت کننده ر آن جلسه بر ادامه 
روند اجرای برجام تاکید کردند.

ظریف ادامه داد: این اظهارات نشان از وجود یک اجماع جهانی 
دارد که باید تبدیل به یک اقدام شود، اما از یک طرف باید آمریکا 
این اجماع جهانی را متوجه بشود و سیاست های خود را اصالح کند 
و از طرفی هم جامعه جهانی اگر تمایل دارد که برجام ادامه داشته 
باشد، باید در برابر هر اقدام خالف برجام که از سوی آمریکا رخ می 
دهد ایستادگی کند و این موضوعی است که ما آن را در گفتگوهای 

خود پیگیری خواهیم کرد و منتظر اقدامات بعدی کشورها خواهیم 
بود. البته ایران انتخاب های گوناگونی دارد که قطعا در همه این 
انتخاب ها منافع مردم عزیزمان لحاظ می شود. وزیر امور خارجه 
کشورمان در خصوص روز جمعه و موعد مقرر امضای ترامپ در 
از  یکی  کرد:  تصریح  برجام  از  آمریکا  یا خروج  و  ماندن  خصوص 
سیاست های آقای ترامپ این است که غیرقابل پیش بینی است، 
البته وی در حدی این سیاست را پیش برده است که دیگر برای 
هیچ کس حتی شرکایش هم قابل اعتماد هم نیست. من بعید می 
دانم که حتی خود آقای ترامپ هم اطالع داشته باشد که تصمیمش 
چیست.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع شما در قبال 
حمایت کنگره آمریکا از ناآرامی های اخیر ایران چیست، اظهارکرد: 
مردم ما نشان دادند که بر حقوق خودشان مصر هستند و دولت و 
حاکمیت جمهوری اسالمی ایران هم بر رعایت حقوق مردم تاکید 
دارد و این در حالی است که متحدان منطقه ای آمریکا این حقوق 
را برای مردم خود قائل نیستند و دولت و کنگره آمریکا هم در این 
لذا  کرد:  پایان خاطرنشان  در  ندارند.ظریف  نگرانی  هیچ  خصوص 
حنای این اظهارات دیگر برای هیچ کس رنگی ندارد به خصوص 
برای مردم ایران. ما بیش از همه بر روی مردم خود حساب می کنیم 
و امنیت و آرامش خود را از مردم داریم. در خصوص روسیه هم بار 
دیگر تاکید میکنم که با ان کشور همکاری های راهبردی سیاسی، 

اقتصادی داریم و امیدواریم این همکاری ها ادامه داشته باشد.

ظریف: جامعه جهانی تمایل به ادامه برجام دارد

 مذاکره با بانک مرکزی
 برای پرداخت الکترونیکی در پیام رسان ها

 یــک مقــام مســئول بانکی، 
حمایــت از  مذاکره بــا بانک 
مرکزی برای حضور پیام رسان 
بانکی در شبکه های اجتماعی 
گفت: پرداخت های الکترونیکی 
وارد شبکه های پیام رسان شد. 
به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
مســعود خاتونی در نشســت 
خبری دیــروز بــا خبرنگاران 
از صدور مجــوز بانک مرکزی 
برای پرداخت های الکترونیکی 
در شبکه های پیام رسان خبر 

داد و گفت: البته بانک مرکزی بررسی زیادی بر روی 
پرداخت های الکترونیکی در شــبکه های پیام رسان 
صورت داد و اکنون این مجوز صادر شــده است.وی 
افزود: در حال حاضر فضا باز شــده تا شــبکه بانکی 
بر روی این پیام رســان فعال شوند و بنابراین اکنون 
این فضا باز شــده و جدای از اینکه کسب و کارهای 
متنوعی در آن شکل می گیرند، سرویس های خاص 
نیز راه اندازی شده است.به گفته خاتونی، با توجه به 
شکل گیری این فضا و بین ده تا دوازده هزار یوزر در 
روز از این خدمت استفاده می کنند ولی در مجموع 

٦٠٠ هزار نفر آنرا مورد استفاده 
قــرار می گیرد. ایــن در حالی 
است که شــبکه های مجازی 
کســب و کارها را تحت الشعاع 
قرار داده و ار دو تا ســه ســال 
اخیــر نظام بانکی هــم بر این 
نقطه متمرکز شده است. بر این 
اســاس بانک ملی نیز در سال 
های اخیر در راســتای اجرای 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی، از 
کسب و کارهای نوین حمایت 
کرده و در دو ســال اخیر افراد 
نخبــه را حمایت کرده و تــالش دارد از افراد خالق 
پشتیبانی کند.وی از امکان پذیرشدن کارت به کارت 
کردن پول از ســوی این پیام رسان خبر داد و گفت: 
دریافت تراکنش های حساب و خرید شارژ و پرداخت 
قبوض، خالفی خــودرو و عوارض خروج از کشــور 
اکنون امکان پذیر اســت و سقف کارت به کارت هم 
سه میلیون تومان است و امنیت کامل هم برقرار است 
و رمزنگاری صورت گرفته است.وی ادامه داد: سیزده 
بانک اکنون در این مسیر وارد شده اند و سایر بانکها 

نیز محدودیتی ندارند.

ایران؛ بدترین مرصف کننده آب و انرژی در جهان

 قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل، گفت: وزارت نیرو 
از مشــارکت سازمان های مردم نهاد برای حل مشکالت 
فراروی صنعت آب و برق به ویژه در حوزه مصرف بهینه 

در راستای کاهش هدررفت استقبال می کند.
بــه گزارش زمان به نقل ازوزارت نیرو، علیرضا دائمی در 
نشست مشــترک با اعضای انجمن های مردم نهاد فعال 
در حــوزه صنعت آب و برق با اشــاره بــه محدود بودن 
وظایف دولت، گفت: وظایف دولت در چهار محور تنظیم 

قوانین و مقررات، نظارت بر قوانین و مقررات، تسهیل کار 
واحدهای زیرمجموعه و تنظیم روابط ملی و بین المللی 
محدود است و اساساً دولت و بخش های دولتی نباید به 
عرصه های حوزه عمومی که نیازمند مشارکت مردم است 
چندان ورود کننــد.وی ادامه داد: عمدتاً وظیفه دولت ها 
تنظیــم قوانین و مقرراتی اســت که تســهیل گر نقش 
ســازمان های مردم نهاد و حضور فعــال آن ها در عرصه 
کنشــگری اجتماعی اســت. بنابراین برخالف آنچه که 
معموالً تصور می شود، بخش دولتی باید از گستراندن چتر 
خود بر بسیاری از عرصه های اجتماعی و دخالت در این 
حوزه ها اجتناب کند. وزارت نیرو از مشارکت سازمان های 
مردم نهاد برای حل مشکالت فراروی صنعت آب و برق 
به ویژه در حوزه مصرف بهینه در این صنایع و مشارکت 
مردم بــرای کاهش هدررفت این منابــع و برنامه ریزی 
درســت جهت پایداری آن ها استقبال می کند.این مقام 
مســوول افزود: باید توجه داشت که مشارکت اجتماعی 
می تواند زمینه ساز افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و 
حرکت سریعتر به سمت توسعه پایدار شود. متاسفانه ما 
در حال حاضر جزو بدترین مصرف کنندگان آب و انرژی 
در جهان به شــمار می رویم و این امر را هم می توان در 
دورریز 3٠ درصدی محصوالت کشاورزی و هدررفت آب 
در این بخش تا شدت مصرف انرژی تا سه برابر متوسط 
جهانی مشــاهده کرد که امیدواریم با مشارکت گسترده 
ســازمان های مردم نهاد بتوانیم بر مشکالت پیش رو در 

این حوزه فائق آییم.

۳ دلیل افزایش قیمت موبایل بعد از طرح رجیستری
یک مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز با تشریح فرایند ثبت تلفن همراه برای 
گفت:  قاچاق،  گوشی های  از خرید  جلوگیری 
افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه ارتباطی 

به اجرای این طرح ندارد.
در  نیا  دهقانی  حمیدرضا  مهر،  گزارش  به 
نشست خبری تشریح فرایند »طرح ثبت تلفن 
همراه« گفت: در مرحله نخست تمام خریداران 
باید فرایند استعالم سنجی اصالت گوشی های 
عنوان  تحت  شناسه  ثبت  و  همراه  تلفن 
دهند. انجام  گمرک  سامانه  در  راه   IMEI

باید  تلفن همراه  اینکه خریداران  بیان  با  وی 
از طریق شماره پیامکی 7777 یا کد دستوری 
*7777# نسبت به اصالت گوشی و همچنین 
بر  عالوه  داد:  ادامه  کنند،  اقدام  شناسه  ثبت 
این هنگام خرید گوشی حتما خود متقاضیان 
ممکن  چراکه  کنند  استفاده  سامانه  این  از 
است برخی فروشنده نما از این موضوع سوء 
استفاده کنند و به ظاهر استعالم را انجام دهند 
اما وقتی با پیام قاچاق بودن محصول مواجه 
می شوند، آن را پاک کرده و به دروغ بگویند 
رجیستر شده است.مدیر کل فناوری اطالعات 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  ارتباطات  و 
افزود: در مرحله ثبت شناسه گوشی، »شماره 
تلفن« گوشی مورد استفاده پرسیده می شود 
و بعد از آن نیز نیاز به ورود کد شش رقمی 

قرار  محصول  گارانتی  کارت  پشت  که  است 
دارد و خریداران باید این شماره را در سامانه 
گوشی  کسانیکه  افزود:  نیا  کنند.دهقانی  وارد 
رجیستر نشده خرید کرده اند یا گوشی قاچاق 
به جای رسمی به آنها فروخته شده است باید 
محصول مورد نظر را به فروشنده تحویل دهند؛ 
همچنین اگر پس از خرید از این موضوع مطلع 
تعزیرات  سازمان  سایت  در  توانند  می  شدند 
حکومتی به آدرس ir.Tazirat۱۳۵ یا سایت 
 سازمان حمایت از مصرف کنندگان به آدرس

و  کرده  مراجعه   Cppo.mimt.gov.ir  
مقام  کنند.این  اعالم  و  ثبت  را  خود  شکایت 
ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  در  مسئول 
اضافه کرد: خریداران گوشی های چند سیم 
فرایند ثبت شناسه گوشی در  باید  نیز  کارته 
سامانه رجیستری را برای هر سیمکارت خود 
رقمی  کد شش  همان  با  جداگانه  صورت  به 
انجام دهند.وی در پاسخ به سوالی درباره علت 
پس  همراه  تلفن  های  گوشی  قیمت  افزایش 
افزایش  این  اجرای طرح رجیستری گفت:  از 
قیمت هیچ ارتباطی به اجرای این طرح ندارد؛ 
بلکه باید گفت کشور امارات عوارض ۵ درصدی 

برای صادارت در نظر گرفته است. 
همچنین به دلیل حذف ارز مبادله ای و واردات 
مواجه  افزایش  با  کمی  ها  قیمت  آزاد  ارز   با 

بوده اند. 
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نجات پول ملی از سقوط
*محمود جام ساز

اصوال منشــا برابری نــرخ ارز به دلیل اینکه 
تاثیر مســتقیم بر واردات، صــادرات و تراز 
تجاری و تولید بــر کل اقتصاد می گذارد از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و هست. 
واقعیت این است که هیچگاه ما در این چند 
دهه اخیر نــرخ واقعــی ارز را تعیین نکرده 

ایم. اصــال نمی دانیم که نرخ واقعی آن چقدر اســت. از آنجایی 
کــه دارای یک نظام اقتصادی نیســتیم و صرفــا مجموعه ای از 
دســتورالعمل ها و مقررات به صورت دســتوری از باال به عوامل 
اجرایی دولت دیکته می شــود و با توجه به اینکه بیش از هشتاد 
درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، در مجموعه اقتصادی ما 
متغیرهای اقتصادی نتیجه فعل و انفعاالت درون سیستمی نیست 
و ساختگی و غیرواقعی است.از همان زمانی که نرخ ارز در بودجه 
کشور تعیین و تصویب می شود و به صورت قانون در می آید دیگر 
ارتباط آن با بازار آزاد قطع می شــود . چون زمانی که قیمت ارز 
با یک تلورانسی در بودجه تعیین می شود، دولت اجازه ندارد که 

قیمت ارز را بیش از آن افزایش دهد.
یکی از دالیلی که ما با کســری بودجه، افزایش پایه پولی و رشــد 
نقدینگی مواجه هستیم همین مساله است. در واقع وقتی بند ناف 
دولت به درآمدهای نفتی بسته شده است و بخش اعظم درآمدهای 
تامین بودجه از درآمدهای نفتی اســت، وقتی کــه دولت دالر را 
برای واردات، مســافرها و یا تحصیالت عرضه می کند یک کشش 
مشــخصی ایجاد می کند. مثال اگــر ارز در بودجه به قیمت هزار و 
پنجاه تومان تعیین شــود طبیعی اســت که تجار تا حدی کشش 
دارند که این قیمت را جذب کنند. از آن حد بیشــتر دیگر کشش 
نخواهند داشــت.دولت هم چون به لحاظ قانونی دســتش بسته 
اســت و به موجب بودجه نمی تواند از قانون عدول کند متوسل به 
بانک مرکزی می شــود و بانک مرکزی هم این دالرها را به عنوان 
پشــتوانه نگه می دارد و پول چاپ می کند. این پول پر قدرت وارد 
چرخه پولی کشور می شود.از طرف دیگر دارایی های خارجی بانک 
مرکــزی باال می رود، پایه پولی نیز باال می رود و در نهایت رشــد 
نقدینگی باعث افزایش سطح عمومی قیمتها می شود که در نهایت 
هم به تورم می انجامد.تورم عامل اصلی کاهش قدرت خرید است. 
یعنــی دولت یک مالیات پنهانی را از مردم به عنوان کاهش قدرت 
خریدشان اخذ می کند. اینجا است که ضرورت حفظ قدرت خرید 
پول ملی نمایان می شود. چون در صورت کاهش قدرت خرید پول 
ملی ریال در مقابل ارزهای دیگر تضعیف می شــود. درباره اینکه 
دولت چطور باید عمل کند تا بتواند قدرت خرید پول ملی را ثابت 

نگاه دارد باید نکاتی را عرض کنم.
اول اینکه الزم اســت دولت در بودجه، تعــادل ایجاد کند. ارتباط 
بودجه را با نفت به حداقل برساند، رشد اقتصادی را افزایش دهد و 
بهره وری را باال ببرد. وقتی که ما صحبت از رشد اقتصادی می کنیم 
منظور این است که تمامی ارزش کاالها و خدماتی که امسال تولید 
شده نسبت به پارسال افزایش یافته باشد. نتیجه این مساله ایجاد 
اشتغال و افزایش تولید ملی و عرضه محصول است.زمانی که عرضه 
کل زیاد باشد، قاعدتا پاسخگوی تقاضای کل خواهد بود و قیمتها 
از این طریق پایین کشــیده خواهد شــد. وقتی که سطح عمومی 
قیمتها پایین بیاید قدرت خرید باال می رود و پول ملی تقویت می 
شــود. متاسفانه ما در سالهای گذشــته شاهد چنین وضعی نبوده 
ایم. سیاستهای پولی ما از دولت مستقل نبوده بلکه همیشه دنباله 
رو سیاســتهای مالی دولت بوده است. هیچ گاه سیاست های بانک 
مرکزی در جهت تثبیت قدرت خرید پول نتیجه نداده اســت. اگر 
هم هدفشان این بوده به دلیل اجرای نامتعادل و متناقض همیشه 
در عمل اهداف به ضد خودشــان تبدیل شــده اند. به اعتقاد من 
همانطــور که کینز میگوید تضعیف پول ملی یکی از ســاده ترین 
راههای تخریب بنیان های اقتصادی است. اما متاسفانه ما همیشه 
در همین جهت حرکت و پول ملی مان را تضعیف کرده ایم. کسانی 
که می گویند ما باید دالر را تقویت کنیم، پول خودمان را تضعیف 
کنیم تا صادرات رشــد کند باید بدانند که این مســاله با ظرفیت 
های اقتصادی ما اصال ســازگار نیست. به دلیل اینکه ظرفیت های 
اقتصــادی ما و بهره وری عوامل تولید اصال در حدی نیســت که 
بتواند جوابگوی اقتصاد ما باشــد و به افزایش تولید بیانجامد.دلیل 
آن هم این است که حدود هشتاد درصد واردات ما کاالهای سرمایه 
ای، واسطه ای و مصرفی است. چنانچه خاطرتان هست ما نرخ ارز 
را از سال هشــتاد به بعد دائما افزایش دادیم. اما کاالهای سرمایه 
ای خیلی بیشــتر از کاالهای مصرفی افزایش یافت. این به معنای 
تضعیف تولید و از پای انداختن آن است. متاسفانه امروز هم شاهد 
چنین وضعیتی هستیم. در مجموع من معتقدم که دولت در وهله 
اول باید وضعیت بودجــه را متعادل کند و ما باید حداکثر بتوانیم 
خودمان را به درآمدهای داخلی متکی کنیم. ارز باید به ســرمایه 
تبدیل و به سمت تولید حرکت کند تا از این طریق تولید کشور و 

بنیانهای آن را متحول کنیم.
Albrz.payam@gmail.com

اشتغال زایی محرومان با رویکرد حمایتی

معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت کار از پرداخت تسهیالت 
اشــتغال زایی روستایی و عشایری تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: 

متقاضیان می توانند در سامانه کارا ثبت نام کنند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ عیسی منصوری گفت: مجلس 
شورای اسالمی برای توسعه اشتغال در مناطق روستایی و عشایری 
تســهیالت ۱2 هزار میلیارد تومانی را از محل صندوق توسعه ملی 
و بانک هــا در نظر گرفته که اخیراً این مصوبه از ســوی دولت برای 
اجرا ابالغ شده اســت.وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیالت اشتغال 
روستایی و عشایری 4 تا۱٠ درصد است گفت: همه ۱2 هزار میلیارد 
تومان در ســال جاری هزینه نمی شــود و رســته های پر اشتغال و 
تعاونی هــا در اولویت دریافت تســهیالت قــرار می گیرند.منصوری 
درباره برنامه های وزارت کار برای اشــتغال زایی محرومان هم گفت: 
در طرح فراگیر اشــتغال بخشی به نام اشتغال حمایتی داریم که با 
کمک نهادهایی مثل بهزیســتی و کمیته امــداد و از طریق تامین 
مالی از مشاغل خرد از محرومان حمایت می کنیم و در ۱۵ استان تا 
کنون4٠ هزار اشــتغال ایجاد کرده ایم و قرار است در سایر استان ها 
نیز این برنامه اجرا شود.وی از اجرای طرح اشتغال فراگیر در کشور 
در ســال جاری خبر داد و گفت: 2٠ هزار میلیارد تومان بودجه در 
نظر گرفته شده و نرخ سود تسهیالت پرداختی از محل طرح اشتغال 
فراگیر ۱٠ تا ۱٦ درصد است و تعداد محدود مشمول وام با نرخ سود 
۱٠ درصدی می شــوند.وی درباره رشد اشــتغال ناپایدار هم گفت : 
باید کمی صبوری کنیم تا به رشد پایدار برسیم ، در یک سال اخیر 
۸4۱ هزار شــغل ایجاد شده اما بخش قابل توجهی از رقم یاد شده 
در حوزه هــای حمل و نقل، مراکــز و نگهداری، تعمیر و نگهداری و 

انبارداری بوده است که مشاغل کم کیفیت محسوب می شود.

واکنش ایران به قطعنامه مداخله 
جویانه مجلس نمایندگان امریکا

ســخنگوي وزارت امــور خارجــه در واکنش 
به تصویب قطعنامه مداخلــه جویانه مجلس 
نماینــدگان ایاالت متحده امریکا درباره برخي 
اغتشاشــات در ایران، ضمن محکومیت شدید 
ایــن قطعنامه، گفت: مصوبــه مداخله جویانه 
کنگــره امریکا موضوعي مــردود، امري کامال 

مذموم و غیرقابل پذیرش است.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز دیپلماسي عمومي و 
رسانه اي وزارت امور خارجه، بهرام قاسمي با اشاره 
به رویه نابخردانه، به دور از منطق و خالف موازین و 
قوانین بین المللي دولت امریکا براي دخالت در امور 
داخلي دیگر کشورها، افزود: اقداماتي مانند تصویب 
این قطعنامــه و اظهارات و تحرکات خصمانه دولت 
آن کشور علیه ملت رشید ایران که از ماهیت زیاده 
خواهي و خوي ســلطه طلبي حاکمان امریکا ناشي 
مي شــود، همواره و همیشــه براي مردم خردمند 
ایران شــناخته شده و بي شــک سیاستي شکست 
خورده است. وي خاطرنشان کرد: اینگونه قطعنامه 
هاي تکراري، نمایشي و سیاسي مؤید ماهیت رژیم 
مداخله گر امریکاست که در طي دهه هاي گذشته، 
ملت بزرگ ایران بارها شاهد آن بوده است. قاسمي 
گفت: دولت امریکا از ســویي در حرکتي مزورانه و 
با ســر دادن شعارهاي سراپا دروغ مدعي حمایت از 
مردم ایران زمین مي شود و از سویي دیگر با اعمال 
تحریم هاي ظالمانه، ممنوع کردن ورود شهروندان 
ایراني به آن کشور و دیگر رفتارهاي بدخواهانه، ملت 
متمدن ایران را مورد شــماتت قرار مي دهد؛ اما بار 
دیگر مقامات ایاالت متحده امریکا باید بیاموزند که 
ملت همیشــه ســرفراز ایران این نوع سیاست ها و 
استانداردهاي دوگانه و خصمانه علیه کشور خود را 
ازجانب آن کشور به دقت زیر نظر دارد و در صورت 
لزوم و در زمان مقتضي، پاســخ مناسبي به اینگونه 

بي تدبیري ها خواهد داد.

اقدامات جدید وزارت اطالعات در 
برخورد با عناصر آشوب طلب؛

دستگیری تعداد دیگری از عناصر 
تروریستی و ضد انقالب

سربازان گمنام امام زمان)عج( در چند روز گذشته 
موفق شــدند تعداد دیگری از عناصر تروریســت 
و ضدانقالب را که نقش بســزایی در به آشــوب 
کشــیدن اعتراضات مردمی داشتند، شناسایی و 

دستگیر کنند.
وزارت اطالعــات اعالم کرد: ســربازان گمنام امام 
زمان)عج( موفق شــدند تعداد دیگــری از عناصر 
تروریستی را که نقش بسزایی در به آشوب کشیدن 
اعتراضات مردمی داشتند، دستگیر کنند.متن این 
اطالعیه بدین شــرح است:وزارت اطالعات توانست 
با رصد اطالعاتی و بهره گیری از گزارشات مردمی، 
برخی عوامل آشوب، اغتشاش، قتل و ضرب و شتم 
مردم و ماموران ناجا با ســالح سرد و گرم، تخریب 
و ســرقت امــوال عمومی و برهم زننــدگان نظم و 
امنیت عمومی جامعه را دستگیر کند که به برخی 
از این اقدامات اشــاره می شود:شناســایی و انهدام 
تیم تروریســتی در سردشــت که با هدف اقدامات 
تروریســتی از مرزهای غربی وارد کشور شده بود و 
از آنان 3 قبضه ســالح کالشینکف و مقادیر زیادی 
تجهیزات نظامی کشف و ضبط شد.دستگیری متهم 
م – ق، عامل فروش ۱47 چاشــنی  انفجاری و 4٠ 
عدد مواد منفجره در ورامین. بازداشــت متهم ح – 
الف از عناصر فعال ضد انقالب که در فضای سایبری 
به آموزش ســاخت مواد منفجره و هدایت اقدامات 
ضد امنیتی اقدام می کرد. شناسایی خانه ی تیمی 
و دســتگیری 3 نفر از مرتبطــان یکی از گروههای 
ضد انقالب مستقر در اروپا که  مشغول ساخت مواد 
انفجاری از جمله کوکتل مولوتف بودند. بازداشــت 
شــرور ســابقه دار ح- م از عوامل اصلی اغتشاش و 
مسئول تهیه و توزیع انواع سالح سرد، اسپری فلفل 
و دیگر ادوات تخریبی برای اغتشاشــگران که نقش 
بســزایی در خشــن کردن فضای اعتراضی داشت.

دستگیری شــماری از تهییج و تحریک کنندگان 
مردم برای حضور در اغتشاشــات در فضای مجازی 
در برخی اســتان ها.دستگیری ارســال کنندگان 
تصاویر آشوب و اغتشاش به رسانه های ضد انقالب 
خارج نشــین از طریــق فضای مجازی.بازداشــت 
تعدادی از آســیب زنندگان به مراکز مذهبی، اموال 
عمومی و شــخصی. دســتگیری هســته عملیاتی 
آشوبگران شهرستان ایذه و بازداشت متهم م – ص 
که قصد به آتش کشــاندن منزل یکی از مسئوالن 
این شهرســتان را داشــت. در بازرسی از منزل این 
فرد، مقادیری اســلحه و لوازم ساخت مواد منفجره 
کشف و ضبط شده اســت. شناسایی و بازداشت 3 
نفر در اســتان فارس و کشف و ضبط مقادیر زیادی 
تجهیزات ساخت کوکتل مولوتف و بیانیه های شدید 
اللحن و افراطی خطاب به اقوام مختلف برای انجام 
اقدامات مسلحانه علیه نظام از آنان. وزارت اطالعات 
در راستای تحقق شــعار اطالعات ۸٠ میلیونی، از 
مردم فهیم و انقالبی می خواهد در صورت شناسایی 
عناصر ضد انقالب و برهــم زنندگان نظم و امنیت 
عمومی مراتب را از طریق ســتاد خبری به شماره 

تلفن ۱۱3 اطالع دهند.

اخبار

سرمقاله

 زبان خردمند پشت دل اوست ودل 
بی خرد پشت زبان او.

کالمامیر

رییس جمهور با استقبال از فرمایشات رهبر 
معظم انقالب تاکید کرد که حل مشــکالت 
اقتصادی و تامین حقوق شهروندان دستور 

کار اصلی دولت است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا،حجت االسالم 
و المسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه 
دیروز هیأت دولت که ریاست آن را برعهده 
داشت، ضمن تشکر از بیانات روشنگرانه مقام 
معظم رهبری درباره حــوادث اخیر، افزود: 
رویکرد اصلی دولت در الیحه بودجه ســال 
97 اشتغالزایی و حرکت به سمت ریشه کنی 
فقر مطلق اســت و پیرو تاکید رهبر انقالب، 
مردم انتظــار دارند که همه قــوا و تمامی 
دســتگاه ها و نهادها با همدلی و همراهی به 
تحقق سریع تر این اهداف و تامین مطالبات 
به حق مــردم کمــک کنند.رییس جمهور 

با اشــاره به اینکه مشــکالت اقتصادی یک 
شبه پدید نیامده و عمدتاً ناشی از مدیریت 

نادرســت در گذشته اســت، اظهار داشت: 
وقتی رهبر معظم انقــالب متواضعانه خود 

را نیــز مخاطــب مطالبات به حــق مردم 
معرفی می کنند، یعنی همه باید مسئولیت 
مشــکالت را بپذیرند و با وحدت و همدلی 
ضمن مایوس کردن دشمن از توطئه، مردم 
را به شــرایط کشور و آینده امیدوار و دولت 
را نیــز در اصالح و پایــداری اقتصاد به نفع 
مردم یاری نمایند.وی همچنین ضمن تقدیر 
از حضور پرشور و آگاهانه مردم و همچنین 
نیروهای امنیتی و انتظامی در حوادث اخیر، 
حفظ وحدت و انسجام ملی، آرامش و امید 
آفرینی را ضرورت پیشرفت کشور خواند و از 
رسانه ملی و سایر رسانه ها خواست با حفظ 
هوشیاری، از نشــر شایعات، تخریب و سیاه 
نمایی که خواســت بدخواهان نظام و مردم 
است، خودداری نمایند و به وظیفه ملی خود 

عمل کنند.

رییس جمهور تاکید کرد:

لزوم حل مشکالت اقتصادی و تأمین حقوق شهروندان

ســخنگوی دولت از تمهیدات ویژه دولت 
برای مبارزه با گرانی در آســتانه ســال نو 
خبــر داد و گفت: رئیس جمهور به وزرای 
صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی 
برای تامین میوه شب عید ماموریت ویژه 

داده است.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر 
نوبخت، سخنگوی دولت دیروز در حاشیه 
جلســه هیئت دولت در جمع خبرنگاران 
در مــورد تمهیدات الزم بــرای مبارزه با 
گرانی در آستانه سال نو گفت: تنظیم بازار 
همیشــه جزء وظایف مهم و اصلی وزارت 
بازرگانی بوده است اما بعد از ادغام وزارت 

صنعت معدن و تجارت و وزارت بازرگانی 
این مســئله مغفول ماند.وی افزود: دولت 
در آغــاز دوره دوازدهــم در الیحه ای که 
به مجلس داد برای احیاء وزارت بازرگانی 
اقدام کرد تا ایــن وظیفه با جدیت دنبال 
شــود.نوبخت ادامه داد: رئیس جمهور به 
وزرای جهاد کشــاورزی و صنعت معدن و 
تجارت ماموریت داده تا برای ذخیره سازی 
میوه به حد کفایــت برای ایام نوروز اقدام 
کنند، ســازمان برنامه بودجه هم موظف 
شده که از این مسئله حمایت مالی داشته 
باشــد تا مردم و کشاورزان رضایت داشته 

باشند و ایام نوروز خوبی را سپری کنند.

معاون پارلمانــی رئیس جمهور گفت: یکی 
از برنامه های رئیس جمهور ریشــه کنی فقر 
مطلق و ایجاد اشتغال است و طبیعتا اجرای 
این برنامه ها در طول سال از طریق برنامه و 

بودجه امکانپذیر است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حســینعلی 
امیــری، معــاون پارلمانی رئیــس جمهور 
در حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران با تاکید بر اینکه اجرای برنامه های 
وعده داده شده از سوی رئیس جمهوری در 
طول سال از طریق قانون بودجه امکانپذیر 
اســت، اظهار کــرد: الیحه بودجــه برآیند 
نظرات اعضای دولت است که در سه شیفت 

کاری مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت و 
در فرصت قانونی نیز به مجلس ارائه شد. در 
این الیحه منابع و مصارف کامال مشــخص 
اســت. وی با بیان اینکــه در ایام انتخابات 
مردم بــه برنامه هــای رئیس جمهوری رای 
دادند، خاطر نشــان کرد: یکی از برنامه های 
رئیس جمهوری ریشــه کنی فقــر مطلق و 
ایجاد اشتغال بوده اســت و طبیعتا اجرای 
برنامه های رئیس جمهوری در طول ســال 
از طریــق برنامه و بودجه امکانپذیر اســت، 
بنابراین بســیار امیدواریم که نمایندگان در 
تحقــق برنامه های دولــت همراهی و یاری 

کنند تا خواسته مردم تحقق پیدا کند.

 تمهیدات ویژه دولت 
برای مبارزه با گرانی سال نو

یشه کنی فقر  و ایجاد   ر
اشتغال برنامه دولت

قول مساعد مسئوالن برای رفع فیلتر تلگرام 
 یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
از قول مســاعد مســئوالن مربوطه برای رفع فیلتر تلگرام تا 
امروز در جلســه این کمیســیون خبر داد و گفت که وزارت 
خارجه مامور به تهیه شکایتی به سازمان ملل و مراجع قانونی 
بین المللی درباره کمک های آمریکا و عربســتان برای ایجاد 

اغتشاش در کشور و به دنبال آن وارد شدن خسارات شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ابوالفضل حسن بیگی درباره 
نتیجه جلسه کمیســیون امنیت ملی برای بررسی اعتراضات 
اخیر، بیان کرد: کمیســیون امنیت ملی بعد از رصد اقدامات 
انگلیس، عربســتان،  اســرائیل و آمریکا درباره اغتشاشــات، 
جلســه ای را با حضور همه مســئوالن و معاونان سازمان های 
امنیتی، انتظامی و وزارتخانه های کشــور و اطالعات تشکیل 
داد که در این جلســه ریشــه  رخ دادن اتفاقــات اخیر مورد 
بررسی قرار گرفت.وی توضیح داد: برخی کشورهای همسایه 
بخصوص عربستان کمک های مالی و آموزش های نظامی برای 
خرابکاری و کارهای تروریســتی با کمک اسرائیل انجام داده 
بود چون هدف آنها ضربه زدن به ملت ایران است. آنها از چند 
مــاه پیش نیروهای خود را آمــوزش داده بودند تا در صورت 
وقوع اعتراضی، ناآرامی در کشــور به وجود آورند. با این برنامه 
که بعد از به وجود آمدن ناآرامی ها ترامپ با ســوء استفاده از 
موقعیتش از طریق سازمان ملل بخواهد رسما در امور داخلی 

ایران دخالت کند.این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشاره به هوشیاری ملت ایران نسبت به این 
اقدامــات، گفت: در حالیکه این افراد از چند ماه گذشــته در 
خارج از مرزها آموزش هایی برای ایجاد ناآرامی در ایران دیده 
بودند برای ورود به مرزهای کشور تالش می کردند که برخی 
از آنها با هوشیاری سازمان های امنیتی کشورهای همسایه قبل 
از رسیدن به مرزهای داخلی کشور شناسایی و دستگیر شدند.

حســن بیگی ادامه داد: با توجه به چنین وضعیتی به وزارت 
ارتباطات ماموریت راه اندازی تلگرام داخلی و استقرار سرورهای 
داخلی داده شــد تا مردم بتوانند از اینترنت با سرعت باالتر و 
مطمئن و ســرورهای داخلی استفاده کنند تا دیگر کسانی به 
منافع امنیت و وحدت ملی خدشــه وارد نکند. وی افزود: قرار 
شد که مســئوالن تلگرام نیز قول دهند که از تلگرام استفاده 
امنیتی و تروریستی صورت نگیرد به همین دلیل مسئوالن در 
این جلســه به ما گفتند که تا حسن بیگی ادامه داد: تعدادی 
دیگر نیز به مرزهای کشــور رسیده که با هوشیاری نیروهای 
انتظامی، امنیتی و مرزی دستگیر و یا کشته شدند و یا اینکه 
به داخل خاک همسایه فرار کردند. در جریان فرار نیز برخی از 
آنها توسط نیروهای امنیتی کشورهای همسایه دستگیر شدند.

حســن بیگی ادامه داد: با توجه به چنین وضعیتی به وزارت 
ارتباطــات ماموریــت راه انــدازی تلگرام داخلی و اســتقرار 
سرورهای داخلی داده شد تا مردم بتوانند از اینترنت با سرعت 
باالتر و مطمئن و ســرورهای داخلی اســتفاده کنند تا دیگر 
کســانی به منافع امنیت و وحدت ملی خدشه وارد نکند.وی 
افزود: قرار شد که مسئوالن تلگرام نیز قول دهند که از تلگرام 
استفاده امنیتی و تروریســتی صورت نگیرد به همین دلیل 
مسئوالن در این جلسه به ما گفتند که تا امروز احتماال تلگرام 

رفع فیلتر خواهد شد.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری گفت: ما در زمینه برجام برای 
هر شــرایطی و از جمله بدترین حالت نیز آمادگی داریم و برنامه 
ریزی های الزم را طوری انجام داده ایم که آمریکایی ها از سرعت 

عکس العمل ما متعجب خواهند شد.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، مجیــد تخت روانچی درخصوص 
اقــدام ترامپ برای تمدید و یا عدم تمدید تعلیق تحریمهای ایران 
طی روزهای آتی گفت: گمانه زنی های مختلفی وجود دارد که آیا 
ترامــپ لغو تحریمها را تمدید خواهد کرد یا نخواهد کرد. با توجه 
به شــخصیت غیر قابل پیش بینی ترامــپ، اینکه هر کس بگوید 
ترامپ صد درصــد لغو تحریمها را تایید و یــا صد درصد رد می 
کند، مشــخص نیســت.وی افزود: تحلیل ها در اروپا و آمریکا هم 
حاکی از این اســت که نمی توان از االن مشخص کرد ترامپ چه 
کار خواهد کرد، البته فضای بین المللی فضای بسیار مثبتی برای 
تداوم اجرای برجام اســت و نقدهای جدی هم به اجرای تعهدات 
آمریکا وجود دارد.معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: 
ما هم نقد خود را نســبت به بدعهدی های آمریکایی ها در اجرای 
تعهداتشــان داریم که این نقدها را هم به صورت شفاهی و گاهی 
به صورت مکتوب و در نامه های متعدد آقای دکتر ظریف به خانم 

موگرینی ثبت کرده ایم.
تخت روانچی اضافه کرد: اکثریت قریب به اتفاق دنیا خواهان تداوم 
اجرای برجام هســتند و تاکید دارند که برجام باید توســط همه 
اعضا اجرا شــود و همه طرفها به تعهدات خود پای بند باشند.وی 
خاطرنشان کرد:ما طبق گزارشات متعدد آژانش بین المللی انرژی 
اتمی به تعهداتمان پای بند بوده ایم ولی آمریکاییها بد عهدی کرده 
اند و حتی در دور اخیر کمیســیون مشترک برجام برای نخستین 
بار شــاهد بودیم که همه اعضای ۱+۵ به صراحت خواستار اجرای 
تعهدات آمریکا شــدند.این دیپلمات عالیرتبه کشورمان گفت: این 
تحول جدیدی بود چرا که در گذشته اعضا معموال نظرات خود را 
به طورغیر مســتقیم می گفتند در حالی که در بیانیه کمیسیون 
مشــترک اخیر هم مشخص است که نظرات صریح اعضا چیست.

تخت روانچی ادامه داد:همه این اتفاقات نشان می دهد که آمریکا 
و چند کشــور معدود همچون رژیم صهیونیســتی در یک طرف 
هســتند و همه دنیا در یک طرف، و این در تاریخ دنیا بی ســابقه 

است.وی با اشاره به بروز اختالف نظرهای جدی آمریکا با شرکا و 
متحدین نزدیکش درخصوص برجام اظهار داشت: در جلسه اخیر 
شــورای امنیت که به بهانه عجیب آمریکا تالش کرد از مکانیسم 
شورای امنیت سوء استفاده کند دیدید که آمریکایی ها موضوعی 
مطرح کردند که اصال ربطی به برجام نداشــت اما اعضای شورای 
امنیت حتی نزدیکتریــن متحدان آن تاکید کردند که برجام باید 
تداوم داشته باشد.معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری خاطرنشان 
کرد:این نشســت نشــان داد که آمریکا به ویژه در عرصه سیاست 
خارجی منزوی شــده و در یک طرف قرار گرفته،و از جهاتی دیگر 
نشــان دهنده حقانیت موضع جمهوری اســالمی ایران است که 

خواهان اجرای تعهدات همه طرفها است.
تخت روانچی گفت:اینکه آمریکا طی روزهای آینده چه کار خواهد 
کرد قابل پیش بینی نیســت با این حال ما برای بدترین حالت نیز 
آمادگی داریم نه تنها در حوزه سیاســی حتی در زمینه اقتصادی 
مدت هاست دولت اقدامات الزم را در حوزه های مختلف اقتصادی 
و همکاریهای بین المللی انجام داده است.وی یادآور شد:اگر ترامپ 
و آمریکا از برجام خارج شــود عکس العمل ما به سرعت عملیاتی 

خواهد شد و آمریکاییها از سرعت عمل ما تعجب خواهند کرد.
معاون پیشین اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه گفت:حدود یک 
سال است ما آمادگیهای الزم را ایجاد کرده ایم مبنی بر این که اگر 
برجام نباشــد چه اتفاقی در کشور رخ می دهد و روابط با کشورها 
به چه سمت و سویی می رود.وی با تاکید بر اینکه آمریکا مطمئنا 
)از خروج از برجام( پشــیمان خواهد شد و حتما بیشتر از ما ضرر 
خواهد کرد، خاطرنشان کرد:زمانی طرف های ما می گفتند ایرانی 
ها سخت مذاکره می کنند با این حال وقتی ما به توافقی رسیدیم، 
به آن پای بند هســتیم و به عهدمــان وفادار خواهیم بود بنابراین 
اگرچه ما اســتقبال نمی کنیم آمریکاییها به این سمت بروند ولی 
اگر از این توافق خارج شــوند آخر دنیا نیست و خودشان خواهند 
دید که جمهوری اســالمی ایران چقدر با برنامه پیش رفته است.

معاون سیاســی دفتر رئیس جمهوری تاکید کــرد: ما از ابتدا هم 
گفتیم تا وقتی در برجام خواهیم ماند که برای ما منافعی داشــته 
باشد، روشــن اســت که برجام مانند هر توافق دیگر حاصل یک 
فرایند بده بستان است و ما برای یک دوره محدود محدودیتهایی 

را در فعالیتهای خود قائل شده ایم. تخت روانچی یادآورشد: ما در 
این مدت با مشــکالتی مواجه بوده ایم که عمدتا نشات گرفته از 
بدعهدی های آمریکایی هاست که باعث شده است توازن و نتیجه 
بده بستان به هم بخورد و ما نتوانیم از منافع برجام بهره مند شویم.

وی بــا بیان اینکه عقل حکم می کند کســی کــه توافق را نقض 
کرده اســت مســئولیت رفتار خود را بپذیرد تاکید کرد: ما بارها 
گفته ایم اولین کشوری نخواهیم بود که از برجام خارج می شویم؛ 
با این حال تصمیم ما منوط به این اســت که از منافع برجام بهره 
مند شویم.وی گفت:اگر آمریکا از برجام بیرون برود در صورتی که 
اروپایی ها پای کار بایستند و ضررهای ناشی از تحریم های مجدد 
ما را جبران کنند در آن صورت ما وارد فضای جدیدی می شویم.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری یادآور شد: اروپایی ها صحبت 
هایی کرده اند و مقامات اروپایی از خانم موگرینی تا سران اروپایی 
به صراحت نظرشان را درباره برجام بیان کرده اند که آخرین نمونه 
آن را در جلســه اخیر شورای امنیت سازمان ملل مشاهده کردیم؛ 
با این حال این که در عمل چه خواهد شد نمی دانیم و هنوز زود 

است دراین باره قضاوت کنیم.
وی تصریح کرد:موضع اصولی جمهوری اســالمی این است که ما 
از برجام بیرون نمی رویــم ولی باید منافع برجام را حس کنیم و 
منافــع برجام و اثرات لغو تحریمها به طورعینی و ملموس برای ما 
ترجمه شــود.تخت روانچی افزود: باید دید اروپایی ها چه کار می 
کنند، موضع گیری سیاسی خوب است البته کافی نیست و ما در 
نهایت تصمیم خواهیم گرفت که آیا باید به برجام ادامه دهیم یا نه.

جامعه بین المللی خواستار پایداری برجام 
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فوریت پاسخ به مطالبات مردم
*جالل خوش چهره

مجلــس طرح دو فوریتــی انتخاب مکانی برای بیــان اعتراض های مردمی 
را تصویــب کــرد. اگرچه این اقدام راهکاری اســت بــرای قانونمند کردن 
اعتراض هایی مانند آنچه در هفته های اخیر انجام شــد، اما توجه و پاســخ 
درخور به آن از اهمیتی فوری تر برخوردار اســت. آنچه در پی حوادث اخیر 
رخ داده و از تریبون های رســمی و نیز رســانه ملی بازتاب یافته، همچنان 
جنس پاســخ ها نشان از توقف در جدال های جناحی دارد؛ یعنی همانی که 
سرانجام خشم مردم را برانگیخت.اکثر صاحبان تریبون ها و رسانه های رسمی 
کوشیده اند با رویکردی تقلیل گرایانه، بروز ناآرامی های اخیر را به شبکه های 
اجتماعی، عوامل بیگانه و ناتوانی دولت در حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
مربوط دانســته و براین اساس به چرایی و چگونگی اعتراضات بپردازند. این 
رویکرد که متأسفانه سابقه ای طوالنی در بزنگاه های مختلف داشته، همچنان 
اصرار در پاک کردن صورت مسأله به جای تدبیر واقع گرایانه در رفع عوامل 
ایجابی چنین وضعی دارد. بدیهی است نتیجه چنین رویکردی نیز بیشتر به 
کنترل اوضاع می انجامد تا اینکه بخواهد راهکاری مدیریتی را در دستور کار 
قرار دهد. بهره مندی عوامل بیگانه از بروز اعتراضاتی مانند آنچه در هفته های 
اخیر رخ داد، ریشه در بسترهای داخلی دارد. کاستن از افق تحلیلی اوضاع نه 
تنها از احتمال یا استمرار چنین اتفاقی در آینده نمی کاهد، بلکه با الینحل 
ماندن مشکالت، می تواند ابعاد دیگری پیدا کند. درک صورت مسأله بخش 
مهمی اســت، اما یافتن و اجرای راه حل ها ست که همیشه سخت است. هنر 
مدیریت نیز کشف راه حل ها با هزینه کمتر است. بنابراین نمی توان با ساده 
کردن صورت مسأله، به بیان چرایی ها و راه حل های کوتاه نظرانه ای دلخوش 
کرد کــه در خوش بینانه ترین حالــت، به آرام کردن وضــع در کوتاه مدت 
می انجامــد. در واقع ریشــه مشــکالت را باید در شــیوه مدیریت ها، عدم 
شــفافیت ها، نبود گردش سالم و شــفاف نخبگان، انحصارطلبی، نامتعادل 
بودن توزیع منافع عمومی، بســته بودن چرخــه اطالعات و مهم تر از همه، 
رقابت هایی دانست که امید مردم را به آینده دچار تردید کرده است.رقیبان 
در همه ماه ها و بلکه سال های گذشته به افشای یکدیگر پرداخته اند و مردم 
به طور شکسته بســته، وقتی از ماجراها خبردار شده اند که افشاگری ها رخ 
داده اســت. جالب اینکه طرف رقیب نیز همیشــه چیزی در چنته داشته 
که بخواهد بدل بزند. آنچه در این به اصطالح افشــاگری ها نیز مورد توجه 
نبوده، دو نکته اصلی اســت؛ نخست مصالح و منافع ملی و دوم، ارائه راه حل 
روشن برای مشکالت پیش آمده. در اینجاست که باید اذعان کرد شبکه های 
اجتماعی و یا بیگانگان اگر کمتر نه، ولی بیشتر از عواملی که پراکندن تخم 
یأس و نامیدی کســب و کارشان اســت، در بروز ناآرامی ها نمی توانسته اند 
نقش آفرینی کنند.ایجاد فضایی برای ابراز اعتراضات مردمی، راهکار قانونمند 
کردن چنین وضعی است، اما شنیدن و پاسخ مسئوالنه به آن هنر مدیریت 
اوضاع خواهــد بود. در این صورت نگرانی از شــبکه های اجتماعی و عوامل 
بیگانه بالموضوع خواهد شد. فراموش نکنیم مردم در چهار دهه گذشته و در 
سخت ترین شرایط هرگز تن به بازی ها و شیطنت های بیگانگان ندادند. آنان 
صمیمانه شریک همه تلخ و شیرین ها بودند. آنچه مردم را معترض می کند، 

کمرنگی امید به آینده است.

عربستان حمایت از سعد حریری را مشروط کرد

روزنامه االخبار گزارش داد که عربســتان برای مداخله در انتخابات لبنان 
طرح ریزی می کند تا تالش هایی را برای تضعیف حزب اهلل و قدرت بخشی 
مجــدد به گروه های ۱4 مارس ترتیب دهد و بــه این ترتیب برای مقابله 
در آینده آماده باشــد.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، این روزنامه لبنانی 
با بیان این مطلب نوشت: عربســتان با این اقدامات می خواهد برای ادامه 
رویارویی ها در آینده آماده شــود و همچنین به گونه ای شرایط را ترتیب 
دهد که عربستان بر شرایط در لبنان تاثیر بگذارد. به ویژه اینکه عربستان 
طی ســال های گذشــته و همچنین پس از رویکردی که در قبال ســعد 
حریری، نخست وزیر لبنان در پیش گرفت، متحمل ضربه هایی شده است.

 ائمه جمعه، افسران بلندپایه
 خط اول مقابله با منافقین

رئیــس دفتر مقام معظم رهبری بــا بیان اینکه ائمه 
جمعه، افسران بلندپایه خط اول مقابله با آشوبگران و 
منافقین هستند، گفت: شما لشکر فرهنگی عظیمی 
هســتید که می توانید به کل کشــور خط بدهید.به 
گــزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االســالم محمد 
محمــدی گلپایگانی رییس دفتر مقام معظم رهبری 
دیروز در آیین تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید 
شورای سیاســتگذاری ائمه جمعه کشور اظهار کرد: 
ائمه جمعه همواره در صف اول دشمنی دشمنان قرار 
داشــته اند و برای ائمه جمعــه چه افتخاری بیش از 
اینکه شخصیت های بزرگی نظیر آیت اهلل دستغیب، 
شــهید مدنی و شــهید صدوقی جزء آن ها بوده اند.

وی افزود: آمریکا در چهل ســال گذشته با تحریک 
اطرافیــان، به راه انداختن جنــگ، کودتای نوژه یک 
لحظه از دشمنی با ما دست برنداشته. آمریکا به طور 
عریان، با این نظام مقدس دشــمنی دارد.گلپایگانی 
تصریح کرد: باید مراقب نفوذ دشــمن بود. این ها از 
هر طرف بتوانند نفوذ مــی کنند. البته آمریکایی ها 
سرشــان امروز به سنگ خورده است. این ها در فتنه 
اخیر پیروزی را برای خود مســلم می دانســتند.وی 
ادامه داد: ائمه جمعه، افسران بلندپایه خط اول مقابله 
با آشــوبگران و منافقین هستند. این نشان می دهد 
که انقالب اسالمی آب در النه موش ریخته و بیداری 

اسالمی در کشورهای مظلوم در حال رشد است.

طرح جامع توسعه سواحل مکران 
آماده شده است

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با دعوت از 
بخش خصوصــی داخلی و خارجی برای ســرمایه 
گذاری در ســواحل مکــران گفت: طرح توســعه 
سواحل مکران آماده شده است.به گزارش زمان به 
نقل ازایرنا، امیر ســرتیپ امیر حاتمی پس از پایان 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره توسعه 
و ســرمایه گذاری در سواحل مکران افزود: سواحل 
مکران یکی از بخش های مهم و پرظرفیتی اســت 
که در کشــور وجود دارد، به دلیل حضور نیروهای 
مسلح در این منطقه، دبیری کارگروه عمران مکران 
به عهده وزارت دفاع گذاشته شده است.وی با بیان 
اینکه کارهای بسیار خوبی در دو سه سال گذشته 
از جمله افزایش ظرفیت بند شــهید بهشتی از 2.۵ 
به ۸.۵ میلیون تن اجرا شــده اســت، ادامه داد: در 
سال گذشته همایشی را برای معرفی ظرفیت های 
سواحل مکران برای بخش خصوصی داخلی برگزار 
کردیم و امیدواریم در 7 و ۸ اســفندماه آینده این 
همایش دیگــری را نیز برگزار کنیــم تا با معرفی 
ظرفیت ها به بخش خصوصــی داخلی و خارجی، 
آنها از این امکان بســیار مهم برای سرمایه گذاری 
استفاده کنند. وی این منطقه را از جمله بخش های 
مهمی کشور دانست و افزود: سرمایه گذاری در این 
منطقه مورد حمایت جدی دولت اســت که در این 
زمینه طرح جامع سواحل مکران آماده شده است. 

یادداشتخبر

رییس ســتاد کل نیروهای مســلح با بیان 
اینکــه آمریکا خودش نمــاد ظلم به مردم 
کشورش است، گفت: این کشور با کم ترین 
اعتــراض خیابانی یا حتــی احتمال اینکه 
فردی قصد تعرض به پلیس را داشته باشد 

دست به اسلحه است.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایرنا، ســردار 
سرلشــکر پاســدار محمد باقری دیروز در 
همایش مدیران حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس سراســر کشور که همزمان با 
سالروز ایام عملیات غرور آفرین کربالی پنج 
در سالن خلیج فارس موزه انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس برگزار شــد، این مطب را در 
جمع خبرنگاران عنوان کرد. وی در پاســخ 
به سئوالی در خصوص اینکه به رغم اینکه 
در نــا آرامی های اخیر یــک گلوله هم از 
ســوی نیروهای نظامی و انتظامی به سوی 
اغتشاشگران شلیک نشد، آیا آمریکایی ها 
در تصویــب قطعنامه های حقوق بشــری 
علیه کشــورمان دست از دشــمنی های 
خــود علیه مردم ایران برخواهند داشــت، 

گفــت: در آمریکا هــر روز ، هر هفته و هر 
ماه افرادی بی گنــاه، بدون اینکه نیتی در 
تعرض به پلیس یا اماکن این کشور داشته 
باشند، کشته می شوند. کشوری که سابقه 
جنایتــکاری و وحشــی گــری دارد، نمی 

تواند جمهوری اسالمی ایران را متهم کند 
که دموکراســی در آن حاکم است و همه 
نهادها و مقاماتش مستقیم یا غیرمستقیم 
از سوی مردم انتخاب می شوند؛ این مساله 
مضحکی است که همه دنیا آن را می دانند. 

رییس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: 
در این خصوص جا دارد از نیروی انتظامی، 
بسیج و همه دســتگاههای امنیتی، وزارت 
اطالعات و وزارت کشور قدردانی کنم، واقعا 
در ناآرامی های هفته گذشــته و دوره اخیر 
حتی یک مورد هم ما نداشــتیم که نیروی 
انتظامی،سپاه یا بسیج با اسلحه به خیابان 
آمده باشــند، این برابر دستورالعمل های 
ستاد کل نیروهای مســلح ممنوع است و 
هیچکس با اســلحه به خیابان نمی آید و 
حداقل تحمل صورت می گیرد و اگر کسی 
با صحبت کردن، با نصحیت کردن آگاه می 
شــود و آن جنبه تعرض خطرناک خود را 
کنار می گذارد بتواند حرف خودش را بزند. 
سرلشــکر باقری توضیح داد: ما در ناآرامی 
های اخیــر حداکثر تحمل را در این ماجرا 
داشتیم و هیچ اتفاقی از این جهت نداشتیم 
و کشــته هایی کــه اتفاق افتــاده عمدتا 
مشکوک اســت و عمدتا با تیراندازی های 
از پشت ســر و از مناطق نا مشخص اتفاق 

افتاده و در دست بررسی است.

سرلشکر باقری:

آمریکا خودش نماد ظلم به مردم کشورش است

مفقودی
 برگ سبز سواری CVT ا ARRIZO۵ به رنگ مشکی متالیک مدل ۱39۵با شماره 
MVME4G۱۵BABG٠٠3٠۵٠و  موتور  شماره  ۱٠با  ایران  9٦۸ب۱۵  پالک 
مفقود  بیژنی  پور  مقیم  امید  NATFCANH7G۱٠٠3۱۸٦بنام  شاسی  شماره 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصر وراثت
خانم فرحناز موسوی طه دارای شناسنامه بشماره ۱۸3۵3 به شرح پرونده کالسه 
۱۵4٠-9٦ این شورا درخواست گواهی حصر وراث نموده و چنین توضیح داده که 
تاریخ 9٦/۱٠/9 در  شادروان سکینه جباری مقدم به شماره شناسنامه 7٠۸79 در 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-سیدحسین موسوی طه به ش ش 4٠2 فرزند سیدطاها پسر متوفی.
2-سیدفیاض موسوی طه به ش ش 24٦ فرزند سیدطاها پسر متوفی.
3-زهرا موسوی طه به ش ش ۱4٠۵۱ فرزند سیدطاها دختر متوفی.

4-فاطمه موسوی طه به ش ش ۱4٠۵2 فرزند سیدطاها دختر متوفی.
۵-فرحناز موسوی طه به ش ش ۱۸3۵3 فرزند سیدطاها دختر متوفی.

٦-رقیه موسوی طه به ش ش 7٠3 فرزند سیدطاها دختر متوفی.
7-سیده سمیه موسوی طه به ش ش ۱2۵۸ فرزند سیدطاها دختر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

آگهی حصر وراثت

خانم فرحناز موسوی طه دارای شناسنامه بشماره ۱۸3۵3 به شرح پرونده کالسه 
داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراث  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این   9٦-۱۵42
تاریخ 9/2۵/9٦  در  به شماره شناسنامه ۱2۱  موسوی طه  که شادروان سیدطاها 

در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-سیدفیاض موسوی طه به ش ش 24٦ فرزند سیدطاها پسر متوفی.

2-سیدحسین موسوی طه به ش ش 4٠2 فرزند سیدطاها پسر متوفی.
3-رقیه موسوی طه به ش ش 7٠3 فرزند سیدطاها دختر متوفی.

4-زهرا موسوی طه به ش ش ۱4٠۵۱ فرزند سیدطاها دختر متوفی.
۵-فاطمه موسوی طه به ش ش ۱4٠۵2 فرزند سیدطاها دختر متوفی.

٦-سیده سمیه موسوی طه به ش ش ۱2۵۸ فرزند سیدطاها دختر متوفی.
7-فرحناز موسوی طه به ش ش ۱۸3۵3 فرزند سیدطاها دختر متوفی.
۸-سکینه جباری مقدم به ش ش 7٠۸79 فرزند غالمعلی زوجه متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

مفقودی
با  متالیک  ای  نقره  رنگ  به   ۸٦ مدل  آی  ایکس  ال  جی  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  2۱7۸٠9٠و  موتور  شماره  با   ۸2 ایران  ۸34م79  پالک  شماره 
S۱4۱22۸٦39٦9٦3بنام  مهدی اسمعیلی  دوغی کالئی مفقود گردیده و از درجه 

 بابلاعتبار ساقط می باشد

دادنامه
تاریخ: 9٦/٠7/29 پرونده کالسه: ۵۸7/2/9٦            شماره دادنامه: ٦7٠ 

مرجع رسیدگی شعبه 2  شورای حل اختالف اسالمشهر
خواهان: لیال علی نژاد / اسالمشهر- ۱2 متری طالقانی- ک پیروز 27- پ ٦3- ط ۱ 

خوانده: باقر علی نژاد  مجهول المکان 
خواسته: افزایش نفقه   

 گردشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات  پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید: 
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان خانم لیال علی نژاد به طرفیت خوانده آقای باقر علی نژاد  
به خواسته افزایش نفقه  از 2/٠٠٠/٠٠٠ ریال به ٦/٠٠٠/٠٠٠ ریال از تاریخ ۸/۸/9٦ 
به طور مستمر و الزام خوانده، به اخذ دفترچه بیمه درمانی به عنوان بخشی از نفقه 
واجب اقارب با احتساب هزینه دادرسی باعنایت به محتویات پرونده خواهان اظهار 
داشتند که 3۸ هستم مجرد با  مادرم زندگی می کنم پدرم ماهیانه مبلغ 2٠٠ هزار 
تومان نفقه به بنده پرداخت می کنند نظر به اینکه مبلغ فوق الذکر کفاف هزینه های 
زندگی بنده را نمی دهد همچنین نامبرده ) پدرم( دفترچه تامین اجتماعی بنده را 
باطل کرده اند لذا در خواست افزایش نفقه خویش رابه 2۵٠ هزار تومان خواستارم 
همچنین در خواست الزام خوانده به اخذ دفترچه بیمه تامین اجتماعی برای اینجانب 
را دارم. خوانده نیز علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه شورا حضور نیافته و 
الیحه ای نیز ارسال ننموده اند. علیهذا شورا با توجه به محتویات پرونده و اصول اسناد 
ارائه شده و از سوی خواهان و اینکه خواهان خواسته خویش را به مبلغ ماهیانه 2۵٠ 
هزارتومان کاهش داده اند لذا شورا دعوی وی را وارد دانسته و با استناد به ماده ۱۱99 
قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱9 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به افزایش پرداخت نفقه خواهان ) فرزند ( از مبلغ 2٠٠ هزار تومان به مبلغ 2۵٠ هزار 
تومان از تاریخ دادخواست ) 9٦/۸/9 ( نسبت به آینده به عنوان اصل خواسته  به 
انضمام مبلغ ۱3۵/٠٠٠ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد، 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت 2٠ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین حوزه 
وظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی اسالمشهر می 
باشد. همچنین در خصوص قسمت دیگری از خواسته خواهان مبنی بر در خواست 
الزام خوانده به اخذ دفترچه تامین اجتماعی نظر به اینکه خواسته فوق الذکر اداری 
می باشد لذا دعوی فوق الذکر و با شرایط مذکور وجاهت قانونی نداشته بنابراین شورا 
با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی فوق الذکر را صادر و اعالم 
می دارد.  قرار صادره ظرف مهلت2٠ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی اسالمشهر می باشد. م/الف ۱۸۸7
علی علی پور رجبی - قاضی شعبه 2  شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای محمد حبیبی فرزند محمد   به اتهام در پرونده کالسه 9٦۱3٠4  
از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
آیین  قانون   ۱۱٠ ماده  اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل 
دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ  تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام 

قانونی معمول خواهد شد.م/الف ۱۸۵7 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ایمان حیدری 

خواهان آقای اکبر شفا پور دادخواستی به طرفیت خوانده آقای ایمان حیدری 2. 
مجید 3.حمید 4.حسن همگی بختیاری به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9٦٠99۸29294٠٠٦7٦   شعبه دوم  دادگاه 
عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱39٦/۱2/٠٦ ساعت ٠٠:٠9 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
در  نوبت  مراتب یک  در خواست خواهان  و  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف ۱۸92
منشی دادگاه بخش شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- داود اکبری 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای یاسین احسان کوهی خیلی فرزند غریب رضا به شرح درخواستی که به شماره 
3/4۸7/9٦این شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که مرحوم مهین بخشنده مومجی  فرزند حسن جان به شماره شناسنامه ۱7٦۵ 
صادره از جویبار در تاریخ 9٦/9/۱4در اقامتگاه دائمی خود شهرستان قائمشهر فوت نموده 
و ورثه حین الفوت عبارتند از ۱- غریب رضا احسانی کوهی خیلی فرزند حسن به شماره 

ملی ۵۸29٠3۸۸2۱همسر متوفی 
2-یاسین احسانی کوهی خیلی فرزند غریب رضا به شماره ملی ۵۸2٠۱٦2۱٦۱ فرزند 

متوفی 
3-طاها احسانی کوهی  خیلی فرزند غریب رضا به شماره ملی ۵۸2٠۱42٠2٠فرزند متوفی 
4-حسنجان بخشنده مومجی پدر متوفی که به غیر از نامبردگان فوق ورثه  دیگری نداشته 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف جویبار

آگهی مزایده اموال توقیفی
از شعبه 7   به موجب دادنامه شماره 9۵٠997۱۵۱۱٦٠٠۱۸9٠-9۵/۱2/22صادره 
آقای  کیفری  9٦٠٠32احکام  کالسه  پرونده  و  مازندران  استان  نظر  تجدید  دادگاه 
عباس خالدار فرزند محمدعلی به نشانه فریدونکنار بازار روز محکوم به پرداخت مبلغ 
3۱/۵٠٠/٠٠٠ریال دیه حق آقای میر رمضان کریم پور با توجه به اینکه متهم یک 
دستگاه یخچال فریزر استاد ه فروشگاهی 4درب تک سرما  به رنگ آبی را معرفی و 
توسط کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ 2۵/٠٠٠/٠٠٠ریال قیمت گذاری گردیده که 
در تاریخ پنجشنبه ساعت 9٦/۱۱/۱2ساعت ۱٠:۱۵صبح تا ساعت ۱٠:۱۵ صبح در 
دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود 
و افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ۵ روز قبل از مزایده به 
اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده 
خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را به حساب دادگاه واریز 

و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام کیفری دادگستری فریدونکنار جعفریان 

 آگهی ابالغ 
ناصر خواهان  فرزند  غفوری  افسانه  خانم  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت 
خانم رعنا شاد دادخواستی به طرفیت خوانده خانم افسانه غفوری به خواسته تقاضای 
صدور حکم بر عدم نفوذ اقدام به خوانده در تنظیم سند رسمی شماره 4٦۱۵4مورخه 
79/9/۱7 دفتر اسناد رسمی شماره ۵٠و ثبت نور به دلیل تجاوز از اختیارات تفویضی 
موکل و انتقال به خود و اعالم بطالن سند مذکور مطالبه خسارت قانون مقرون به ۵۱ 
میلیون ریال به انضمام حق الوکاله مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9٦٠99۸۱9٦43٠٠7٠٠شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ 9٦/۱2/۵ساعت ۸:3٠تعیین که حسب دستور دادگاه به موضوع 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردم. الف 727/9٦
 مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صمد منصوریان 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای علی راجی فرزند عیسی و شرح درخواست ای که به شماره 9٦/77٠این شعبه ثبت 
گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مرحوم عیسی  
راجی فرزند علی به شماره شناسنامه ۸ صادره از نور در تاریخ 9٦/۱٠/۱در اقامتگاه دائمی 
خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند از ۱- آقای محمد رضا راجی 

فرزند عیسی  به شماره شناسنامه 3صادره از نور فرزند متوفی 
2-علی راجی فرزند عیسی به شماره شناسنامه 72۱٠ صادره ازنور  فرزند متوفی 

3-خانم خدیجه راجی فرزندعیسی به شماره شناسنامه ۱۱22 صادره از نور دختر متوفی 
4-خانم سکینه راجی فرزند عیسی  به شماره شناسنامه ۱٠2٠ صادره از نور دختر متوفی 
۵-خانم زینب راجی فرزند عیسی  به شماره شناسنامه 2۱٦۱ صادره از نور دختر متوفی 

٦-آقای حسن راجی فرزند عیسی  به شماره شناسنامه ۱۱۵ صادره از نور پسر متوفی 
7-خانم لیال راجی فرزند عیسی  به شماره شناسنامه 2۱٦2 صادره از نور دختر متوفی

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف 734/9٦
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان نور گلبرارزاده

آگهی
در خصوص دعوای اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان مازندران به طرفیت 
کنوش بارسیقیاس  خواسته اعتراض به اصل تقاضای ثبت خوانده ابطال رای هیئت 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 294/۸٠مترمربع تحت پالک ۱2۸٦ فرعی از اصلی قریه رویان 
با احتساب کلیه خسارت دادرسی نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد مراتب 
ارسال خوانده را جهت مالحظه نظریه کارشناسی دعوت شوند مقتضی است دستور 
فرمایید تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و چنانچه اعتراض دارند ظرف مهلت 
هفت روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند و نسخه از آگهی منتشر جهت ضبط  
در سابقه به این  شعبه ارسال گردد در ضمن هزینه نشر آگهی متن پیوستی از حامل 

نامه دریافت می شود م. الف 72۸/9٦
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی 

 آگهی حصر وراثت 
آقای سلطان فتاحی فرزند مردان به شرح درخواستی که به شماره 9٦/7۸٠این شعبه 
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که مردان 
فتاحی فرزند سلطان به شماره شناسنامه  ۱٠9۱ صادره از نور در تاریخ 9٦/۱٠/۱3در 
اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند از ۱- آقای 

سلطان فتاحی فرزند مردان به شماره شناسنامه ۸9 صادره از نور پسر متوفی
2-خانم شهربانو فتاحی فرزند مردان به شماره شناسنامه 242 صادره از نور دختر 

متوفی 
-3خانم خدیجه خانی پور فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 2٠7 صادره از نور همسر 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف 733/9٦ 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور گلبرارزاده

 ملت ایران، هوشیار در برابر 
توطئه های جدید دشمنان 

 آمادگی ایران برای تسریع 
چند برابری در غنی سازی

جانشــین فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی با بیان اینکه شکست دشمنان به معنای 
پایان فتنه انگیزی شان نیست، گفت: ملت ایران 

در برابر توطئه های دشمنان هوشیار هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار حســین 
ســالمی ضمن بیان اینکه هر لحظه باید منتظر 
توطئه ای جدید از سوی دشمنان بود، تاکید کرد: 
اســتکبار با ظلم، بی عدالتی و تغییر ملت ها، با 
از بین بردن کرامت انســانی و هویت ملی به کار 
خود ادامه می دهد لذا باید در برابر توطئه افکنی 
هایش هوشیار بود.وی با بیان اینکه خوشبختانه 
ملت ایران اسالمی در برابر هیچ ظلمی سر تسلیم 
فرود نیاورده اســت، افزود: سخنان رهبر معظم 
انقالب اسالمی در جمع مردم قم به واقع تصویر 
روشنی از وضعیت امروز رابطه استکبار جهانی با 
کشور ها ارائه کرد چرا که معظم له تاکید کردند، 
قدرت دشمنان را شکسته ایم و ما امروز آنها را از 
سرزمین های زیادی بیرون رانده و با قدرت اراده 
و جهاد، منطقه به منطقه با دشــمنان جنگیده 
ایــم تا امروز که همه دنیا محــور قدرت را ایران 
اسالمی می دانند.جانشین فرمانده سپاه، با بیان 
اینکه ملت ایران اســالمی در نبرد با دشمنان با 
اســتحکام، بردباری، حمایت از نظام و پشتیبانی 
مردمی ایستادگی کرده است، ابراز داشت: مردم 
ما در فتنه اخیر نیز خوش درخشــیدند و آن را 

به فرصت تبدیل کردنــد . مردم مطالبات مادی 
و معنوی خود را تشــخیص داده و زنجیره به هم 
فشــرده ظالمان را با حضور به موقعشان پاره می 
کنند.سالمی بیان کرد: دیروز ملت ما عمل کردند 
و امروز نوبت ما اســت که وارد عمل شــویم. ما 
باید خادم مردم باشــیم و نه حاکم بر آنها؛ نقش 
ســپاه در خدمترسانی به مردم محروم کرمانشاه 
نشــان داد که لباس ســپاه، لباس خدمت است. 
ایران کشور غنی محســوب می شود و مردم ما 
نشــان دادند که برادرانه و با مهربانی برای کمک 
به همنوعانشــان در خط مقدم هســتند و اگر 
این کارها را به نمایش بگذاریم قطعاً دشــمنان 
را مایوس خواهد کرد. از ســوی دیگر ســپاه در 
خدمت به این مردم قدرشناس و انسان، پیشگام 

است و این امر را آرمان و اعتقاد خود می داند.

ادامه از صفحه۱
اینکــه ما به مدیرکل آژانس اطالع دادیم که اگر 
شــرایط تغییر کند، روابط ما با آژانس نیز تغییر 
خواهد یافت، خودش یک اصل اســت اما اینکه 
اقدامات ما چه تناســبی داشته باشد به شرایط 
خــاص آن مقطع و تصمیمات مســئوالن عالی 
کشــور باز می گردد.سخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی تاکیــد کرد: آنچه برای مــا اهمیت دارد، 
آمادگی الزم برای همه شــرایط است به نحوی 
که اگر قرار باشد طبق نظر مسئوالن ارشد نظام 
به فعالیت های هســته ای به ویژه غنی سازی 
ســرعت بدهیم، آمادگی الزم را داشــته باشیم.

کمالوندی افزود: در گزارش های ارائه شــده به 
مسئوالن باالی کشور اعالم آمادگی کرده ایم که 
این ظرفیت در ســازمان انرژی اتمی وجود دارد 

که سرعت فعالیت های هسته ای در حوزه های 
مختلف به ویژه در حوزه غنی ســازی را چندین 
برابر بیــش از دوره قبل از برجام افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: البته اینکه این سرعت چه اندازه 
باشد و میزان، سطح و درصد غنی سازی و سایر 
اقدامات چه باشد موضوعاتی است که به شرایط 
و تصمیم مســئوالن نظام برمی گردد که البته 
اجرایش بر عهده ماســت اما آنچه اهمیت دارد 
ظرفیت بــرای اجرای تصمیمات بزرگ اســت 
که در ســازمان انــرژی اتمی به خوبــی از آن 
برخورداریم.کمالونــدی ادامه داد: در عین حال 
همه تالش ما این اســت که بتوانیم در مسیری 
پیش برویم که برجام به عنوان توافق شــکننده 
که آسیب های زیادی به آن وارد شده است ادامه 
یابد و همه تالش های ایــران در این چارچوب 
بوده که گزارش های آژانس نیز مؤید آن اســت.

معاون ســازمان انرژی اتمی گفت: به این علت 
اکنون از نظر سیاسی در دنیا وضع خوبی داریم 
و امریکاســت که در انزوا قرار گرفته است. وی 
افزود: مذاکرات ما با اروپایی ها در روزهای آینده 
تا اندازه زیادی مشــخص می کند که سیاست 
های مــا در قبال اقدام امریکایی ها چیســت و 
چگونه باید باشــد به هر حــال باید در روزهای 
آینده صبر کنیم و ببینیم مســئوالن نظام چه 

تصمیماتی می گیرند.
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نشست شورای دانش آموزی مدرسه  
مهرگان با شهردار بابل 

حسن زاده- بابل: اولین نشست صمیمی شورای 
در  شهردار  با  مهرگان  مدرسه   آموزی  دانش 

شهرداری  بابل برگزار گردید. 
در این نشست صمیمی که با حضور مهندس 
کبود فیروزجایی و شورای دانش آموزی مدرسه 
مهرگان در سالن کنفرانس شهرداری برگزار شد 
ابتدا یکی از دانش آموزان به نمایندگی از شورای 
دانش آموزی ضمن تبریک انتصاب مهندس کبود 
بعنوان شهردار بابل، به بیان نقطه نظرات، مشکالت 
و پیشنهادات دانش آموزان این مدرسه در زمینه 
مشکالت دانش آموزی و شهری پرداخت. در این 
دیدار مهندس کبود ضمن خوش آمدگویی، هدف 
از برگزاری این نشست را تبادل نظر بین شهرداری 
و شورای دانش آموزی بیان کرد و گفت: هدف از 
این نشست ها آشنایی بیشتر دانش آموزان با روند 

کار شهرداری می باشد. 
در پایان نیز شهردار پرسش های مطرح شده از 
طرف نماینده دانش آموزان را پاسخ داده و ضمن 
تایید برخی از دغدغه های این دانش آموزان که 
به نمایندگی از 7۵٠ دانش آموز مدرسه فوق در 
شهرداری حضور یافتند از ارائه پیشنهاد و نقطه 
نظرات آنان در مورد مشکالت شهر استقبال نمود 
و خاطر نشان کرد: موارد مورد نظر در اسرع وقت 

پیگیری و مرتفع خواهد شد. 
 

هدف دوره های آموزشی باید 
افزایش کارآمدی کارکنان باشد

مدیرعامل  اکبر  مهندس  رشت:  منکویی- 
شرکت گاز استان گیالن از برگزاري بیش از 7 
هزار نفر ساعت آموزش براي کارکنان شرکت 

گاز استان در پاییز امسال خبر داد.
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان این خبر 
از  نفر   ۵٠۸ برای  آموزش  میزان  این  افزود: 
کارکنان رسمي، قرارداد مستقیم و پیمانکاري 
توجه  از  نشان  این مهم  برگزار شده است که 
شرکت گاز به مقوله آموزش و نقش مهم آن 
در ایجاد فضاي بهتر درجهت پیشرفت و توسعه 

شرکت دارد.
با اشاره به تنوع و سطح کیفي  مهندس اکبر 
کارکنان  براي  شده  برگزار  هاي  دوره  مناسب 
موضوعات  محوریت  با  ها  دوره  این  افزود: 
وی  است.  بوده  فرهنگی  و  عمومی  تخصصی، 
اظهار امیدواری کرد: برگزاری دوره های آموزشی 
باعث افزایش دانش و توانمندی کارکنان و به 

تبع آن افزایش بهره وری در سازمان شود. 

خبر

 راهبرد جدید برق منطقه ای خوزستان برای
 مقابله با ریزگردها

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:  
تاکنون از جمله راهبردهای اصلی مقابله با ریزگردها تعویض مقره های 
سرامیکی آلوده با مقره های سیلیکونی بوده که با بررسی های علمی 
انجام شده  به راه حل دیگری همزمان با تعویض مقره ها برای دوام و 

پایداری بیشتر آنها دست پیدا کردیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، محمود 
راهبرد  افزود:  این شرکت  با خبرنگار  بزرگ در گفت و گو   دشت 
جدید استفاده ترکیبی از مقره های سیلیکونی و نیز زنجیر مقره های 

سرامیکی تنظیف شده می باشد.
وی ادامه داد: از آنجایی که تبدیل تمام مقره های سرامیکی به سیلیکونی 
امکان مخاطرات بالقوه ای به همراه دارد بنابراین، انتخاب این راهبرد 
ضروری به نظر می رسد و باعث پایداری بیشتر شبکه و توانمندی آن 
در مقابل عوامل غیرقابل  پیش بینی تهدید کننده شبکه برق خواهد 
بود. دشت بزرگ تصریح کرد: در این راهبرد عالوه بر تعویض تعدادی 
از مقره های سرامیکی با سیلیکونی، زنجیره مقره سرامیکی آلوده پس 
از جداسازی از دکل در کارگاه دمونتاز  و بشقاب های آن جدا شده و  
تک تک مورد تمیز کاری و کنترل قرار می گیرند که پس از اطمینان 
از سالمت آنها، مجدداً مونتاژ  و برای قرار گرفتن در شبکه آماده می 
شوند. وی اظهار داشت: چنین زنجیر مقره هایی به دلیل نداشتن جرم 
های متراکم در شیارهای بشقاب های مقره ، در صورتی که در معرض 
ریزگردهای آالینده قرار گیرند، با شستشوی ساده امکان رفع آلودگی 

آنها وجود دارد و نیازی به تعویض نخواهد داشت.
دشت بزرگ تصریح کرد: آلودگی هوا و وجود ریز گردها در استان 
خوزستان بر روی سطوح مقره های سرامیکی تاثیر نامطلوبی می گذارند 
اصلی  تجهیزات  از  انتقال  خطوط  مقره های  اینکه  به  توجه  با  که 
شبکه های برق هستند انتخاب نوع و جنس مقره برای هر منطقه، از 

موارد مهم در پایداری خط و در نتیجه شبکه محسوب می شود.

ادامه روند نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي اراک 
با افزایش 1۳ دستگاه اتوبوس جدید

با  اراک  کالنشهر  شهردار  تاجران  داود  مهندس  اراک:  داودی- 
اتوبوس هاي پاک و  اعالم خبر فوق اظهار داشت: در ادامه خرید 
تسریع در روند نوسازي و بهسازي ناوگان اتوبوسراني، ۱3 دستگاه 
ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه و هم اکنون  اتوبوس دیگر به 
تعداد اتوبوس هاي خریداري شده به 2۵ دستگاه رسیده و امیدواریم 
تا پایان سال بتوانیم 2۵ دستگاه دیگر را وارد ناوگان کرده و شاهد 
ناوگاني سرحال و پویا باشیم. وی در ادامه بیان کرد: اتوبوس هاي 
فوق با استاندارد یورو 4 بوده و مجهز به فیلتر کاهنده مواد آالینده 
DPF مي باشد و همچنین رمپ ویژه معلولین نیز براي این عزیزان 

در نظر گرفته شده است.
مهندس تاجران ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر شاهد نوسازي 
ناوگان حمل و نقل عمومي اراک بوده تا بتوانیم خدماتي در خور 
شهروندان ارائه نماییم و شهروندان نیز با استفاده صحیح از وسایل 
حمل و نقل عمومي مدیریت شهری را در پیش برد اهداف سازماني 

یاري نمایند.

خبر

مدیران  نشست  در  گلستان:  سلیمانی- 
عامل شرکت گاز وشهرک های صنعتی استان 
گلستان  که به میزبانی شرکت گاز انجام شد 
روند پیشرفت گازرسانی به شهرکها و واحد 
های صنعتی مستقر مورد  بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
از  خرسندی  ابراز  ضمن  جلسه   این  در    
برگزاری این نشست، درخصوص اهداف مورد 
همچنین  و  موجود  مشکالت  و  موانع  نظر، 
تسریع و تسهیل درفرایند گازرسانی به این 

بخش مهم با هم گفتگو و تبادل نظر کردند.
در این دیدار جمال لیوانی ضمن مهم خواندن 
نقش واحدها و شهرکهای صنعتی استان در 
پیشرفت اقتصادی استان بر اولویت گازرسانی 
به این بخش و ضرورت تسریع درانجام آن و 
تجهیز صنایع استان به این انرژی پاک تاکید 
کرده و خواستار ادامه مساعدت و همکاری در 

این خصوص شد.
های  پروژه  به  اظهارداشت:گازرسانی  وی 
صنعتی از برنامه های مهم ومورد تاکید دولت 
بوده و این انرژی طبیعی ضمن اینکه سوخت 

مورد نیاز واحد های صنعتی را تامین می کند 
سهم بزرگی نیزدر کاهش آالینده های زیست 
در  عطفي  ونقطه  داشته  همراه  به  محیطی 
شکوفائي اقتصاد  کشور بوده و بستر مناسبي 

نیز براي افزایش تولید و سرمایه و اشتغال می 
باشد.  

زاده  خلیل  اله  حجت  نشست  این  ادامه  در 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
و  مدیرعامل  تالش  از  تشکر  با  نیز  گلستان 
کارکنان شرکت گاز در زمینه توسعه گازرسانی 
به شهرکهای صنعتی استان  آمادگی خود را 
جهت هر نوع همکاری در زمینه تسریع در 
روند اجرای گازرسانی و مرتفع کردن موانع و 

مشکالت موجود اعالم نمود.
وی در ادامه خواهان  تسهیل درگاز رسانی به 
شهرک صنعتی  ۱٠٠٠  هکتاری اترک،گاز 
رسانی به فاز دوم شهرک صنعتی مینودشت 
گاز  عملیات  اتمام   در  تسریع  همچنین  و 
رسانی به شهرک صنعتی گالیکش  وآماده 
نمودن آن برای  افتتاح در دهه مبارک فجر  

شد. 

بررسی روند پیشرفت گازرسانی به شهرک های صنعتی گلستان

 لزوم اجرای طرح های توسعه شبکه فاضالب
 با همکاری بخش خصوصی

 رونمایی از سامانه کارا اشتغال روستایی 
در وزارت تعاون 

بهادری- اصفهان: در نشستی مهندس قانع 
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی 
آبفا کشور، مهندس امینی مدیرعامل شرکت 
آبفا استان اصفهان و حاجی دلیگانی نماینده 
شورای  مجلس  در  برخوار  و  شهر  شاهین 
اسالمی که با اعضای شورای شهر و شهرداران 
برخوار  و  میمه  و  شهر  شاهین  شهرهای 
پیرامون اجرای طرح های آب و فاضالب در 
این مناطق داشتند گفت: برای توسعه شبکه 
فاضالب در شهرهای شهرستانهای شاهین 
شهر و برخوار باید مسئوالن شهر ، مردم و نیز 
بخش خصوصی نهایت همکاری را با شرکت 
بتوان  تا  باشند  آبفا کشور داشته  مهندسی 
طرح های توسعه ای فاضالب را در این مناطق 
درحال  افزود:  قانع  مهندس  نمود.  اجرایی 
حاضر برای تکمیل طرح های آبرسانی به 24 
هزار میلیارد تومان و برای پروژه های فاضالب 
به 2٦ هزار میلیارد تومان در کشور نیاز است. 
این درحالیست که در بودجه 97 فقط 2 هزار 
و ۵٠٠ میلیارد تومان برای توسعه طرح های 
آب و فاضالب در کشور تصویب گردید. معاون 
مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و 
ساخت: شرکت  خاطرنشان  کشور  فاضالب 
مهندسی آب و فاضالب کشور زمانی اجرای 
طرح های توسعه ای در بخش آب و فاضالب 
را در هر نقطه از کشور در دستور کار قرار 

می دهد که اطالعات کامل و جامعی پیرامون 
مدل مالی و مدل اجرایی آن وجود داشته 
باشد. بنابراین طرح های توسعه ای که مدل 
مالی و اجرایی مشخصی نداشته باشند قطعاً 
در دستور کار قرار نمی گیرند چرا که هدف 
خدمت رسانی بهینه در کمترین زمان ممکن 

به مردم است.
شورای  اعضای  و  شهرداران  گفت:  وی 
شهرهای شهرستانهای شاهین شهر و میمه 
و برخوار باید برای اینکه هرچه زودتر طرح 
توسعه شبکه فاضالب در این مناطق اجرا 
شود تالش خود را در جهت جذب سرمایه 
گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم از 
کار  دستور  در  تبصره3  واحده  ماده  طریق 
قرار دهند چرا که اجرای طرح های توسعه 
از طریق تزریق منابع دولتی بسیار زمان بر 

است. 
وی به اهمیت پساب در منطقه شاهین شهر 
و میمه و برخوار اشاره کرد و تصریح نمود: 
باتوجه به اینکه منطقه شاهین شهر و میمه 
و برخوار دارای آب و هوای خشک می باشد 
پساب در این منطقه بسیار با ارزش است و 
استفاده  برای توسعه فضای سبز راهی جز 
برای  مناطق  این  در  ندارد.  وجود  پساب  از 
بهره  ریزگردها  و  توسعه کویر  از  جلوگیری 

گیری از پساب ضروری به نظر می رسد.

تعاون،کارورفاه  مدیرکل  خلیلي  مهندس 
اجتماعي استان البرز ، از رونمایي سامانه کارا 
در وزارت تعاون،کاروفاه اجتماعي به منظور 
واشتغال  فراگیر  اشتغال  طرح  دو  اجراي 

روستایي خبر داد.
تعاون،کارورفاه  مدیرکل  زمان؛  گزارش  به 
گفت:  کارا  سامانه  درباره  استان  اجتماعي 
متقاضیان راه اندازی کسب و کار که شامل 
کارآفرینان و سرمایه گذاران )اعم از خرد و 
کالن( مي باشد می توانند از امروز طرح خود 

را به صورت الکترونیک ثبت کنند. 
وی  با بیان این که اولویت سرمایه گذاری در 
مناطق روستایی است، افزود: متقاضیان می 
توانند از طریق سامانه Kara.mcls.gov.ir طرح 
های خود را ثبت کنند و طرح های ثبت شده 
در کمتر از یک ماه مورد بررسی قرار می گیرند 
و به متقاضیان سه ماه فرصت داده می شود 
تا مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیالت را 

تکمیل کنند.
وی با اشاره به این که برنامه اشتغال فراگیر ، 
برنامه عام اشتغال در کشور بوده و دراستان 
البرز نیز از سوي مسئولین در حال پیگیري 
واجرایي شدن است، اظهار داشت: همچنین 
عنوان  اشتغال هم تحت  برنامه خاص  یک 
»حمایت از توسعه اشتغال مناطق روستایی 
و عشایر« در نظر گرفته شده است ؛ در برنامه 

اشتغال فراگیر 2 الیه اصلی مورد توجه قرار 
گرفته که یکی بحث اشتغال پذیری نیروی 
کار است که از طریق طرح های کارورزی و 

آموزش در محیط کار واقعی ارائه می شود . 
مهندس خلیلي در ادامه توضیح داد: اشتغال 
پذیری یکی از جنبه های اصلی این برنامه 
است که از طریق اجرای طرح کارورزی ویژه 
جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی و همچنین 
کاهش هزینه آموزش با ارائه طرح مشوق های 
کارفرمایی برای جذب نیروی کار و ارائه یارانه 
دستمزد برای کارفرمایانی که نیروی کار شغل 

اولی را استخدام می کنند، تعلق می گیرد.  
وی در ادامه افزود: در سطح ملی و هم مناطق،  
برای اشتغال فراگیر عالوه بر بحث مداخالت 
توسعه ای ارائه تسهیالت همراه با یارانه در 
نظر گرفته شده که به مبلغ معادل 2٠ هزار 
میلیارد تومان است که این رقم فقط برای 
ارائه در سال جاری نیست و مداومت خواهد 

داشت.  
استان  اجتماعي  تعاون،کارورفاه  مدیرکل 
به صورت  که  دوم  برنامه  به  اشاره  با  البرز 
خاص برای اشتغال در مناطق روستایی در 
نظر گرفته شده است، گفت: بحث توسعه 
اشتغال روستایی متضمن 2 الیه مداخالت 
اشتغال  توسعه  تسهیالت  و  ای  توسعه 

روستایی است . 

آگهی مفقودی
 شناسنامه مالکیت برگ سبز خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی مدل ۱3۸9 
به رنگ سفید روغنی به شماره پالک 72-7۱۵ه3۱شماره موتور3٦4٦٦7٠ شماره 
شاسی s۱4۱22۸9٦34۵3٠به مالکیت سیدمیثم حسینی میانگله مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

آگهی حصر وراثت
آقای وفا فردی دارای شناسنامه بشماره ۵٠٠ به شرح پرونده کالسه ۱۵33-9٦ این 
شورا درخواست گواهی حصر وراث نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر 
فردی برزلو به شماره شناسنامه ۱33 در تاریخ ۸3/2/۱٦ در اردبیل اقامتگاه دائمی خود 

بدورد حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱-وفا فردی به ش ش ۵٠٠ فرزند منوچهر پسر متوفی.

2-آیدین فردی برزلو به ش ش ۸3۸2 فرزند منوچهر پسر متوفی.
3-سحر فردی به ش ش ۱4۵٠4۵24٦9 فرزند منوچهر دختر متوفی.

4-عالیه امانی سارخانلو به ش ش 4 فرزند یحیی مادر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدری

 آگهی مزایده
 پرونده کالسه 9۵٠٦97 اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه آقای محمود 
قاسمی پور کال گری علیرضا  یزدانی به پرداخت مبلغ ۱3/٠٠٠/٠٠٠ریال بابت اصل 
خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز 
اجرای حکم آقای رمضانعلی فکوری محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست 
به حضور  از طریق مزایده  توقیف  تامین آن  را جهت  اموال محکوم علیه  محکوم له 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 
به فروش می رساند ضمن مال مورد مزایده یک قطعه زمین با حدود مساحت هزار 
مترمربع به ابعاد ٦4 در ۱٦ به صورت زراعی و ملکی می باشد حدود اربعه از شمال و 
به زمین باغ آقای رکنی از جنوب و وصل به  زمین خود فروشنده از شرق وصل به  
خیابان عام قیمت کل کارشناسی شده ۱2٠/٠٠٠/٠٠٠ریال مزایده از مبلغ ارزیابی 
شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب 
می شود موعد و زمان فروش روز دوشنبه مورخه9٦/۱۱/۱٦ ساعت 9 صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی 
از روزهای اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار جاده قائمشهر بعد از پادگان 

محالتی 3٠٠ متر باالتر روبروی باغ سلطانی 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالفشهرستان جویبار 

آگهی مزایده
در پرونده ۱۵34/9٦/  اجرائی آقای احمد امیریان    محکوم است به پرداخت مبلغ 
۱۵٦/٠٠٠/٠٠٠ ریال  در حق آقای روح اله نوبری  و مبلغ 7/٦٠٠/٠٠٠ ریال نیم عشر 

دولتی در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال بشرح زیر:
مشخصات ثبتی:

یک دستگاه جرثقیل  P۸H  با دکل های مربوط قدیمی بصورت اوراقی فاقد موتور و 
پالک انتظامی و رینگ و الستیک و چراغ و نقض در اتاقک و کابین را شده در حالتی 
که خودرو بصورت ضایعاتی به نظر می رسد سالها در پارکینگ در اثرات جوی  باد 
و باران و نزوالت مستهلک شده است، با عنایت به فقدان سند و پالک انتظامی و 
موتور و حک شاسی که رویت نشده و حکم صادره از شعبه ۱7 شورای حل اختالف 
اسالمشهر به شماره 9٦/٠۸/۱7 مورخ 9٦/2/۱7 دستگاه با دکل های مربوط به قیمت 

روز 2۱۱/٠٠٠/٠٠٠ ریال معادل بیست و یک میلیون و یکصد هزار تومان می باشد.
نشانی اسالمشهر- بعد از بهرام آباد- نرسیده به میدان نماز- گاراژ البرز 

منظور  به  مزبور  اموال  که  گردیده  انجام  کارشناس  بوسیله  آن  ارزیابی  و  ۱.توقیف 
استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد.

2. محل فروش اموال : اجرای احکام مدنی 
3. هرکس میتواند ۵ روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده 
شرکت نماید روز انجام مزایده چهارشنبه تاریخ ۱39٦/۱۱/۱7  از ساعت ۱٦ الی ۱7 
می باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده 
نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد 
شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در 

همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف ۱۸93 
دفتر اجرای احکام مدنی اسالمشهر

آگهی
آقای کرم لطفی ابلی  شما در پرونده کالسه ۱٠2.9٦٠737 بنا به شکایت خانم سمیه 
رضایی تر بزق  دائر بر  توهین به موجب دادنامه شماره 9٦٠997۱942۸٠۱٠24 به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده اید. رای 
صادره غیابی و تا 2٠ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از 
انقضای مدت واقعی تا 2٠ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان مازندران می باشد. م الف 2٠4.22٠.9٦
 حمید باقری رئیس شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو رامسر

دادنامه
 پرونده کالسه 9٦٠99۸۱9٦42٠٠۱3۵شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نور تصمیم نهایی شماره 9٦٠997۱9٦42٠٠۸٦۸خواهان آقای غالمعباس زارع فرزند 
معصوم با وکالت آقای محمدرضا خادمی فرزند. تقی به نشانی مازندران چمستان خ 
شیخ فضل اهلل نوری نبش خ جهاد پ ۱4۵ خوانده آقای ضعت اله سبحانی رودباری 
فرزند رحمت اهلل به نشانی مازندران سرخرود شهرک خسروی منزل شخصی خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی رای دادگاه دعوی آقای محمدرضا خادمی به وکالت از آقای 
غالمعباس زارع فرزند معصوم  به طرفیت آقای ضعت اهلل سبحانی رودباری فرزند رحمت 
اهلل بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی پیش فروش آپارتمان به انضمام کلیه خسارت 
قانونی علی الحساب مبلغ 2٠/٠٠٠/۱٠٠ریال به دین توضیح وکیل خواهان اظهار داشت 
موکل برابر قرارداد های تنظیمی مورخه 9۵/9/۱٦دو واحد آپارتمان هرکدام به مساحت 
۱۱۵ متر مربع یکی واقع در واحد شرقی ط ششم و دیگری واحد غربی طبقه دوم به 
آدرس ایزدشهر خیابان گلسار ۵۵ کوچه یاس 4 انتهای کوچه سمت راست پالک ثبتی 
۱۵۸9 فرعی از2 اصلی بخش ۱٠ نور از آقای. ضعت اله سبحانی رودباری با شرایط 
مقرر در قرارداد پیش خرید نموده است نظر به اینکه مطابق ماده 3 قانون پیش فروش 
ساختمان مصوب ۱3۸9 قرارداد پیش فروش می بایست با کیفیت مقرر در قانون از 
طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد لیکن پیش فروشنده 
عالرغم دریافت نقدی تمامی ثمن از تنظیم سند رسمی پیش فروش استنکاف می ورزد 
لذا رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پیش فروش به 
انضمام کلیه خسارت قانونی مورد استدعاست با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه 
برابر ماده 2 و 3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۸9/۱٠/۱2پیش فروش فروشنده 
مکلف به تنظیم سند رسمی پیش فروش می باشد خوانده به عنوان پیش فروشنده 
نسبت به تنظیم سند رسمی پیش فروش راجع به یک واحد آپارتمان به مساحت ۱۱۵ 
متر مربع طبقه ششم واحد شرقی طبقه دوم واحد غربی دارای پالک ثبتی ۱۵۸9فرعی 
از2 اصلی بخش ۱٠ ثبت نور ایزدشهر خیابان گلسار ۵۵ کوچه یاس دو انتهای کوچه 
سمت راست به نام پیش خریدار خواهان اقدام نکرده است و ایراد و دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 2 و 
3 قانون باال و ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوبه 93/3/7هیات 
محترم وزیران ماده ۱٠ قانون مدنی و مواد ۱9۸ و ۵۱۵ و ۵۱9 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱379 ضمن صدور حکم به محکومیت 
خوانده به حضور در یکی از دفاتر استنادی و تنظیم سند رسمی پیش فروش به تاریخ 
9۵/9/۱٦به نام خواهان  به عنوان پیش خریدار خوانده را به پرداخت مبلغ 72٠/٠٠٠ریال 
بابت هزینه ابطال تمبر و نیز مبلغ 72٠/٠٠٠ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان 
محکوم می نماید رای دادگاه حضوری ظرف مدت 2٠ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر 

دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشد م. الف 73۱/9٦
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان نور

رای اصالحی 
پرونده کالسه9٦٠99۸۱9٦42٠٠۱3۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نور تصمیم نهایی شماره 9٦٠997۱9٦42٠۱٠٦۸خواهان آقای غالمعباس زارع فرزند 
با وکالت آقای محمدرضا خادمی فرزند تقی  به نشانی مازندران چمستان  معصوم 
خیابان شیخ فضل اهلل نوری نبش خیابان جهاد پالک ۱4۵ خوانده آقای ضعت اله  
سبحانی رودباری فرزند رحمت اهلل به نشانی مازندران سرخرود شهرک خسروی منزل 

شخصی خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
رای تصحیحی دادگاه 

چون دادنامه شماره های 9٦٠٦۸٦و9٦٠٠9٠٦صادره  از این دادگاه سهو قلم رخ داد 
و به جای غیابی بودن حکم  و حضوری اعالم و قید شده است لذا دادگاه به استناد 
امور مدنی مصوب  انقالب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون  ماده 3٠9 
۱379 حضوری و ظرف مدت 2٠ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید 
نظر استان مازندران می باشد رای دادگاه غیابی ظرف مدت 2٠ روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 2٠ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید 
نظر استان مازندران می باشند درج و اصالح می نماید رای دادگاه تصحیح دادنامه های 
باالست و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی فوق ممنوع میباشد 
و این رای تصحیحی به تبع رای اصلی و تصحیحی سابقه غیابی ظرف مدت 2٠ روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 2٠ روز قابل تجدید نظر 

در دادگاه تجدید نظر استان مازندران می باشدم. الف 73٠/9٦
 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور یوسف رضایی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به آقای یداهلل گلپایگانی فرزند محمد خواهان بانک 
توسعه تعاون با مدیریت آقای علیرضا اکبری با وکالت خانم زهرا سلیمانی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان حجت  شیخ اعظمی و صاحبعلی فاضلی تبار و یداهلل گلپایگانی 
فرزند محمد خواسته به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 3٠/٠٠٠/٠٠٠ریال وجه نقد بابت 
الوکاله  از هزینه دادرسی و حق  انضمام کلیه خسارات اعم  تاریخ 9٦/۸/2به  تا  دیون 
وکیل و خسارت تاخیر بر اساس قرارداد مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده 
کالسه 9٦٠99۸۱9٦4۱٠٠۵۸۸)9٦٠٦٠۵(شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9٦/۱2/۱9ساعت ۱۱:3٠تعیین که به دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده 
یداهلل گلپایگانی فرزند محمد و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواننده مذکور ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم. الف 732/9٦
 مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور فخرالدین پشندی

 رای اصالحی 
پرونده کالسه9٦٠99۸۱9٦42٠٠۱3۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
نور تصمیم نهایی شماره 9٦٠997۱9٦42٠۱٠٦۸خواهان آقای غالمعباس زارع فرزند 
با وکالت آقای محمدرضا خادمی فرزند تقی  به نشانی مازندران چمستان  معصوم 
خیابان شیخ فضل اهلل نوری نبش خیابان جهاد پالک ۱4۵ خوانده آقای ضعت اله  
سبحانی رودباری فرزند رحمت اهلل به نشانی مازندران سرخرود شهرک خسروی منزل 

شخصی خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
رای تصحیحی دادگاه 

 نظر به اینکه در دادنامه شماره 9٦٠٠۸٦۸مورخ 9٦/۸/2۵صادره از این دادگاه در سطر 
دوم و سیزدهم و نوزدهم دادنامه سهو قلم رخ داد و به جای آپارتمانها آپارتمان دو 
واحده آپارتمان یک واحد آپارتمان  و اسناد رسمی استناد درج گردیده است دادگاه 
به استناد ماده 3٠9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب ۱379 به جای آپارتمان آپارتمان ها و به جای یک واحد آپارتمان دو واحد 
آپارتمان و به جای استنادی اسناد رسمی در سطرهای  باال در ج و اصالح می نماید 
رای دادگاه تصحیح دادنامه باالست و تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای 
تصحیحی ممنوع است رای تصحیحی به تبع های اصلی حضوری و ظرف مدت 2٠ 
روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر و استان مازندران می باشدم. 

الف 729/9٦
 رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی نور یوسف رضایی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای هادی طهماسبی فرزند محمدعلی به شرح درخواستی که به شماره 9٦٠422این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
زلیخا آباف فرزند حسنجان به شماره شناسنامه 4 صادره از نکا در تاریخ 94/7/27در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان میاندرود فوت  نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند از
۱- محمدعلی طهماسبی فرزند یوسفعلی شماره شناسنامه 347 همسر متوفی 

2-مریم طهماسبی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه ۱9 
3-اکرم طهماسبی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه ۱۵ 

4-سپیده طهماسبی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 2٠۸٠۵٠۱۱۵۱
۵-جواد طهماسبی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 2۸

٦- مهدی طهماسبی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 2٠۸٠۵٠۱۱٦۱
7-یوسفعلی طهماسبی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 2٠۸۱۱۵٠۵۵7

۸-هادی طهماسبی فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه ٦٠٦ 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
آقاجانی قاضی شعبه اول شورای حل اختالف میاند رود

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم  معصومه تسلیمی دارای شناسنامه شماره 2۱9٠۱93٦4۸به شرح دادخواست 
کالسه ۱۵/۱33۵/9٦از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شهربانو قلی پور پیجا  و شناسنامه 43٦ در تاریخ ا9٦/9/24قامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر به 
۱-معصومه تسلیمی فرزند سلمان به شماره شناسنامه 2۱9٠۱93٦4۸دختر متوفی 

2-نیره رمضانپور موزیرجی فرزند یعقوب شماره شناسنامه ٦ مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نکا آگهی ثبتی
 آگهی تغییرات شرکت

 تعاونی زرندین دشت نکا به شماره ثبت ۸٠2و شناسه ملی۱٠۸٦٠2۱۸97۸ به موجب 
استناد  به  و  نکا  تعاون شهرستان  اداره  نامه شماره 7/4۵٦9مورخه 9٦/۸/٦از سوی 
اعضای  اتخاذ شد سمت   ذیل  مورخه 9٦/٦/2تصمیمات  مدیره  هیئت  صورتجلسه 

هیئت مدیره به شرح ذیل  می باشد 
آقای سیدحسین پالدی با کد ملی 49994۸3432به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای 
سید  هادی رضایی با کد ملی 4999۸2٦٦٠7به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای 
عباس پاکزاد  با کد ملی 49994۸37٦9به سمت منشی هیات  مدیره و مدیر عامل 
برای مدت سه سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا کلیه قراردادها و اسناد رسمی و 
تعهداور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا آقای سید حسین پالدی  
رئیس هیئت مدیره در غیاب نامبرده با امضای آقای سید هادی رضایی به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به همراه امضای آقای عباس پاکزاد به سمت مدیرعامل شرکت دارای 
اعتبار است و اوراق  عادی و نامه ها با امضای آقای عباس پاکزاد به عنوان مدیرعامل و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران تعیین 
دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

 مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نکا 

دادنامه 
با  اقتصاد  مهر  بانک  دادنامه٦٦۵-9٦/۸/29خواهان  2/۱79/9٦شماره  پرونده  کالسه 
مدیریت محمد مهدی بازاری با وکالت مهدی پهلوان نژاد طبری به آدرس بابل خیابان 
طالقانی پاساژ قلی تبار طبقه دوم خوانده ابراهیم رمضان زاده سعید خیری به آدرس 
بابل چناربن قائمشهر خیابان جویبار خیابان شفا چهارراه شفا پالک ٦۱ طبقه سوم 
خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد و 
مدیریت محمد مهدی بازاری با وکالت مهدی پهلوان نژاد به طرفیت خوانده ابراهیم 
رمضان زاده سعید خیری به خواسته مطالبه طلب به مبلغ ۱٠٠ میلیون ریال به شرح 
مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان فتوکپی مصداق یک فقره چک 
به شماره 3٠99٦3 بانک قرض الحسنه مهر ایران و گواهینامه عدم پرداخت مربوط 
به آن می باشد که داللت بر اشتغال. ذمه به خوانده دارد و خوانده در جلسه دادرسی 
شورا هیچگونه دلیل موجه و محکمه پسندی در رد ادعای خواهان مبنی بر برائت 
ذمه خویش و یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به لحاظ مصون ماندن دعوی و 
مستندات آن از هرگونه خدشه و تعرض دعوی مطروحه رامحمول بر صحت تشخیص 
قانون آیین دادرسی مدنی و  از استصحادین ذمه خوانده به استناد مواد ۱9۸  یا  و 
3۱٠ و 3۱۱ و 3۱۵ قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به مبلغ ۱٠٠ میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مستند به مواد ۵۱۵ و ۵۱9 قانون آیین دادرسی مدنی و 
مبلغ۱/33٠/٠٠٠ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله وفق تعرفه 
اقتصاد صادر و اعالم می نماید ضمنادر مرحله اجرای احکام مدنی  بانک مهر  حق 
نسبت به برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/4/۱۸و دریافت آن از خوانده به نفع 
خواهان اقدام نمایند رای صادره غیابی و تاریخ94/4/۱۸ ابالغ ظرف مهلت 2٠ روزه 
قابل واخواهی  و ظرف مهلت 2٠ روز  قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی 

دادگستری بابل می باشد
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل 



اجتماعیپنجشنبه 21 دی 1396                                                                                                                                                                                                     شماره 53669

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده )نوبت اول (
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج

بدینوسیله به اطالع اعضای محترم تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج می رساند که مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی 
سهام عدالت شهرستان کرج مورخ 96/11/26 روز پنجشنبه راس ساعت 15 درمحل سالن اجتماعات اتاق تعاون استان البرز به آدرس کرج باالتر از میدان طالقانی 
شهرک اداری جنب کانون کارشناسان رسمی دادگستری اتاق تعاون استان البرز به آدرس کرج باالتر ازمیدان طالقانی شهرک اداری جنب کانون کارشناسان 
رسمی دادگستری اتاق تعاون استان البرز بادستور جلسه به شرح ذیل برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از واجدین شرایط شرکت درمجامع ویا نمایندگان تام 
االختیار آنان جهت حضور درمجمع فوق الذکر دعوت به عمل می آید شایان ذکر است هرعضو مجاز درصورت عدم امکان برای حضور درمجمع مذکور می تواند 
حق رای خود را بموجب وکالتنامه به دیگری منتقل نماید. به منظور تایید وکالتنامه ها می بایست وکیل وموکل ازتاریخ انتشار آگهی لغایت یک روز قبل از برگزاری 
مجمع به محل شرکت مراجعه نمایند . حضورتوأمان وکیل وموکل درمجمع عمومی ممنوع می باشد. الزم به یاد آوری است داوطلبین تصدی سمت هیات مدیره 
وبازرسی بادر دست داشتن فتوکپی شناسنامه ،فتوکپی کارت ملی، فتوکپی مدرک تحصیلی ،فتوکپی کارت پایان خدمت ویا معافیت )برای آقایان( وبرگ عدم 
سوء پیشینه ویارسید آن ازتاریخ انتشار آگهی حداکثر ظرف مدت یک هفته جهت تکمیل فرم مربوطه وثبت آن به آدرس : کرج - بلوارهفت تیر- چهارراه کارخانه 

قند جنب خشکبار رفسنجانی پ 612 شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کرج مراجعه نمایند.
توضیحات : مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده )نوبت اول(باحضور نصف + 1 ازاعضا رسمیت می یابد.

دستورجلسه مجمع عمومی عادی ساالنه به طور فوق العاده : 1- ارائه گزارش هیئت مدیره وبازرسان -2-طرح وتصویب بودجه پیشنهادی سال 1396 -3- طرح 
وتصویب صورتهای مالی سال 1395 -4- انتخاب هیات مدیره وبازرسان -5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار اصلی وعلی البدل جهت انتشار اطالعیه ها

هیئت مدیره  

 آگهی دعوت شرکت تعاونی مسکن شماره یک دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد کرج )درحال تصفیه(

مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( شرکت تعاونی مسکن شماره یک دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کرج درحال تصفیه درتاریخ 1396/11/4 ساعت 16 درمحل سالن 
شهید باهنر ساختمان امام خمینی واقع دردانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تشکیل 
نامه رسمی  بامعرفی  یا نماینده تام االختیار  خواهد شد. لذا حضور کلیه اعضاء 
ازهیات تصفیه تعاونی مسکن الزامی است . لذا کلیه اعضاء ازساعت 9 الی 11 ازتاریخ 
تصفیه  هیات  درانتخابات  نام  ثبت  مورخ 1396/11/3 جهت  لغایت   1396/10/30
وبازرسان و یا دریافت معرفی نامه باید به دفترهیات تصفیه درمحل ساختمان اداری 
دانشگاه مراجعه وضمن دریافت فرم مهمور شده به مهر هیات تصفیه باحضورطرفین 

نسبت به تکمیل و امضاء وکالتنامه اقدام نمایند.
تعاونی ازپذیرش وکالتنامه باغیر ازشرایط فوق معذور است.

دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیات تصفیه  2-انتخاب اعضاء هیات تصفیه 
3-انتخاب ناظران هیات تصفیه  4-تصمیم گیری درخصوص اینکه پیگیری شکایت 

ازشهرداری وسازمان آب ازطریق وکیل ویا توسط هیات تصفیه انجام بگیرد.
رئیس هیات تصفیه 

آگهی 
نظر به انتخاب داور مرضی الطرفین در قرارداد مبایعه نامه عادی مورخه ۱39۵/۱۱/۱۱ 
و متمم مورخ ۱39٦/9/۱7 و حسب درخواست صدور رای داوری توسط آقای خلیل 
صمیمی  عطااله  آقای  فروشنده  علیه   4٠72322474 ملی  شماره  به  بازگیر  اله 
ملی  شماره  به  رحمانی  داریوش  آقای  ضامنین  و  ملی 4٠73۱972۱۵  شماره  به 
بر  مبنی   ٦۱297۸3٠٦9 ملی  شماره  به  صمیمی  حسن  آقای  و   ۵9293۵3٠2٦
صدور رای به محکومیت تضامنی خواندگان  به پرداخت مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/۱/37۵ 
ریال  خسارت عدم انجام تعهد مطابق با مفاد قرارداد ومفاد متمم آن و  پرداخت 
سایر خسارات قانونی اعم از حق الوکاله وکیل و حق الزحمه داوری و هزینه اجرای 
داریوش  و  عطااله صمیمی  آقایان  به  وسیله  بدین  و......  رای  قطعی  اجرای  تا  رای 
رحمانی و حسن صمیمی و خلیل اله بازگیر ابالغ می گردد در تاریخ 2۸/۱٠/۱39٦ 
راس ساعت ۱٠ صبح در محل خرم آباد جاده کمربندی جنب شهرک صنعتی شماره 
۱ دفتر مجتمع خدمات رفاهی بهاروند تلفن ٠9۱٦۱٦۱97٠3 جهت رسیدگی به 
خواسته خواهان حضور یابند عدم حضور مانع از صدور رای نبوده و رای داور با توجه 

به تراضی در مفاد قرارداد قطعی و الزم االجراست.
داور قرارداد ناصر مرادی .

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به آقای حسن بیغم –خیراهلل معماری –ولی اهلل بوستانچی و شوکت 
زهتابچی و اصغر سرشوق و احمد جمشیدی و رضا پاینده فر-حاج حمید کریمی 
–علی  جمشیدی  اکبر  –علی  جزایری  عمادالدین  کاظم  محمد  سید  –حاج  پور 

جمشیدی 
خواهان خانم نسرین پاینده فرد دادخواستی به طرفیت خوانده حاج شیخ عباسعلی 
صادقی به خواسته ابطال تقسیم نامه مطرح که به این شعبه ارجاع که به شماره 
حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه    9٦٠99۸٦٦۱34٠٠۱32 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱39٦/۱۱/23 ساعت 
۱۱:٠٠تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت 
از  پس  ماه  یک  خوانده ظرف   تا  میگردد  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  

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

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی به آقای پیرولی دریکوند 

تجدید نظر خواه آقای /رضا کرم رضایی دادخواست تجدید نظرخواهی به طرفیت 
تجدید نظر خوانده پیرولی دریکوند نسبت به دادنامه شماره 9٦٠997٦٦۱٠٦٠٠9٠4 
در پرونده کالسه 9۵٠۸2۸ شعبه ششم حقوقی تقدیم که طبق موضوع ماده 73 و 
34٦ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده 
تا  االنتشار آگهی می گردد  از جراید کثیر  نوبت در یکی  لوایح یک  تبادل  مراتب 
تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی 
را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت 
پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام 

خواهد شد . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد -فریبا شکری . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
شرح  373٠2427۵۱به   -2444۱ شماره   شناسنامه  دارای  عثمانی  نادر  آقای   
دادخواست به کالسه 9٦۱243 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  
وچنین توضیح داده که شادروان  خدیجه زندی باغچه مریم به شناسنامه 4۸۸-

گفته  زندگی  خودبدرود  دائمی  اقامتگاه  در  تاریخ۱/29/۱39٦  373٠9۵23۵۸در 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر:

ملی 373٠9٦۸47۵   ۱342/9/۱شماره  3۵  ت ت   به ش ش  عثمانی  ناصر   -۱
پسر متوفی

2- نادر عثمانی به ش ش 2444۱  ت ت  ۱3۵2/3/۵شماره ملی 373٠2427۵۱  
پسر متوفی

3- رابعه عثمانی به ش ش 3۵2  ت ت  ۱344/۱٠/24شماره ملی 373٠9٦۸4۸3  
دختر متوفی

4- فاطمه عثمانی به ش ش 3۵3  ت ت  ۱34۵/۱2/27شماره ملی 373٠9٦۸49۱  
دخترمتوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی مزایده مال غیرمنقول در مرحله اول
پرونده کالسه 9٦2٠٦۸صادره از شعبه هفتم حقوقی شهریار آقای/خانم صغری و 
افسانه ترک و به طرفیت آقای/خانم مریم-زهرا-کبری-سمانه-فاطمه-امیرمهدی-

سماء جملگی ترک و فریده کاهریزی بخواسته فروش ماترک که پس از طی مراحل 
ارجاع به کارشناس دادگستری ارزش شش دانگ ملک توقیفی به مبلغ  قانونی و 
4/۱٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در تاریخ 3٠/۱٠/9٦ 
در  شهریارواقع  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای  محل  در   ۱۱ ۱٠الی  ساعت  از 
اداری واحد اجرای احکام مدنی از طریق مزایده عمومی به فروش  شهریارشهرک 
برسد و آدرس ملک مورد نظر واقع در شهریار-وائین-خ امام خمینی-خ بعثت۵-خ 
نرگس-کوچه سپیدار4-شماره٦ می باشد.لذا طالبین می توانند 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 وهرکسی باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده 
و۱٠ درصد از کل مبلغ فروش فی المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت 
یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و ملک به وی تحویل خواهد 

شد.مشخصات ملک توقیفی به شرح زیر می باشد.
ملک معرفی شده دارای سه جلد سند چاپی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
2۱۸/٠۵ مترمربع از پالک ثبتی 23۵3 فرعی از 4۸ اصلی مفروز و مجزی شده از 
9۸ فرعی از اصلی مذکور )قطعه272٦ تفکیکی واقع در وائین،اعیانی موجود یک 
ساختمان ۵ واحدی  سه طبقه با اسکلت بتونی طبقه همکف 2 واحد پارکینگ و 
پذیرایی  سالن  دارای  مسکونی  واحدهای  انباری،  باب  سه  دارای  مشاعی  محوطه 

سرویس بهداشتی و کف سرامیک است.فاقد گواهی پایان کار می باشد.
روز  و چنانچه  باشد  ریال می  مبلغ  4/۱٠٠/٠٠٠/٠٠٠  به  مبلغ کارشناسی  ضمنا 
انجام  ساعت  و  روز  همان  فردای  در  مزایده  گردید  تعطیل  روز  با  مصادف  مزایده 

خواهد شد.م.الف:3٠۱32
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهریار- سید رضاعابدی

دادنامه 
دو شهر خرم  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9٦٠99۸٦٦۱2۸٠٠۱74 شعبه ۱٠۸ 
آباد )۱٠۸ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ی 9٦٠997٦٦۱42٠٠۵۵3 شاکی : 
خانم زهرا حسنوند فرزند شیخ عباس به نشانی لرستان – خرم آباد ویسیان روستای 
زهراکار –متهم : آقای علی محمد حسنوند فرزند موسی به نشانی لرستان – خرم 

آباد شهرک بسیجیان بلوک ۱2 واحد 3 –اتهام :ترک انفاق 
علت  )به  موسی  فرزند  علی محمد حسنوند  آقای  اتهام  در خصوص   : دادگاه  رای 
بر ترک  دایر   ) باشد  نمی  نامبرده در دسترس  از  بیشتری  اطالعات  بودن  متواری 
انفاق نسبت به زوجه ی خود موضوع شکایت خانم زهرا حسنوند فرزند شیخ عباس 
و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره 
ی 9٦۱٠43٦٦۱۱٠٠۱77۸ مورخه ی ۱39٦/4/22 دادگاه با عنایت به جمیع اوراق 
و محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل شکایت شکایه –مفاد 
تحقیقات مورخه ی ۱39۵/۸/۱۵ مرجع انتظامی که حاکی از صحت ادعای شاکیه 
می باشد مفاد اظهارات گواه تعرفه شده از ناحیه ی شاکیه به شرح صورتجلسه ی 
مورخه ۱39۵/۸/24 شعبه ی هشتم دادیاری خرم آباد که بیانگر صحت وقوع بزه 
معنونه از ناحیه ی مشتکی عنه است –متواری بودن متهم و عدم حضور وی در 
جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این مرجع علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از 
طریق انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر االنتشار بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم 
و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ی ۵3 قانون حمایت خانواده مصوب ۱39۱ 
و مواد 2و ۱۸ و ۱9و 27 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱392 حکم بر محکومیت 
نامبرده به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه ی شش صادر و اعالم می گرددرای 
صادره غیابی و مستندا به ماده ی 4٠٦ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱392 
با اصالحات و الحاقات بعدی ظرف مدت 2٠ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
تجدید  قابل  روز   2٠ مدت  ظرف  واخواهی  مهلت  انقضاء  از  پس  و  شعبه  این  در 

نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه ی 1۰8 دادگاه کیفری دو خرم آباد-سید مجید همتی . 

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی منوچهری دارای شناسنامه شماره 323٠٠9۵472 به شرح دادخواست 
و چنین  نموده  وراثت  دادگاه درخواست گواهی حصر  این  از  به کالسه 9٦٠22۸ 
تاریخ  در   323٠٠93۵4-2 شناسنامه  به  عزیزی  افروز  شادروان  داده   توضیح 
9٦/9/۱4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به :

نسبت  تولد  ۱34۸   تاریخ  ملی: 323٠٠9۵472    منوچهری   شماره  ۱.مهدی 
پسر متوفی

2.هادی منوچهری  شماره ملی: 323٠٠9٦۱2٦   تاریخ تولد  ۱3۵4  نسبت پسر 
متوفی

نسبت  تولد  ۱3۵۵   تاریخ  ملی: 323٠٠9٦۱34    شماره  منوچهری    3.بایزید 
پسر متوفی

4.عمر منوچهری   شماره ملی:323٠٠97٠33     تاریخ تولد  ۱3٦۱  نسبت پسر 
متوفی

نسبت  تولد  ۱3٦٦   تاریخ  ملی: 323٠۸٦۸۵3٦    منوچهری   شماره  ۵.عکاشه 
پسر متوفی

نسبت  تولد  ۱3٦٠   تاریخ  ملی: 323٠٠97۱22    منوچهری   شماره  ٦.حمیرا 
دختر 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
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

رونوشت آگهي حصر وراثت
انصاری فرد داراي شناسنامه شماره 43 به شرح دادخواست به کالسه  آقای عیسی 
9٦٠۵4۵/٦۵ از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین انجیل الی بشناسنامه شماره 2۱ در تاریخ 9٦/٦/۱2 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  ۱-سکینه بیات شماره 

شناسنامه ۱۱ تاریخ تولد ۱3۱2 محل صدور شهریار نسبت همسر متوفی
2-محمدرضا انجیل الی شماره شناسنامه 22 تاریخ تولد ۱33٦ محل صدور کرج 

نسبت فرزند ذکور متوفی
کرج  محل صدور  تولد ۱343  تاریخ  شناسنامه ۵4٠3  شماره  الی  انجیل  3-جواد 

نسبت فرزند ذکور متوفی
4-عیسی انصاری فرد شماره شناسنامه43 تاریخ تولد۱3۵۱ محل صدور کرج نسبت 

فرزند ذکور متوفی
۵-احمد انصاری فرد شماره شناسنامه٦ تاریخ تولد۱34۸ محل صدور کرج نسبت 

فرزند ذکور متوفی
٦-اختر انجیل الی شماره شناسنامه3-٠3229٦4٠۸ تاریخ تولد۱334 محل صدور 

کرج نسبت فرزند ذکور متوفی 
تولد۱34٠ محل صدور کرج  تاریخ  الی شماره شناسنامه ۱٠2۱  انجیل  افسر    -7

نسبت فرزند ذکور متوفی
۸- پری انجیل الی شماره شناسنامه۱4 تاریخ تولد ۱34۵ محل صدور کرج نسبت 

فرزند ذکور متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م/الف ۵۱2
قاضی شعبه 65 شورای حل اختالف ماهدشت

دادنامه
اختالف  حل  شورای  ۱4حقوقی  9٦٠99۸۸٦٠۱4٠٠2٠٠شعبه  کالسه  پرونده 
نهایی. تصمیم  کرمانشاه  شهرستان  تصادفات(  و  )بانکها  مطهری  شهید  مجتمع 

.ایستگاه  به نشانی کرمانشاه کارمندان  بیژن عظیمی فرزند مصطفی  خواهان:آقای 
9کوی سرباز محمدی سمت چپ پالک ٦4

خوانده:خانم نیمتاج نجفی به نشانی مجهول المکان.
شعبه۱4شورای  جلسه  العاده  فوق  وقت  ..در  تاریخ  بابت....به  وجه  خواسته:مطالبه 
حل اختالف کرمانشاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.پرونده فوق تحت 
نظر است .با توجه به مستندات ابرازی و نظریه اعضای شورا  با اعالم ختم رسیدگی 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا:در خصوص دادخواست بیژن عظیمی به طرفیت نیمتاج نجفی به خواسته 
مطالبه ٠٠٠/٠٠٠/٦٠ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه،نظر به 
محتویات پرونده اظهارات خواهان در درخواست تقدیمی و جلسه دادرسی و مستندات 
ارائه شده از سوی وی و اینکه خوانده با وجود ابالغ در جلسه رسیدگی شورا حاضر 
نشده و دفاعی در رد ادعای مطروحه معمول نداشته اند و اعضای محترن شورا نیز 
تقاضای محکومیت خوانده را نموده اند فلذا  شورا با استصحاب، بقاء دین دعوی را 
وارد تشخیص و به استناد مواد۱2۵7قانون مدنی و مواد ۱9۸-۵۱۵-۵۱9-۵22قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/٦٠ریال 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی٠٠٠/۵۸٠/۱ریال  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت 
نماید.رای صادره  می  اعالم  و  خواهان صادر  در حق  اجرای حکم  3۱/4/9٦لغایت 
غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 

از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی استان کرمانشاه می باشد .
قاضی شعبه 14شورای حل اختالف استان کرمانشاه
مجتمع شهید مطهری )ویژه موسسات و بانکهای مالی و بانکهای غیر دولتی(

شماره 93۸۸/م الف/۱2

حذف واژه طالق از شناسنامه دختران مطلقه نه 
طرح است و نه الیحه

مجلس  حقوقی-قضائی  کمیسیون  رئیس  نایب  کاظمی  محمد 
شورای اسالمی،در خصوص حذف واژه طالق از شناسنامه افراد 
این  مجلس  حقوقی-قضائی  کمیسیون  در  کرد:  اظهار  مطلقه، 
موضوع مطرح نیست.کاظمی تاکید کرد: در حال حاضر، موضوع 
نه  و  است  نه طرح  مطلقه  افراد  از شناسنامه  واژه طالق  حذف 
الیحه و مطرح شدن آن در صحن مجلس و یا در جلسات اعضای 
کمیسیون حقوقی-قضائی صحت ندارد.وی تصریح کرد: تا کنون 
حذف واژه طالق در دستور کار اعضای کمیسیون حقوقی-قضائی 
قرار نگرفته است و در جامعه قانونی نیز مبحثی در این خصوص 
مباحثی چون کم کردن سن  نیست.کاظمی گفت:  بحث  مورد 
شناسنامه و همچنین حذف واژه طالق در بین مردم و خانواده 
ها در سطح اجتماع مطرح می شود اما در حال حاضر، در مجلس 
شورای اسالمی چنین مواردی در دستور کار نمایندگان قرار نگرفته 

است.

اهداي کارت خرید جهیزیه 5میلیوني به 
مددجویان

از  امداد  کمیته  خانواده  و سالمت  معاون حمایت  رهبر؛  فاطمه 
طراحی »کارت خرید جهیزیه« به ارزش 2.۵ میلیون تا پنج میلیون 
تومان برای مددجویان در سال 97 خبر داد و گفت: این طرح 
باهدف ارتقا کیفیت خدمات و خرید کاال های موردنیاز بر اساس 
سلیقه مددجو اجرا می شود.وی افزود: بر این اساس کمیته امداد 
در حال امضا تفاهم نامه همکاری با فروشگاه ها و تولیدکنندگان 
کاال است تا مددجو با توجه به نیاز و بر اساس سلیقه خود برای 
خرید جهیزیه به فروشگاه  طرف قرارداد مراجعه کند.رهبر با اعالم 
اینکه تا پایان امسال باید ۸٠ هزار سری جهیزیه و کمک هزینه 
ازدواج به جوانان مددجو و نیازمند متقاضی اهدا شود گفت: در 
 9 ماهه نخست امسال 32 هزار سری جهیزیه به افراد متقاضی 

پرداخت شد.

هشدار به آرایشگران مرد درباره ارائه 
خدمات به زنان 

رییس اتحادیه آرایشگران مردانه تاکید کرد: اگر گزارشی مبنی 
بر فعالیت آقایان برای ارائه خدمات آرایشگری به بانوان دریافت 
شود، قطعا این موضوع را از طریق دادستانی دنبال خواهیم کرد.

مصطفی گواهی در ارتباط با آقایانی که به تازگی به ارائه خدمات 
آرایشگری به بانوان می پردازند، اظهار کرد: در این زمینه گزارشی 
به دست ما نرسیده است، زیرا در غیر این صورت قطعا به موضوع 
رسیدگی خواهیم کرد.وی افزود: حتی اگر ارائه این خدمات در 
خانه و منازل مسکونی باشد ما به شیوه های ممکن بازرسان خود 
را فرستاده و پس از کسب اطالعات الزم اداره پلیس اماکن را در 

جریان قرار خواهیم داد.

خبر

فقر تغذیه وهزینه های درمانی از 
چالش های درمان

به گزارش پیام زمان ،رییس هیات مدیره 
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران فقر تغذیه 
و بهداشت و تامین هزینه های درمانی را از 
چالش های اصلی درمان دندان اعالم کرد و 
گفت: هرچند هزینه های درمانی در کشور ما 
نسبت به خیلی از کشورها پایین تر است اما 
مردم از لحاظ قدرت اقتصادی توانایی پوشش 

خدمات این حوزه را ندارند.
DMFTمهمترین شاخص پوسیدگی دندان 
است؛ D ابتدای کلمه DECAY به معنای 
به   MISSING کلمه   ابتدای   M پوسیده، 
معنای افتاده یا کشیده شده، F ابتدای کلمه 
ابتدای   T و  پر شده  معنای  به   FILLING

کلمه  TEETH به معنای دندان ها است. 
DMFT به واقع شاخص تعداد دندان  های 
نشان  را  شده  پر  و  شده  کشیده  پوسیده، 
کمتر  شاخص  این  میزان  چه  هر  می دهد. 
باشد، بهتر است و هر چه میزان آن باالتر 
خصوص  در  بیشتر  مشکالت  نشانه  باشد 
زاده  شهنی  باقر  است.دکتر  دندان  و  دهان 
در حاشیه دوازدهمین کنگره علمی سالیانه 
انجمن دندانپزشکان عمومی ایران  بر لزوم 
توجه جدی به بهداشت دهان و دندان تاکید 
کرد و گفت: به نظر می رسد در کشور، آمار 
امار مربوط به پرکردن  از  پوسیدگی دندان 
است.شهنی  شده  بیشتر  دندان  کشیدن  و 
زاده افزود: در افراد بزرگسال ایرانی 2 دندان 
پوسیده، 2 دندان پرشده و 2 دندان از دست 
دهنده  نشان  آمار  این  که  دارد  وجود  داده 
تقلیل در برخی زمینه ها و رشد در برخی 
هیات  باشد.رییس  می  ها  زمینه  از  دیگر 
ایران  عمومی  دندانپزشکان  انجمن  مدیره 
ادامه داد که رفع مشکالت سالمت دهان و 
دندان از جمله پوسیدگی و کشیدن دندان 
احتیاج به عزم ملی دارد و باید از توان همه 
بخش ها از جمله نهادهای مردمی استفاده 
سال   2٠ طول  در  که  کرد  اظهار  برد.وی 
زمینه  این  در  مختلفی  های  طرح  گذشته 
اجرا شده که نتوانسته به راه حل اصلی برسد 
و این معضل را برطرف کند.شهنی زاده ادامه 
است در طرح تحول سالمت،  داد که الزم 
بیمارانی که ضریب باالی پوسیدگی دندان 
باال دارند، در اولویت قرار گیرند تا مردم از 

این معضل رهایی پیدا کنند.

خبر

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
از  دختران  فرار  پذیرش  آمار  به  اشاره  با 
این  مقایسه  با  ،گفت:  سال 9۵  در  منزل 
آمار در نیمه نخست سال جاری مشخص 
یافته  افزایش  دختران  فرار  آمار  می شود 
است به طوری که در این زمان بالغ بر 3 

هزار دختر از منزل فرار کرده اند.
حسین اسدبیگی با اشاره به برنامه ریزی 
سازمان بهزیستی کشور برای ارائه خدمات 
به هموطنان در استان های مختلف،اظهار 
کرد: بر همین اساس در سال جاری تعداد 
مراکز  همچنین  و  اورژانس  خودروهای 
مداخله در سطح کشور افزایش یافته است.

وی با اشاره به آمار تماس های برقرار شده 
در خصوص آسیب های اجتماعی،بیان کرد: 
بخشی از این آسیب ها به فرار دختران از 
منزل برمی گردد به طوری که در سال 9۵ ، 
۵ هزار و 3۸ مورد در این زمینه به اورژانس 

اجتماعی اطالع داده شده بود.
اسدبیگی ادامه داد: آمار اشاره شده در 4 
بخش ثبت شده که یک هزار و ۱۱۸ مورد 
از طریق مراکز مداخله در بحران، یک هزار 

و ۱4 مورد از طریق خدمات سیار، دو هزار 
و ۵79 مورد از طریق برقرار تماس با خط 
۱23 و 2۵9 مورد نیز از طریق پایگاه های 

خدمات اجتماعی پذیرش شده اند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشور در ادامه به آمار دختران فراری در 
٦ ماه ابتدایی 9٦ اشاره کرد و گفت: طی 
زمان اشاره شده از طریق مرکز مداخله در 
هزار  یک   ، مورد، خط ۱23  بحران ٦44 
و727 مورد، خدمات سیار ۵۱۵ مورد و در 
نهایت از طیق مرکز مداخله در بحران نیز 

۱44 مورد پذیرش شده اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 4 مرکز 
برای نگهداری دخترانی که در شهر تهران 
فرار می کنند، پیش بینی شده است،گفت: 
این افراد حداکثر 3 هفته در مراکز اشاره 
و  نهایت  در  و  می شوند  نگهداری  شده 
اجتماعی،  مددکار  تشخیص  صورت  در 
در  و  می شود  بازگردانده  خانواده  به  فرد 
قضایی  طریق  از  موضوع  این صورت   غیر 

پیگیری می شود.

 افزایش آمار دختران فراری در کشور 

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: مشموالن ایرانی مقیم 
خارج از کشور که بیش از ۸ سال غیبت دارند تنها تا پایان 

سال 9٦ حق تردد به کشور را دارند.
  سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای اعالم کرد: طبق 
مقررات تردد ایرانیان مقیم خارج از کشور که در سال جاری 
ابالغ شده است، مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور که 
بیش از ۸ سال غیبت دارند تنها تا پایان سال 9٦ حق تردد به 
کشور را خواهند داشت، لذا باید در فرصت باقی مانده نسبت 

به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند.
با  باید  از مشموالن  این دسته  این اطالعیه آمده است:  در 
با  یا  و  قانون جریمه مشموالن غایب  از تسهیالت  استفاده 
انجام خدمت سربازی، وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف 
کنند تا در سال آینده نیز براساس مقررات امکان تردد به 

کشور را داشته باشند.
کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان  تردد  مقررات  است؛  گفتنی 
تمامی  آن  و طبق  است  تمدید شده  پایان سال ۱4٠٠  تا 
مشموالن غایب ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه 
سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند، می توانند حداکثر 
دو بار در سال و در مجموع به مدت 3 ماه به کشور تردد 

کنند.
الزم به ذکر است؛ مشموالن قبل از اولین ورود به کشور باید 
به نزدیک ترین نمایندگی ایران در کشور محل اقامت مراجعه 
کرده و مهر ویژه تردد مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور 

در گذرنامه آنان ثبت شود.

ممنوعیت تردد
 مشموالن خارج نشین از 97 

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: 
طبق آخرین آمار، بیش از ٦٠ درصد مدارس تخریبی کشور 

جمع آوری شده است.
در  مناسبی  اقدامات  اینکه  بیان  با  رخشانی مهر  مهراله 
خصوص رفع مشکل مدارس تخریبی انجام شده است افزود: 
با آغاز طرح تخریب و بازسازی مدارس از سال ۸۵ ، کارهای 

بسیار ارزشمندی نیز رقم خورده است.
با  و تجهیز مدارس کشور  توسعه  نوسازی،  رئیس سازمان 
اشاره به اینکه طبق آخرین آمار بیش از ٦٠ درصد مدارس 
تخریبی کشور جمع آوری شده است، خاطرنشان کرد: البته 
درصد باقی مانده نیز در سراسر کشور متنوع است به گونه ای 
که در برخی نقاط کشور زیر 4٠ درصد و در برخی مناطق 
با  تالشیم  در  که  دارد  وجود  تخریبی  مدارس  درصد   4٠
حمایت دولت و مجلس و با کمک خیرین مشکالت بخشی 

از این مدارس را برطرف کنیم.
رخشانی مهر اضافه کرد: این موضوع ممکن است در کوتاه 
اما نمایندگان مجلس مصوبه ای را در  مدت برطرف نشود 
برنامه ششم توسعه قرار داده اند تا سه هزار میلیارد تومان 
و  تخریب  جهت  در  ارزی  ذخیره  صندوق  محل  از  اعتبار 
بازسازی مدارس اختصاص یابد.وی در پایان گفت: امیدواریم 
در کمیسیون تلفیق این موضوع مورد تأیید قرار بگیرد ؛ اگر 
بتوانیم محل تأمین اعتبار را به جای صندوق ذخیره ارزی از 
منابع دیگر تأمین کنیم، زودتر عملیاتی خواهد شد و بخش 

جدی از مشکل مدارس تخریبی برطرف می شود. 

جمع آوری
 60 درصدمدارس  تخریبی کشور 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان کشور 
آذرماه سال  پایان  تا  ازدواج  وام  هزار  پرداخت 99۸  از 

جاری به زوج های جوان در سطح کشور خبر داد. 
در ششمین گردهمایی مسئولین  ، سید جواد رضوی، 
یزد  استان  میزبانی  به  که  کشور  سراسر  جوانان  امور 
برگزار شد گفت: مطابق سرشماری سال 9۵ در سطح 
در حدود  و  معادل 2۵.۱  کشور، جمعیت جوان کشور 
2٠ میلیون نفر است و بنابر گزارش ها 47٦ هزار واقعه 

ازدواج ثبت شده است. 
و  سیستان  سرشماری ها  اساس  بر  وی،  گفته  به 
کشور  استان های  جوان ترین  هرمزگان  و  بلوچستان 
سن  باالترین  مازندران  و  گیالن  همچنین   و  هستند 
وام  بودجه 97  در الیجه  اینکه  بیان  با  دارند.رضوی  را 
این  دوباره  ها  پیگیری  با  که  بود  افتاده  قلم  از  ازدواج 
امر انجام شد و رئیس جمهور دستور داد این میزان به  
۱۵ میلیون تومان برسد، تصریح کرد: در 9 ماه گذشته 
۱33 هزار نفر در انتظار دریافت وام ازدواج بودند و در 
حال حاضر حدود 7٠ هزار نفر در مرحله ثبت کد ملی 

و معرفی به شعبه هستند. 
وی با اشاره به اینکه امروز مراکز مشاوره به عنوان مراکز 
معتبر و مورد اعتماد مردم هستند، اضافه کرد: بر اساس 
که   ترجیح می دهند  نیز  از دستگاه ها  برخی  ارزیابی ها، 
افراد را به مراکز دارای مجوز صادر شده از سوی وزارت 

ورزش و جوانان ارجاع دهند. 

 »وام ازدواج«
افزایش یافت
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آگهی مفقودی
شماره  به  مشکی  رنگ  به   ۸4 مدل   GTX پراید  سواری  خودروی  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   ٠۱۱73٦24 موتور  شماره  به   72 ایران  ۱93م۸۸  پالک 

S۱4۱22۸4۵27۱97 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
فریدونکنار

مفقودی
بدین وسیله به اطالع می رساند که سندکمپانی موتور سیکلت  سیستم: زمرد  تیپ: 
تنه:  شماره  و   ٠۱24N2Z2۱2۱3۱ موتور:  شماره  به    ۱39۵ مدل:   CDI۱2۵ 
N2Z  ***۱2۵Z9۵3۸9۵٠ به نام فواد عزیزیان مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط 

کرمانشاهمی باشد.

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱4 شعبه   9٦٠99۸٦٦۵٦4٠٠3۵۱ کالسه  پرونده 
عادلی  علی  آقای   : خواهان   – شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  خانواده 
چگنی فرزند آقا رضا  به نشانی لرستان – خرم آباد خیابان انقالب خیابان شهید 
نشانی مجهول  به  قیاسوند  آقای حسن   : – خوانده  دلفان کوچه وسط پالک 2٦ 

المکان –خواسته : مطالبه وجه 
رای قاضی 

در خصوص دادخواست علی عادلی چگنی فرزند آقا رضا به طرفیت حسن قیاسوند 
فرزند علی حیدر به خواسته مطالبه مبلغ 23 میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه بدین توضیح که خواهان اظهار داشته در بانک کشاورزی ضمانت 
وام خوانده را کرده ام که به دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی خوانده مبلغ خواسته 
را واریز کرده ام که خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده است و الیحه ای نیز ارسال نکرده است فلذا با عنایت رسیدهای تقدیمی از 
سوی خواهان دایر بر واریز خواسته و استعالم صورت گرفته از بانک کشاورزی که 
حاکی از صحت ادعای خواهان دارد و عدم ارائه دلیلی از سوی خوانده که موجب عدم 
اجابت خواسته خواهان باشد دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 
7٠9-۱2۵7 قانون مدنی و بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختالف و مواد ۱9۸-

۵۱9-۵22 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت به پرداخت ٠٠٠/٠٠٠/23 
ریال اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت ٦9۵/٠٠٠ ریال هزینه دادرسی در حق 
خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف روز پس2٠ روز پس از 
قابل تجدید نظر  قابل واخواهی در همین مرجع سپس ظرف 2٠ روز  واقعی  ابالغ 

خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی . 

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو GLxi 4٠۵ به شماره پالک ایران 72-422ق27 و شماره 

موتور ۱24۸٦۱٠٦7۵٠ و شماره شاسی 4٠42٦3۸2 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری سایپا ۱3۱ مدل ۱393 به شماره شهربانی ۸2-3۸2ص9۱ 
نام  به   NAS4۱2۱٠٠E۱٠732۵4 شاسی شماره  و   ۵2۱73٦٦ موتور  شماره  و 

اسداله حسینی تبار مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

آگهی مفقودی
شناسنامه و برگ سبز خودرو نیسان آبی روغنی به شماره موتور 42٠2۸۵ و شماره 
شاسی K۱32٠7۵ و مدل ۸٦ به شماره انتظامی ایران ٦9-2۱ج793 به نام سمیع 

ایالماله تیموری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ابالغ وقت
رمضانی-رمضان  عصایی-مهدی  سیدعبداله  آقایان  به  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 

رمضانی-همزه واالئی
نجفی- محمدحسن  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  محمدنجفی  آقای  خواهان 

سیدعبداله عصایی-مهدی رمضانی-رمضان رمضانی-همزه واالئی-ابوالقاسم قدرتی 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  نژاد 
حقوقی  عمومی  دادگاه   ۸ شعبه   9٦٠99۸2٦4٠۸٠٠٦۱2 کالسه  پرونده  شماره 
شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/٠4/٠٦ ساعت ۱٠/٠٠ تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م.الف:3٠۱3۸

استان تهران- شهرستان شهریار- بلوار شهیدکلهر- شهرک اداری
منشی دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار- کشاوری

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی 

خواهان آقای مهدی نظری چگنی فرزند لطیف دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
مصطفی جوزی  فرزند پنجعلی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ومطالبه 
وجه سفته به انضمام کلیه خسارا ت دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9٦٠99۸٦٦۱٠۱٠٠٦۸۱  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱39٦/۱2/٠۵  ساعت 
٠۸:3٠ که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف  یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه  حاضر گردد.
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند .

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-علی  عزیزی فرزند غالمرضا به نشانی :استان لرستان –شهرستان خرم آباد چهارراه 
فرهنگ کوچه جالل سرباز دفتر اسناد رسمی شماره ۱4 موبایل :٠9۱2243۱٠۸٠  

مهلت حضور از تاریخ ابالغ :3 روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد 
نوع علت حضور : مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثیاتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .  
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد .

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

آباد  –شهرستان خرم  لرستان  :استان  نشانی  به  فرزند غالمرضا  عزیزی  ۱-محسن 
چهارراه فرهنگ کوچه جالل سرباز دفتر اسناد رسمی شماره ۱4 

مهلت حضور از تاریخ ابالغ :3 روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد 
نوع علت حضور : مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثیاتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .  
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد .

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی :  ۱-مرضیه  عزیزی فرزند غالمرضا به نشانی :استان 
لرستان –شهرستان خرم آباد چهارراه فرهنگ کوچه جالل سرباز دفتر اسناد رسمی 

شماره ۱4 موبایل :٠9۱٦9۵۸7۱77 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :3 روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد 

نوع علت حضور : مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثیاتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .  
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد .

رونوشت آگهی حصر وراثت
۵۵۸9٠٠٦2۱٦به   -٦۱٦ شماره   شناسنامه  دارای  خضرلک  گنجی  جمال  آقای   
شرح دادخواست به کالسه 9٦۱۱3۵ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده  وچنین توضیح داده که شادروان  عبداله گنجی خضرلک به شناسنامه 4٠3-

گفته  زندگی  دائمی خودبدرود  اقامتگاه  در  تاریخ۸/2۸/۱39٦   ۵۵۸9٠٠44٠3در 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به افراد مشروحه زیر:

۱- ایران وکیلی خضریان به ش ش 4  ت ت  ۱327/3/۱٠شماره ملی 3722٦۸7٦3۵  
همسر متوفی

ملی  ۱34٠/۱/۱شماره  ت   ت    ۸ ش  ش  به  خضرلک  گنجی  زاهد  محمد    -2
۵۵۸97٠7۵44  پسر متوفی

ملی  ۱34٦/۱2/2٠شماره  ت   ت    ٦۱٦ ش  ش  به  خضرلک  گنجی  جمال   -3
۵۵۸9٠٠٦7۱٦  پسر متوفی

ملی  ۱34٠/۱/۱شماره  ت   7  ت  به ش ش  گنجی خضرلک  زاهد  سعادت    -4
۵۵۸97٠7۵3٦  پسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
م الف: 325۰ رئیس شعبه  8 شورای حل اختالف سنندج

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

خرم  –شهرستان  لرستان  :استان  نشانی  به  غالمرضا  فرزند  عزیزی  ۱-هادی  
موبایل   ۱4 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  سرباز  جالل  کوچه  فرهنگ  چهارراه  آباد 

  ٠9۱٦397٠423:
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :3 روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد 

نوع علت حضور : مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثیاتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .  
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد .

 تأمین 91 درصد سوخت مورد نیاز 
نیروگاه های برق با گاز

درصد   9۱ گفت:  توانیر  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
با  سایر  و  گاز  با  کشور  برق  های  نیروگاه  نیاز  مورد  سوخت 

سوخت مایع تامین می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، آرش کردی افزود: امیدواریم 
با تالش وزارت نفت به زودی این رقم به ۱٠٠ درصد افزایش 
یابد و شاهد حذف سوخت مایع در نیروگاه ها که استفاده از 
به  اشاره  با  ادامه  در  وی  باشیم.  کند،  می  آلودگی  ایجاد  آن 
لزوم استمرار و پایداری خدمات صنعت برق به جامعه،گفت: 
بدون  و  برق مستمر  و خدماتی،  تولیدی  و بخش های  مردم 
خاموشی می خواهند بنابراین باید رابطه و تعامل مناسبی را 
با سرمایه گذاران  برق  تولید  ایجاد ظرفیت های جدید  برای 
از  دیگری  بخش  در  توانیر  شرکت  مدیرعامل  کنیم.  ایجاد 
و  برق  فروش  بین  تفاوت  دلیل  به  گفت:  خود  های  صحبت 
قیمت تمام شده تولید دچار کمبود سرمایه گذاری و مشکل 
در تامین زیرساخت های اساسی شبکه هستیم که برای رفع 

این مساله تالش می کنیم.
هدفمندی  از  پس  گذشته  سال   ٦ در  گفت:  همچنین  وی 
یارانه ها، افت محسوسی به لحاظ سرمایه گذاری در صنعت 
برق داشته ایم چرا که درآمد حاصل از فروش برق به مردم 
بابت هدفمندی ها هزینه می شود و این به معنای آن است 
اظهار کرد: صنعت  که درآمد ما در حال کاهش است.کردی 
از  آنچه  هر  و  شود  می  اداره  اقتصادی  اصول  مبنای  بر  برق 
آید  می  حساب  به  ما  داخلی  منابع  کنیم  می  دریافت  مردم 
با  وی  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد  شبکه  توسعه  برای  که 
وارد شود کشور  برق  به صنعت  اساسی  فشار  اگر  اینکه  بیان 
را دچار مشکل خواهد شد،گفت: برنامه ششم توسعه ظرفیت 
هزار  چهار  را  پذیر  تجدید  های  انرژی  تولید  در  کشورمان 
های  محدودیت  به  توجه  با  که  است  کرده  تعیین  مگاوات 
شبکه ای، اقتصادی و قانونی نباید به هر استان بیش از سهم 

مورد نیاز اختصاص یابد.

مزایده جایگاه های سوخت دولتی برگزار شد

خصوصی  سازمان  توسط  دولتی  سوخت  جایگاه های  مزایده 
سازی برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل از سازمان خصوصی سازی، مزایده 
واگذاری جایگاه های سوخت دولتی توسط سازمان خصوصی 
سازی برگزار شد که بر این اساس باالترین مبلغ پیشنهادی 
جایگاه  ریال،  میلیارد   ۱2۸ اصفهان   4 شماره  جایگاه  برای 
سوخت  جایگاه  ریال،  میلیارد   ۱33 اصفهان  یک  شماره 
و  هزار   9٦2 و  میلیون   7٦۵ و  میلیارد   ۵ اصفهان  اریسمان 
ریال،  میلیارد  ریال، جایگاه سوخت شرکتی کرج ۱7۱   ۵٠٠
جایگاه سوخت خوی ۸۱ میلیارد و ٦2۵ میلیون و 432 هزار 
و 4٠٠ ریال، جایگاه سوخت شمار یک ماکو 33 میلیارد و ۵٠ 
و  میلیارد   33 سلیمان  مسجد  سوخت  جایگاه  ریال،  میلیون 
۵٠٠ میلیون ریال، جایگاه سوخت بهشهر 3۵ میلیارد و ۵۵۵ 
میلیون و ۵۵۵ هزار و ۵۵۵ ریال و جایگاه سوخت بندر خمیر 
گزارش  این  اساس  بر  بود.  ریال  میلیون   2٠٠ و  میلیارد   3٦
پایه  ارزش کل  به   4 این مزایده جایگاه سوخت شماره  برای 
۱۱7 میلیارد و ۵22 میلیون و 3٦۵ هزار و 44٠ ریال، جایگاه 
 ٦23 و  میلیارد   ۱2۱ پایه  کل  ارزش  به  یک  شماره  سوخت 
میلیون و ۸۱٠ هزار و ٦74 ریال و جایگاه سوخت اریسمان 
و  هزار   9٦2 و  میلیون   7٦۵ و  میلیارد   ۵ پایه  کل  ارزش  به 
۵٠٠ ریال )هر سه جایگاه متعلق به استان اصفهان(؛ جایگاه 
و 2۸7  پایه ۱٦۵میلیارد  ارزش کل  به  سوخت شرکتی کرج 
البرز(؛  استان  به  )متعلق  7۱2ریال  و  هزار   ۵۵۸ و  میلیون 
 ٦۱3 و  میلیارد   ۸۱ پایه  کل  ارزش  به  جایگاه سوخت خوی 
میلیون و ٦۸۸ هزار و ۸9٦ ریال و جایگاه سوخت شماره یک 
ماکو به ارزش کل پایه 33 میلیارد و 43میلیون و 42۸هزار و 
9۸2 ریال )هر دو جایگاه متعلق به استان آذربایجان غربی(؛ 
جایگاه سوخت مسجد سلیمان به ارزش کل پایه 24 میلیارد 
و 733 میلیون و 2۸٠ هزار ریال متلعق به استان خوزستان؛ 
جایگاه سوخت بهشهر به ارزش کل پایه 32 میلیارد و ۵۱9 
میلیون و ۵9٦ هزار ریال متلعق به استان مازندران و جایگاه 
 29٠ و  میلیارد   27 پایه  کل  ارزش  به  خمیر  بندر  سوخت 
آگهی  هرمزگان(  استان  به  ریال)متعلق  هزار   7۵٠ و  میلیون 

شده بود.

کوتاه از انرژي 

احتمال سوختن نفت کش ایرانی 
تا یک ماه آینده

در شرایطی که نفتکش ایرانی پس از برخورد 
با کشتی باری چینی در دریای چین شرقی 
برای چهارمین روز همچنان در حال سوختن 
است، یک مقام وزارت اقیانوس ها و شیالت 
کره جنوبی به رویترز گفت آتش سوزی این 
به مدت حداکثر یک  نفتکش ممکن است 
ماه همچنان ادامه پیدا کند. بر اساس این 
بادهای شدید،  با  امداد  قایق  ده ها  گزارش، 
موج های بلند و دودهای سمی در منطقه ای 
به مساحت 3۱٠٠ کیلومتر مربع برای یافتن 
3۱ ملوان مفقود شده و اطفاء حریق مبارزه 
می کنند در حالی که نگرانی های فزاینده ای 
نسبت به احتمال انفجار یا غرق شدن این 
یک  دانگ،  پارک سون  دارد.  وجود  کشتی 
کره  شیالت  و  اقیانوس ها  وزارت  در  مقام 
گرفتن  نظر  در  با  گفت:  رویترز  به  جنوبی 
این  بر  ما  نفتکش ها،  سانحه  قبلی  موارد 
باوریم که شعله های آتش حداقل به مدت دو 
هفته یا یک ماه ادامه پیدا خواهد کرد. آنچه 
نگران  آن  به  نسبت  حاضر  حال  در  ما  که 
صورت  در  که  است  بانکر  سوخت  هستیم 
غرق شدن کشتی، آب را آلوده خواهد کرد.

 نفتکش سانچی که تحت مدیریت شرکت 
ملی نفتکش ایران بوده، شب شنبه با کشتی 
باری »سی اف کریستال« که حامل غله از 
مایل   ۱٦٠ حدود  در  بود  چین  به  آمریکا 
نزدیک  سواحل  کیلومتری(   3٠٠( دریایی 
در  که  نفتکش  این  کرد.  برخورد  شانگهای 
پاناما به ثبت رسیده، از ایران به مقصد کره 
هزار   ۱3٦ حامل  و  بود  حرکت  در  جنوبی 
تن میعانات معادل حدود یک میلیون بشکه 
بر مبنای  ارزش حدود ٦٠ میلیون دالر  به 
اواخر  چین  دولت  بود.  جهانی  نفت  قیمت 
روز سه شنبه اعالم کرد: لکه نفتی بزرگی را 
نیافته و میعانات به سرعت در حال سوختن 
یا بخار شدن هستند که پسماند چندانی را 
آلودگی  احتمال  امر  این  نمی گذارد.  جا  به 
این  می دهد.  کاهش  را  نفتی  لکه  مشابه 
مقام کره جنوبی اظهار کرد: مقامات تصور 
می کنند که این نفکش به محض برخورد با 

کشتی باری آتش گرفته است.

قیمت نفت آمریکا 
از 63 دالر فراتر رفت

رهبری  به  نفت  تولیدات  کاهش  تداوم  با 
به  نفت  قیمت های  باال،  تقاضای  و  اوپک 
باالترین سطح خود از 2٠۱4 تا کنون رسید؛ 
هر چند تحلیل گران اخطار دادند که ممکن 
است بازار بیش از حد داغ شده باشد. دیروز 
رهبری  به  نفت  تولیدات  کاهش  تداوم  با 
به  نفت  قیمت های  باال،  تقاضای  و  اوپک 
کنون  تا   2٠۱4 از  خود  سطح  باالترین 
دادند  اخطار  تحلیل گران  هرچند  رسید، 
که ممکن است بازار بیش از حد داغ شده 
باشد. در این میان، رشد گسترده بازارهای 
شده  باعث  هم  سهام  جمله  از  جهانی 
پیش خرید  اوراق  در  سرمایه گذاری  است، 
در  هم  برنت  خام  نفت  شود.  بیشتر  نفت 
معامله  بشکه  هر  برای  دالر  قیمت ٦9.۱۵ 
به  یا ٠.۵ درصد نسبت  شد که 33 سنت 
قیمت روزسه شنبه باالتر رفته است. برنت 
در معامالت روزسه شنبه تا رکورد ٦9.29 
دالر هم باال رفت که بیشترین قیمت آن، 
از یک جهش میان روزه در ماه می 2٠۱۵ و 

قبل از آن در دسامبر 2٠۱4 بود.

زدایی  مرکاپتان  واحد  احداث  طرح  مدیر 
 2 فازهای  پاالیشگاه  در  گازی  میعانات 
و3 پارس جنوبی )دی ام سی( گفت: هم 
اکنون پیشرفت عملیات اجرای این طرح 
42.7 درصد است و براساس برنامه دی ماه 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
روابط عمومی  از  نقل  به  به گزارش زمان 
پیکار  پارس، سیروس  گاز  و  نفت  شرکت 
افزود: فرایند شیرین سازی این فرآورده در 
ایجاد  پاالیشگاه های پارس جنوبی عامل 
ارزش افزوده قابل مالحظه است و اجرای 
این طرح عالوه بر افزایش کیفیت محصول، 
و تاسیسات  خوردگی  کاهش   باعث 

شود.  می  محیطی  زیست  های  آالینده   
بیان  طرح  این  اجرای  روند  درباره  وی 
کرد: مراحل اجرایی طرح دی ام سی پس 
جاری  سال  مردادماه  در  زمین  تحویل  از 
آغاز شد و هم اکنون روند فعالیت در بخش 
های مختلف این طرح به موازات یکدیگر 
کرد:  اضافه  پیکار  است.  پیشرفت  درحال 
برنامه  تامین منابع مالی طبق  در صورت 
طرح  این  شود  می  بینی  پیش  مصوب، 
بهره  به   97 سال  ماه  دی  در  تکمیلی 
برداری برسد. مدیر طرح دی ام سی پارس 
در  طرح  این  پیشرفت  کرد:  بیان  جنوبی 
بخش های مهندسی ٦٠ درصد، تامین کاال 
49،۵ درصد، ساخت و اجرا 32.۱درصد و 

پیشرفت کل طرح را 42،7 درصد است.

در  تسریع  منظور  به  گفت:  پیکار 
زمین  تحویل  با  همزمان  طرح،   اجرای 
فعالیت های ارزیابی زمین و مکانیک خاک 
توسط مشاور انجام و براساس نتایج بدست 
آمده، طراحی های سیویل و سازه آغاز شد. 
و  نصاب  پیمانکار  انتخاب  به  اشاره  با  وی 
با  گفت:  تجهیزات  نصب  مقدمات  انجام 
عملیات  بخش،  این  های  فعالیت  تکمیل 
نصب تجهیزات اصلی طرح، اواخر دی ماه 
سال جاری آغاز و با توجه به اینکه تجهیزات 
ثابت طرح در کارگاه موجود است، پیش 
بینی می شود عملیات نصب این تجهیزات 
تا بهمن ماه به پایان برسد. مدیر طرح دی 
ام سی پارس جنوبی به سایر فعالیت های 

اجرایی این طرح شامل عملیات سیویل و 
سازی  ذخیره  مخزن  دستگاه  چهار  سازه 
اشاره  مواد شیمیایی و احداث پست برق 
و عنوان کرد: حدود ٦٠ درصد از ورق های 
مورد نیاز ساخت مخازن در کارگاه پروژه 
موجود است پیمانکار ساخت این مخازن 
هم مشخص شده و درحال تهیه نقشه های 

ساخت است.
وی ادامه داد: زمین محل احداث پست برق 
نیز بتازگی تحویل شده و به زودی با تهیه 
نقشه های سیویل و سازه توسط پیمانکار، 
عملیات ساخت این پست برق نیز آغاز می 
اینکه خرید تجهیزات  با بیان  شود. پیکار 
دوار شامل تلمبه ها و کمپرسورها که در 

شرکت  فنی  پیشنهادهای  ارزیابی  مرحله 
نهایی می  بزودی  دارد،  قرار  های سازنده 
شود، گفت: این پیشنهادها عالوه بر تلمبه 
ها و کمپرسورها، واحد تولید هوا با درصد 
خلوص اکسیژن باال را هم شامل می شود. 
مدیر طرح دی ام سی پارس جنوبی با اشاره 
آماده سازی نقشه های مربوط به ساخت 
اسکلت ها و سازه های فلزی و تامین مواد 
افزود:  آنها در کارگاه شرکت سازنده  خام 
پیمانکار، ساخت  زمانبندی  برنامه  مطابق 
می  آغاز  ماه  دی  اواخر  از  ها  سازه  این 
تجهیزات  با  همچنین  افزود:  پیکار  شود. 
ابزار دقیق مورد نیاز طرح شامل شیرهای 
اطمینان، شیرهای کنترل، سیستم کنترل 
مشخصات  دقیق،  ابزار  تجهیزات  سایر  و 
پیشنهادهای  اخذ  مرحله  در  و  تهیه  فنی 
فنی سازندگان است که پیش بینی شده، 
ماه  بهمن  تا  دقیق  ابزار  تجهیزات  خرید 

نهایی شود.
زدایی  مرکاپتان  واحد  احداث  پروژه 
میعانات گازی در پاالیشگاه فازهای 2 و3 
پارس جنوبی به منظور جداسازی ترکیبات 
گوگردی ترش و آالینده از میعانات گازی 
ملی  شرکت  توسط  فازها،  این  تولیدی 
نفت ایران و با نظارت شرکت نفت و گاز 
پارس به پژوهشگاه صنعت نفت و قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )گروه شهید رجایی( 

واگذار شده است.

بهره بردارِی نخستین واحد شیرین سازی میعانات گازی پارس جنوبی نفت در جهان

شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت سبک خود را برای ماه فوریه یک دالر و ۸٠ 
سنت باالتر از متوسط عمان-دوبی تعیین کرده که ۵ سنت نسبت به ماه گذشته 
منظور  به  ایران  نفت  ملی  گزارش، شرکت  این  اساس  دهد.بر  نشان می  کاهش 
حفظ رقابت پذیری خود نسبت به سایر عرضه کنندگان نفت خاورمیانه، قیمت 
منبع  است. یک  داده  را کاهش  فوریه  ماه  در  آسیا  بازار  برای  نفت خود  رسمی 
اگاه گفت، شرکت ملی نفت ایران قیمت نفت سبک خود را برای ماه فوریه یک 
دالر و ۸٠ سنت باالتر از متوسط عمان-دوبی تعیین کرده که ۵ سنت نسبت به 
ماه گذشته کاهش نشان می دهد.در حالی که احتمال وضع مجدد تحریم ها از 
سوی آمریکا دور از ذهن نیست، تهران در تالش است تا با کاهش قیمت نفت 
خود نسبت به سایر نفت های خاورمیانه مشتریان مهم آسیایی خود را حفظ کند.

میزان صادرات  ایران،  از  کره جنوبی  و  ژاپن  هند،  نفت چین،  کاهش خرید  با   
نفت این کشور به کشورهای آسیایی در ماه نوامبر به پایین ترین رقم از آوریل 
شمال  بازار  در  خود  نفت  قیمت  ایران  نفت  ملی  شرکت  رسید.  تاکنون   2٠۱٦
غرب اروپا را برای ماه فوریه عمدتا بدون تغییر حفظ کرده، اما نفت خود برای 
فروش به پاالیشگاه های منطقه مدیترانه و همچنین فروش از بندر سیدی کریر 
بشکه  میلیون   3.۸ حدود  به  ایران  نفت  تولید  میزان  است.  کرده  گران  را   مصر 

در روز می رسد.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه وضعیت آب کشور در شرایط زیر نرمال قرار دارد اظهار 
کرد: طبیعتا بخشهایی نظیر کشاورزی، صنعت و محیط زیست در سال جاری آبی 
یعنی تا پایان شهریور 97، با مضایقی مواجه خواهند شد. رضا اردکانیان دیروز در 
تدبیر  زمینه  این  در  کرد:  اظهار  در جمع خبرنگاران  دولت  حاشیه جلسه هیئت 
دولت آن است که با تامین آب شرب از مردم بخواهند که درچنین شرایطی که 
شرایط طبیعی از نظر میزان بارشها نیست، از اسراف آب بپرهیزند. وی افزود: اینکه 
کشاورزان عزیز در حاشیه شهرها با مشکالت جدی از نظر تامین آب و کشت و 
متعارف  الگوی  برابر  تا چند  اما در همان شهرها  اند،  مواجه  استمرار معیشتشان 
مصرف شاهد مصرف آب شرب و بهداشت هستند، قابل پذیرش نیست. وزیر نیرو 
با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای شهرهایی که تحت تاثیر تنش آبی قرار 
دارند خاطر نشان کرد: در این زمینه برنامه هایی در دست اجرا داریم که روز گذشته 
گزارشهای آن در شورای عالی آب مطرح شد و اجرای آنها را دنبال می کنیم تا با 
مشکالت جدی در این زمینه مواجه نباشیم.اردکانیان تأکید کرد: زمانی که پروانه ای 
برای حق آبه در بخشی صادر می شود در آن ذکر می شود که میزان آب تخصیص 
یافته شده به فرض آن است که در آن سال روان آبها و بارشهای کشور هم اندازه 
با سالهای نرمال باشد و اگر که سال به اصطالح زیر نرمال بود، متناسب با قوانین 

موجود سهمیه بخشهایی با کاهش مواجه خواهد شد.

 کاهش قیمت نفت ایران
 در بازار آسیا

وضعیت آب کشور در شرایط
 زیر نرمال قرار دارد

رییس جمهور  اول  معاون  پیش  روز  چند 
دستوری مبنی بر توسعه باروری ابرها داد 
که به گفته رئیس مرکز ملی تحقیقات و 
مطالعات باروری ابرها، اگر 3٠ میلیون دالر 
برای تجهیز پنج فروند هواپیما باروری ابرها 
در نظر گرفته شود می توانیم شاهد افزایش 

۱٠ میلیارد متر مکعبی منابع آبی باشیم.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، فرید گلکار 
رییس  اول  معاون  دستور  زمان  از  گفت: 
زمینه  در  را  اطالعاتی  نیرو  وزارت  جمهور 
ما خواسته  از  ابرها  باروری  پروژه  جزییات 
است چراکه در مرحله اول باید مشخصات 
از  جدی تر  پایه ای  نیازهای  و  پروژه  اولیه 
واقعیت  اما  بگیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  قبل 
این است که امکانات و شرایطی که تاکنون 

در اختیار پروژه های باروری ابرها قرار داشت 
کفایت نمی کرد، لذا الزم است در این زمینه 
یک جهش داشته باشیم. رئیس مرکز ملی 
بیان  با  ابرها  باروری  تحقیقات و مطالعات 
باروری  اجرای  پروژه  تجهیز  هزینه  این که 
ابرها در مقابل منافعی که شامل حال دولت 
میانگین  گفت:  است،  کم  بسیار  می شود 
تاثیر افزایش بارش توسط باروری ابرها ۱۵ 
درصد شناخته شده، اما  این در حالی است 
چهارمحال  همچون  مناطق  برخی  در  که 
بختیاری امکان باروری ابرها تا میزان بسیار 
زیاد وجود دارد. گلکار در خصوص میزان 

اعتبار مورد نیاز برای انجام این کار گفت: 
یعنی  نگیریم  نظر  در  را  زیرساخت ها  اگر 
بگوییم رادارهای سازمان هواشناسی کافی 
است، باید تعداد هواپیماها را به پنج هواپیما 
دو  تنها  که  این  بیان  با  وی  دهیم.  ارتقاء 
فروند هواپیمای باروری ابرها در ایران وجود 
دارد، اظهار کرد: این در شرایطی است که 
در امارات شش فروند، تایلند 2۵ فروند و 
چین 4۵ فروند هواپیمای باروری ابرها وجود 
دارد و اگر ما نیز می خواهیم در این عرصه 
موفقیت هایی را به دست بیاوریم الزم است 
که تعداد هواپیماها را به پنج فروند افزایش 

دهیم. به گفته رئیس مرکز ملی تحقیقات 
و مطالعات باروری ابرها، هر فروند هواپیما 
میلیون  تا شش  پنج  به  میانگین  طور  به 
دالر با تجهیزات نیاز دارد و در مجموع باید 
گفت که 3٠ میلیون دالر برای هواپیما و 
تجهیزات مورد نیاز الزم است. گلکار با اشاره 
بر  هواپیماها، گفت: عالوه  این  تاثیرات  به 
باروری ابرها می توان شرایط جوی را به طور 
این مساله می تواند  ارزیابی کرد که  کامل 
تاثیرات بسیاری در مسائل زیست محیطی 
تاثیر  به  اشاره  با  وی  باشند.  داشته  کشور 
باروری ابرها در میزان افزایش منابع آبی در 
کشور، گفت: یکی از محدودیت هایی که این 
فناوری دارد این است که باید منتظر سامانه 

آبی بمانیم.

30 میلیون دالر تا به نتیجه رسیدن باروری ابرها
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جزئیات خرید توافقی برنج داخلی

یک مقام مسئول در وزارت جهاد ضمن تشریح جزئیات خرید توافقی 
برنج داخلی از کشاورزان،گفت: ما وضعیت بازار برنج خارجی را همچنان 
رصد می کنیم و در صورت لزوم ذخایرمان را عرضه خواهیم کرد.مسعود 
بصیری با اشاره به دستور وزیر جهاد برای خرید توافقی برنج داخلی به 
مهر گفت:دولت موظف است همیشه میزان ذخایر راهبردی خود را در 
سقف مجاز نگه دارد که هم اکنون برای تکمیل این سقف،  اولویت 
خرید از تولیدات داخلی است لذا در جهت حمایت از تولید کنندگان 
داخلی این اقدام صورت گرفته است.وی با اشاره به اینکه در شمال کشور 
نیز برنج روی دست تولیدکنندگان و در انبارها مانده بود، گفت: این 
مساله توسط تولیدکنندگان و مسئوالن مناطق شمالی به وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم شد و در نهایت وزارت خانه به این جمع بندی رسید که 
شرکت بازرگانی دولتی برنج داخلی برای تامین بخشی از ذخایر راهبردی 
برنج به صورت توافقی این کاال را  از تولیدکنندگان خریداری کند.مدیر 
کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی 
اضافه کرد: هدف اصلی از این اقدام آن بود که در بازار برنج تحرک ایجاد 
شود، ضمن اینکه دوازدهم دی ماه جاری این موضوع توسط وزیرجهاد  
به شرکت بازرگانی دولتی ابالغ شده است.بصیری با بیان اینکه برنج 
هایی که قرار است توسط شرکت بازرگانی دولتی خریداری شود، باید 
تولید امسال باشد، گفت: قیمت این برنج ها براساس ۸ درصد شکستگی 
است و برنج های صدری هاشمی، شیرودی، ندا و نعمت در این طرح قرار 
است که خرید توافقی شوند.وی اضافه کرد: قیمت برنج صدری هاشمی 
9۱٠٠ تومان، شیرودی ۵4۵٠ تومان، ندا و نعمت هم 4۸۵٠ تومان 
تعیین شده است.مدیر کل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار 
وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد:  طی 2 الی 3 ماه اخیر قیمت برنج 
در گیالن حدود ۱٠ تا ۱۱ درصد و در مازندران حدود 7 تا ۸ درصد 

کاهش داشته است.

دالر افت کرد

در بازار چهارشنبه  دالر آمریکا بر خالف روز سه شنبه روند کاهشی 
داشته اما سکه تمام در مسیر افزایش قرار گرفته است.به گزارش ایسنا، 
در میان انواع ارز دالر آمریکا به افت محسوس در مقایسه با روز قبل 
4344 تومان عرضه می شود. در میان سایر ارزها یورو ۵3۸٠ تومان، پوند 
انگلستان ٦٠۸٠ تومان، لیر ترکیه ۱2٠٠ تومان، یوان چین ٦۸٠ تومان 
و درهم امارات ۱22۵ تومان قیمت دارد. دالر مبادله ای نیز از سوی بانک 
مرکزی 3٦2۸ تومان قیمت گذاری شده است.قیمت ها در بازار طال 
افزایشی شده است؛ به گونه ای که هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱3٦ هزار و 
99۵ تومان و هر مثقال طال ۵93 هزار تومان فروخته می شود. همچنین 
هر اونس طال در بازار جهانی ۱3۱٠ دالر داد و ستد می شود.از سوی 
دیگر سکه تمام طرح جدید یک میلیون و 47۱ هزار تومان، نیم سکه 

7۱٦ هزار تومان و ربع سکه 4۱2 هزار تومان قیمت دارد

برخورد با احتکار تخم مرغ

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از بازگشت قیمت 
محصوالت لبنی پس از گرانفروشی تعدادی از برندها خبر داد و اعالم 
کرد: با انباشت کنندگان تخم مرغ برخورد می شود.طی خبری که از سوی 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اختیار ایسنا قرار 
گرفت، این سازمان درباره وضعیت کنترل قیمت تخم مرغ در بازار 
گفته است که متعاقب سیر صعودی نامتعارف قیمت عرضه تخم مرغ 
که به علت کاهش میزان عرضه این محصول به بازار ناشی از شیوع 
بیماری فوق حاد تنفسی و معدوم سازی بخشی از مرغ های تخم گذار 
رخ داده است، سیاست تأمین کسری کاال از طریق واردات اعمال و 
اقدامات نظارتی نیز تشدید شده است.تشدید اقدامات نظارتی و بازرسی 
بر شبکه تأمین و توزیع و جلوگیری از انباشت بی مورد و امتناع از عرضه 
و لزوم رعایت ضرایب سود مصوب از سوی عوامل صنفی مرتبط امری 
است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم کرده با 
جدیت در دستور کار حوزه بازرسی و نظارت سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان ها و اتاق های اصناف قرار گرفته و منجر به کاهش قیمت 

تخم مرغ شده است.

افزایش ۶ برابری قیمت پرتقال از باغ تا مغازه!

طبق اعالم بانک مرکزی هر کیلوگرم پرتقال در مدت مشابه سال قبل 
4٠ درصد ارزان تر بوده که رییس اتحادیه مرکب کاران در این باره گفت: 
وضعیت تولید بسار مناسب است و فراوانی محصول داریم اما داللی شدید 
و نبود نظارت کافی باعث افزایش قیمت شده و پرتقالی که کیلویی ۸٠٠ 
تومان از باغدار خریده می شود در بازار مصرف بیش از ۵٠٠٠ تومان 
فروخته می شود.عنایت اهلل بیابانی  قائم مقام خانه کشاورز به ایسنا اظهار 
کرد: وضعیت تولید مرکبات در سال جاری بسیار مناسب است. اما بازار آن 
اصال خوب نیست و تولیدکنندگان بهره چندانی از فروش محصول شان 
نمی برند، چرا که باید به خاطر کمبود نقدینگی هر کیلوگرم پرتقال را که 
برایشان ۱2٠٠ تومان تمام می شود، روی درخت ۸٠٠ تومان بفروشند آن 
وقت این محصول به چند برابر قیمت به دست مصرف کنندگان می رسد.

ساماندهی مشاغل و اصناف ابالغ شد 

آیین نامه ساماندهی مشاغل، اصناف و فعالیت های شهری از سوی معاون 
اول رییس جمهوری ابالغ شد.به گزارش ایسنا، هیأت وزیران در جلسه 
3٠ مهرماه 9٦ به پیشنهاد وزارت کشور در اجرای بند 2٠ ماده ۵۵ 
اصالحی قانون شهرداری مصوب ۱34۵، آیین نامه ساماندهی مشاغل و 
اصناف مزاحم شهری را تصویب کرد.در ماده )۵( این آیین نامه به وظایف 
و تکالیف دستگاه ها برای ساماندهی اصناف و مشاغل اشاره شده که 
بند )الف( آن مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق 
اصناف ایران است.طبق این گزارش که از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در اختیار ایسنا گذاشته شده است، ایجاد ظرفیت برای استقرار 
صنوف موجود در شهرها و شهرک های صنفی و راه اندازی سامانه های 
خدمات الکترونیک مشاغل شهری از جمله مهمترین تکالیف و وظایف 
هدف گذاری شده در این بند است.همچنین به منظور هدایت و نظارت 
بر اجرای این تصویب نامه نیز کارگروه ملی با مسئولیت وزارت کشور 
و عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، 
جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران و اتاق اصناف 

ایران تشکیل می شود.

خبر

بخشی از سود ۷۰ هزار تومانی 
سهام عدالت واریز شد

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره با واریز 
این  از  اول سود سهام عدالت می گوید  مرحله 
سود هیچ مبلغی بابت هیچ چیزی کسر نشده 
است.علی اشرف عبداهلل پوری حسینی در پاسخ 
به اینکه آیا سود سهام عدالت که واریز شده از 
حساب ها برداشت شده یا اینکه به عنوان مالیات 
یا بیمه مبلغی از آن کسر شده، اظهار کرد: خیر. 
از سود سهام عدالت هیچ مبلغی کسر نشده است.

وی که در میان صحبت هایش چندین بار تاکید 
کرد بابت هیچ چیزی، هیچ پولی از سود سهام 
عدالت مشموالن کسر نشده، در پاسخ به اینکه 
آیا امکان دارد بانک اشتباها مبلغی از سود سهام 
عدالت کسر کرده باشد یا مبالغی را از حساب 
مشموالن برداشت کرده باشد؟ گفت: بانک هم 
اشتباه نمی کند، برای چه چیزی بانک باید پول 
خصوصی سازی  سازمان  کند؟رئیس  برداشت 
می داند  چیزی  مورد  این  در  کسی  اگر  افزود: 
تلفن گویای سازمان خصوصی سازی تماس  با 
گرفته و اطالع رسانی کند تا ما این موضوع را 
پیگیری کنیم. من تاکید می کنم که اصال چنین 
چیزی وجود ندارد.به گزارش ایسنا، پرداخت سود 
سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱39۵ به ازای 
هر نفر 24 هزار و ٦٠٠ تومان از روز گذشته واریز 
شد، این پرداخت برای همه 47 میلیون نفر به 
صورت یکجا امکان پذیر نیست و سود  به مرور و 
در سه مرحله طی چهار ماه به حساب مشموالن 
انتقال خواهد یافت، اما به گفته پوری حسینی 
اگر شرکت ها تا پایان اسفندماه کل سود را به 
ما پرداخت کردند ما آن مبالغ را در یک نوبت 
به حساب مشموالن واریز خواهیم کرد.مشموالنی 
که شامل تخفیف نمی شدند و هیچ پولی هم بابت 
پر کردن حساب سهام عدالتشان واریز نکردند، 
اگر در گذشته سودی نگرفته باشند ارزش سهام 
عدالتشان در مجموع ۵32 هزار تومان است که 
سود سال مالی ۱39۵ برای آنها 73 هزار و ۸٠٠ 
تومان می شود.گفتنی است تلفن گویای ۸333۸ 
آماده  عدالت  سهام  موضوع  به  رسیدگی  برای 

پاسخگویی است

۳۲۷ هزار میلیارد بودجه »اشتغال« 
تضمین شده است؟

327 هزار میلیارد تومان منابعی است که دولت 
برای سرمایه گذاری به منظور ایجاد یک میلیون 
و 33 هزار شغل در سال آینده پیش بینی کرده 
اجرا  مرحله  به  هنوز  که  هنگفتی  رقم  است، 
نرسیده و تحقق بخشی از آن در هاله ای از ابهام 
قرار دارد.به گزارش ایسنا، با ارائه الیحه بودجه 
سال آینده به مجلس، »اشتغال« موضوعی بود 
که دولت آن را از امتیازات ویژه این الیحه اعالم 
کرد، به گونه ای که نوبخت -رئیس سازمان برنامه 
و بودجه- معتقد است باید نام بودجه سال آینده 
را بودجه اشتغال نامید. این در حالی است که 
برای سال ۱397 دولت پیش بینی کرده است با 
سرمایه گذاری حدود 327 هزار میلیار د تومانی 
بیش از یک میلیون شغل ایجاد کند که البته 
فرصت شغلی جدید محسوب می شود.برای سال 
۱397 پیش بینی بر این است که ۸3۸ هزار نفر 
متقاضی کار جدید وارد بازار کار شوند و با فرض 
ایجاد 9۸٠ هزار شغل نرخ بیکاری به ۱۱.2 درصد 
برسد. همچنین برآورد شده که جمعیت شاغل 
دارای آموزش عالی به طور متوسط ساالنه ٦۸٠ 
از 7٠ درصد کل  بیش  یابد.  افزایش  نفر  هزار 
فرصت های ایجاد شده باید به دانش آموختگان 
دانشگاهی اختصاص پیدا کند.برای سرمایه گذاری 
327 هزار میلیارد، دولت در نظر دارد منابع را از 
تامین کند. حدود 73 هزار میلیارد  دو بخش 
تومان آن از طریق سرمایه گذاری در طرح های 
تولید و اشتغال و تا 2۵4 هزار میلیارد تومان دیگر 
در سرمایه گذاری برای طرح های عمرانی خواهد 
بود.جزئیات تامین مالی سرمایه گذاری مورد نظر 
از این حکایت  دارد که از رقم 73 هزار و 4٠٠ 
میلیارد تومان تعیین شده برای طرح های تولید 
و اشتغال تا ۱7 هزار و 4٠٠ میلیارد تومان در 
تبصره )۱۸( الیحه بودجه باید از محل افزایش 
حامل های انرژی به دست می آمد اما با توجه به 
مخالفت هایی که برای افزایش این قیمت ها از 
سوی مجلس و البته سایر بخش های اقتصادی 
پیش آمد، اخیرا کمیسیون تلفیق این رقم را به 
۱٠ هزار میلیارد تومان کاهش داده و محل آن را 
بودجه عمومی تامین کرده است که آن نیز باید از 

فروش امالک تملیکی به دست آید.

خبر

با وجود باز شدن سایت ثبت سفارش واردات 
بازار  به  خارجی  خودروهای  عرضه  خودرو، 
همچنان به صورت قطره چکانی انجام می شود 
و بسیاری از خودروهای وارداتی در انبارها باقی 
مانده اند. ظاهرا واردکنندگان به دنبال فرصت 
رغم  هستند.علی  گرانتر  فروش  برای  سازی 
باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو، 
عرضه خودروهای خارجی به بازار همچنان با 
محدودیت روبرو است و تعداد زیادی خودروی 
اصلی  مانده اند. دلیل  باقی  انبارها  وارداتی در 
این  واردکنندگان  که  است  آن  اتفاق  این 
عرضه  برای  زمان  گذشت  منتظر  خودروها 
گران تر محصوالت خود هستند.در این مورد 
بر  مبنی  مطرح شده  بحث های  به  می توان 
نوسان نرخ ارز و همچنین فرصت طلبی برخی 
واردکنندگان برای استفاده از گذشت زمان در 
تعرفه های  مبنای  بر  خودروها  فروش  جهت 
جدید واردات اشاره کرد.سعید مؤتمنی، رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در این مورد به 
بسیار  وارداتی  خودروهای  بازار  گفت:  فارس 
آشفته است، نمایندگی های رسمی، محصوالت 
خود را در بازار عرضه نمی کنند، در عین حال 
خودروهایی که از قبل فروخته اند را به مشتریان 
تحویل نمی دهند و به جای آن، دریافت یک 
خودروی جایگزین را پیشنهاد می کنند.وی با 
بیان اینکه تا زمانی که خودرو به بازار تزریق 
داشت،  خواهد  ادامه  بازار  آشفتگی  نشود، 
گفت: در حال حاضر برخی شرکت ها نسبت 
به فروش یک ماهه خودروهای وارداتی اقدام 
می کنند، اما مشخص نیست که بتوانند این 
خودروها را به موقع به مشتریان تحویل دهند 
رسمی  واردکنندگان  کرد:  تأکید  خیر.وی  یا 
خودرو  پیش فروش  به  نسبت  نباید  خودرو 
اقدام کنند، بلکه باید ابتدا خودرو را وارد کرده 
و سپس آن  را بفروشند تا حقی از مشتریان 
از  برخی  اینکه  بیان  با  نشود.مؤتمنی  ضایع 
شرکت های جدید واردکننده خودرو نیز از روند 
نمایندگی های رسمی در نحوه ثبت نام و تحویل 
ثبت  سایت  گفت:  کرده اند،  تبعیت  خودرو 
اما مشخص  باز شده  واردات خودرو  سفارش 
نیست چرا شرکت های واردکننده، خودرو به 
مشتریان تحویل نمی دهند و محصوالت خود 
کرد:  تصریح  داشته اند.وی  نگه  انبارها  در  را 
تعرفه واردات برخی خودروها از ۵۵ درصد به 

از همین رو برخی  یافته،  افزایش  9۵ درصد 
واردکنندگان سعی می کنند وانمود کنند که 
محصوالتشان را با تعرفه های جدید وارد کرده اند 
و به همین دلیل در فروش خودروها دست نگه 
داشته اند تا بتوانند پس از مدتی محصوالتشان 
را با نرخ های جدید بر مبنای تعرفه های جدید 
برخی شرکت های  عرضه کنند.به گفته وی، 
واردکننده نیز با وجود اعالم قیمت های جدید، 
از عرضه خودرو خودداری می کنند و منتظرند 
سود  با  را  محصوالتشان  زمان،  گذشت  با  تا 
اتحادیه  کنند.رئیس  عرضه  بازار  در  بیشتری 
نمایشگاه داران اتومبیل با اشاره به ممنوعیت 
واردات خودروهای با ارزش گمرکی باالی 4٠ 
دولت،  جدید  مصوبه  در  کشور  به  دالر  هزار 
وارد  قبالً  که  خودروها  از  دست  این  گفت: 
از  نجومی  قیمت های  با  هم اکنون  شده اند، 
توضیح  می شوند.وی  عرضه  شرکت ها  سوی 
داد: لکسوس NX3٠٠ که قبالً با قیمت 33٠ 
میلیون تومان در بازار عرضه می شد حاال قیمت 
۵۵٠ میلیون تومانی را در بازار پیدا کرده است، 
همچنین لکسوس NX2٠٠ که قیمت فروش 
آن قبالً 3۸٠ میلیون تومان بود، حاال با قیمت 
٦٠٠ میلیون تومان معامله می شود.وی تصریح 
کرد: در مورد بی ام و X4 نیز باید گفت که قیمت 
این خودرو قبالً در بازار 44٠ میلیون تومان بود 
که حاال به 7۵٠ میلیون تومان رسیده است. 
قیمت بی ام و سری 7 نیز قبالً 7٠٠ میلیون 
 3۵٠ و  میلیارد  یک  به  حاال  که  بود  تومان 
میلیون تومان رسیده است.به گفته وی، اکثر 
شرکت ها در عرضه محصوالتشان دست نگه 
داشته اند و اکثر خودروهای وارداتی به صورت 

قطره چکانی به بازار عرضه می شوند.
گرانفروشی در بازار خودروهای وارداتی

از کسب  واردکنندگان خودرو  انجمن  رئیس 
درآمد میلیاردی دولت از محل افزایش تعرفه 
واردات خبر می دهد و می گوید: تنها نفع بسته 
بودجه  کسری  جبران  سفارش،  ثبت  شدن 
دولت و ضررش متوجه همه مصرف کنندگان 
بود.فرهاد احتشام زاد با بیان اینکه دولت کسری 
بودجه خود را با بستن سیستم ثبت سفارش 
و افزایش تعرفه واردات به بهانه مثبت کردن 
تراز تجاری، جبران کرد،به مهر گفت: متاسفانه 
و  از سوی گمرک  اجرای غلط مصوبه دولت 
دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه 
تجارت ایران، به این شکل تلقی شده است که 
تمام خودروهای موجود در گمرکات کشور نیز، 
باید بر اساس نظام تعرفه ای جدید ترخیص 
قانون   2 ماده  اساس  بر  حالیکه  در  شوند؛ 
مدنی، این قانون قابلیت عطف به ماسبق ندارد 
و این باعث شده است که قیمت خودروهای 
وارداتی در بازار نه تنها کاهش نیابد، بلکه با 
است. روبرو شده  متوسط 2٠ درصدی  رشد 

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: یکی 
دیگر از تصمیمات اجرایی غلط دولت رخ داده 
است و عمال باز شدن سیستم ثبت سفارش با 
این راهکار غلط، نه تنها منجر به کاهش قیمت 
نشده و منجر به افزایش شدیدی قیمت در بازار 
حتی نسبت به ماه گذشته شده است و تنها 
مزیت آن تامین کسری بودجه دولت از محل 
واردات خودرو است و بزرگترین ضرر هم این 
است که کسری از جیب مصرف کننده می 
رود.وی تصریح کرد: مرجع نظارتی اکنون باید 

وارد این پرونده شده و مراجع قانونی در این 
بازرسی  سازمان  رقابت،  شورای  از  اعم  حوزه 
وارد  باید  نود  اصل  کمیسیون  و  کشور  کل 
این موضوع شوند و در نهایت از این اجحاف 
کنند. جلوگیری  کنندگان  مصرف  حق  در 

احتشام زاد با بیان اینکه بر اساس آمار قطعی 
گمرک مبنی بر واردات خودرو طی نه ماهه 
سال جاری و بعد از پاالیش اطالعات و حذف 
اطالعات نامرتبط مثل خودروهای آمبوالنس 
است  آن  نشانگر  واردات  آمار  غیرسواری،  و 
که میزان واردات در آذرماه 394۱ دستگاه به 
ارزش 9٦ میلیون دالر بوده است که کمترین 
میزان واردات و مشابه فروردین ماه در سال 
جاری بوده است،خاطرنشان کرد: در مجموع 
طی نه ماهه اول ۵۵ هزار دالر شامل  ۸۱٦ 
دستگاه خودروی سواری وارد کشور شده است 
به  مربوط  دستگاه،   ٦739 تعداد  این  از  که 
خودروسازان و مجوزهای خاص واردات خودرو 
از سوی  واردات خودرو  تعداد  لذا  است؛  بوده 
بخش خصوصی 49 هزار و 77 دستگاه بوده 
که ارزشی معادل یک میلیارد و 33٠ میلیون 
دالر را در برمی گیرد و نسبت به دوره نه ماهه 
سال گذشته از نظر تعدادی، یک درصد افت 
واردات و از نظر ارزشی دو درصد رشد دالری 
داشته است.وی تصریح کرد: بیشترین واردات و 
رتبه اول مربوط به برند رنو با ۱3 درصد رشد 
سهم بازار نسبت به سهم سال گذشته است و 
رتبه دوم با افت 7 درصدی سهم بازار نسبت به 
سال گذشته مربوط به هیوندایی و رتبه های 
بعدی به ترتیب نیسان و تویوتا کیا سانگ یانگ 
و بی ام و بوده است.به گفته احتشام زاد، در این 
بین نیسان نسبت به سال گذشته ٦ درصد رشد 
سهم بازار و تویوتا و کیا به ترتیب 4 درصد و 
۱۱ درصد افت سهم بازار داشته اند.وی متوسط 
ارزش خودروهای وارداتی را 27 هزار و ۱3٠ 
دالر بوده و از آنجایی که تولید نه ماهه اول 
امسال، یک میلیون و 34 هزار و ۸۸۱ دستگاه 
بوده است؛ سهم بازار خودروهای وارداتی از بازار 
کشور ۵.۱ درصد بوده که با کسر آمار واردات 
بخش خصوصی  سهم  تولیدکنندگان،  توسط 
از بازار خودرو 4.7 درصد بوده است.  این به 
معنای  آن است که 9۵.3 درصد بازار، در اختیار 
تولیدکنندگان داخلی چه از طریق واردات و 

تولید بوده است. 

خودروهای خارجی به بازار قطره چکانی وارد می شود؛

استـمرار گرانـفروشی خـودروهای وارداتـی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه خانم لیال داداش زاده فرزند جعفر قلی  به اتهام سرقت تعزیری گوشی 
موبایل  در پرونده کالسه 9٦۱2۵٦  از طرف دادیاری شعبه دوم تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده ۱۱٠ قانون آیین دادرسی مدنی در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ  تا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
اسالمشهر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس 

از یک ماه از تاریخ انتشار اقدام قانونی معمول خواهد شد.م/الف ۱۸۵۸ 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- فاطمه محمد قلی ها 

آگهی
پرونده  در  شما  رمضان  فرزند  حمزه  به  معروف  رحمتی  رضا  آقای 
و  کریمی  مسگران  حسن  آقای  شکایت  به  بنا  کالسه۱٠2.9٦٠74٠ 
رادمهر نایبی به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع تحت تعقیب بوده 
و وقت رسیدگی به تاریخ 9٦.۱۱.۱4 و ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
است لذا در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر از اتهام انتسابی دفاع و 
اال دادگاه غیابی تشکیل و مقررات قانونی اتخاذ تصمیم نماید م الف 

9٦.22٠.2٠۵
رئیس شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو رامسر حمید باقری

آگهی
آقای محمدحسن جمشیدی اوانکی فرزند گلعلی شما در پرونده کالسه ۱٠2.9۵۱٠74 بنا به 
شکایت آقای روح اهلل درفشی  فرزند محمد کاظم و خانم سیده طاهره حسینی تپه   فرزند سید 
حسین به موجب دادنامه شماره  9٦٠997۱942۸٠۱٠23به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 
۱٠ میلیون ریال جایگزین حبس در حق دولت و در صورت تعذر  از اجرای مجازات جایگزین 
به تحمل 9۱ روز حبس محکوم شده اید. رای صادره غیابی و تا 2٠ روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه پس از انقضای مدت واخواهی تا 2٠ روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران میباشد . م الف 2٠٦.22٠.9٦
حمید باقری رئیس شعبه 1۰2 دادگاه کیفری 2 رامسر

دادنامه 
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم به نام کالسه پرونده ۵٠٦/9٦وقت رسیدگی روز9٦/۱2/2 و 
ساعت 9 صبح خواهان علیرضا نصیری خوانده ولی اهلل بوبایی  به موضوعیت مطالبه وجه خواهان دادخواست 
تصمیم شورای حل اختالف واحد 2شهری نموده در جریان رسیدگی قرار گرفته و وقت رسیدگی تعیین 
شده به جهت عدم شناسایی و مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورای حل 
اختالف را به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم آدرس کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت نمایند و در وقت مقرر جهت رسیدگی حضور به هم رسانند 
شورای حل اختالف واحد 2شهری فریدونکنار 

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در 
آینده مواضع دقیق تر و شفاف تری درباره 
هیچ  به  گفت:  شود،  می  اعالم  کوین  بیت 
تایید  را  کوین  بیت  مرکزی  بانک  عنوان 
در  اهلل سیف  ولی  ایلنا،  گزارش  نمی کند.به 
خصوص معامالت بیت کوین گفت: با وجود 

اینکه معامالت بیت کوین رواج پیدا کرده اما 
باید مردم مراقب این موضوع باشند. رییس 
های  ریسک  داد:  ادامه  مرکزی  بانک  کل 

زیادی به بیت کوین وارد است و به هیچ عنوان 
نمی کند. تایید  را  بیت کوین  بانک مرکزی 

بیت کوین  تصریح کرد: در خصوص  سیف 

مطالعاتی داشته ام و در خصوص رویکرد 
سایر کشورهای به بیت کوین بررسی های 
صورت گرفته است.رییس کل بانک مرکزی 
تصریح کرد: کسانی که در خصوص بیت کوین 
سرمایه گذاری می کنند نوساناتی از ریسک را 

می پذیرند.

هشدار بانک مرکزی نسبت به بیت کوین

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان این که 
اگر تصمیمات ناگهانی در حوزه اقتصاد اتخاذ 
نخواهیم  مسکن  قیمت  جهش  شاهد  نشود 
بود گفت: رصد شرایط موجود نشان می دهد 
بازارهای  به  شدن  نزدیک  حال  در  مسکن 
رقیب است و سرمایه گذاران آینده نگر می توانند 
بازار شوند.مصطفی قلی  این  وارد  از هم اکنون 
مسکن  بخش  کرد:  اظهار  ایسنا  به  خسروی 
همواره از تصمیمات غیرمنتظره در حوزه های 
دیگر که منجر به تورم های فوری شده آسیب 
دیده است. به طور مثال وقتی شایعه می شود 
که بنزین قرار است ۱۵٠٠ تومان شود فورا تاثیر 
خود را بر تورم می گذارد، بعد اعالم می شود که 
این افزایش انجام نخواهد شد. اما اثر را نمی توان 
پاک کرد. مجددا ممکن است بعد از عید اعالم 
کنند بنزین در ماه های آینده گران می شود، باز 
اثر دیگری بر تورم می گذارد. پس از آن قیمت 
بنزین را گران می کنند و یک التهاب دیگر ایجاد 
می کنند. بنابراین با یک اظهارنظر یا برنامه ریزی 
اشتباه کلیه سطوح اقتصاد به هم می ریزد و 
چهار مرحله تورمی را تجربه می کنیم. طبیعی 
به  نیز  مسکن  بخش  روند  این  در  که  است 

فاصله ی زمانی تاثیر می گیرد.
 حامل های انرژی گران نشود مسکن

 افزایش نمی یابد
وی افزود: اگر قیمت حامل های انرژی افزایش 
و غریبی در  تورم عجیب  تبع آن  به  و  نیابد 
اقتصاد شاهد نباشیم سال آینده قیمت مسکن 
با سطح تورم پیش می رود یا مقدار اندکی باالتر 
مشاوران  اتحادیه  گرفت.رییس  خواهد  قرار 
امالک با اشاره به مقایسه وضعیت بازار مسکن 
نسبت به بازارهای رقیب تصریح کرد: چهار بازار 
در اقتصاد کشور نقش ایفا می کنند و مسکن 
یکی از آنهاست که اهمیت این حوزه را نشان 
پنج  دلیل رکود حدودا  به  این که  با  می دهد. 
ساله بخش مسکن، این بازار شرایط مناسبی 
دوم شاهد  نیمه  از  بخصوص  امسال  نداشت، 
هستیم بازده سرمایه گذاری بخش مسکن در 

حال نزدیک شدن به بازارهای سکه، ارز و بورس 
است. بخصوص این که تالش مسووالن بر این 
است شکوفایی اقتصادی را در کنار رونق بازار 
مسکن داشته باشیم.به گفته خسروی، امسال 
مقداری وضعیت بازار مسکن در بخش خرید و 
فروش، صعودی بوده اما ساخت و ساز با سرعت 
معامالت پیش نمی رود؛ در حالی که نباید از 
در  شد.  غافل  مهاجرت ها  و  ازدواج ها  موالید، 
نتیجه با ادامه ی وضعیت فعلی، تناسب عرضه و 
تقاضا به هم می خورد. کما این که بانک مرکزی 
اعالم کرده قیمت مسکن در آذرماه ۱۵ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته 

است.
اتحادیه مشاوران امالک خواستار گرانی 

مسکن نیست
رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان این که 
رشد قیمت مسکن باعث رکود مجدد این بازار 
می شود گفت: بازار مسکن با ۱2٠٠ شغل به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است. 
اقتصاد  رونق  به  می تواند  مسکن  تحرک  لذا 
کمک کند اما اگر قیمت مسکن افزایش پیدا 
کند وارد رکود می شویم. بنابراین ثبات قیمت 
متناسب با قدرت خرید، بهترین سناریو برای 
این بازار است. در نتیجه مشاوران امالک، عامل 

و طرفدار گرانی نیستند.
چشم انداز یک ساله بازار مسکن مناسب است

خسروی تصریح کرد: در عین حال تالش ما به 
عنوان یک صنف این است که بازارهای رقیب 
را کنار بزنیم تا بخش مسکن را که نشان داده 
تقویت  باشد  آینده سودآور  در سال  می تواند 
بانک ها  برنامه ریزی مسووالن و کمک  کنیم. 
طرف  از  دارد.  زیادی  اهمیت  فرآیند  این  در 
دیگر سرمایه گذاران و متقاضیان هم باید نگاه 
درازمدت به مسکن داشته باشند. ضرب المثلی 
هست که می گوید ملک بخر و پنج سال نگه 
دار، بعد از پنج سال، ملک تو را نگه می دارد. 
بنابراین در خرید زمین و ملک، نگاه به آینده 
و نه صرفا شرایط فعلی اهمیت دارد. کما این که 

پیش بینی ما این است بعد از بهار سال آینده 
پیشی  خود  رقیب  حوزه های  از  مسکن  بازار 
می گیرد.وی ادامه داد: ملک امن ترین سرمایه 
است. نه دزد آن را می برد و نه آفت می زند. 
مضافا این که دارایی ثابتی است که خود را با 
تورم باالنس می کند. بنابراین توصیه می کنیم 
سرمایه گذاران با توجه به آینده بازار مسکن اقدام 
به ساخت و خرید مسکن کنند. با این اقدام هم 
سود می برند و هم به اشتغال و رونق اقتصادی 

کشور کمک می کنند.
سرمایه گذاران در کدام مناطق چه نوع 

خانه هایی بسازند؟
رییس اتحادیه مشاوران امالک در پاسخ به این 
سوال که ساخت و ساز و خرید و فروش در کدام 
بافت ها و مناطق سودآورتر خواهد بود گفت: 
سرمایه گذاری که وارد حوزه مسکن می شود 
قطعا در این موضوع که در کدام مناطق چه 
نوع مسکنی با چه متراژ و متریالی احداث کند 
تحقیقات الزم را انجام می دهد. با این حال ما نیز 
حاضریم مشاوره های الزم را به آنها ارایه دهیم. 
به طور مثال کوچک سازی در مناطق شمالی 
پایتخت توصیه نمی شود یا ساخت واحدهای 
باالی ۱۵٠ متر متقاضی کمتری خواهد داشت. 
بنابراین هر منطقه شرایط خاص خود را دارد که 
این مسائل باید لحاظ شود.خسروی یادآور شد: 
یکی از دالیلی که ما بر ضرورت کد رهگیری 
تاکید می کنیم استخراج اطالعات ریز و دقیق 
نوع و جنس معامالت در مناطق مختلف  از 
به  سیگنال هایی  می خواهیم  که  چرا  است. 
سیاست گذاران ارایه بدهیم که مبتنی بر شرایط 
واقعی حاکم بر معامالت باشد. مثال در منطقه ۵ 
معموال بیشترین معامالت انجام می شود. حال 
سوال این است که چه سرانه ها وخدماتی باعث 
جذابیت این منطقه شده است. دانستن این 
موضوع کمک می کند تا در سایر مناطق تهران 
نیز چنین خدماتی ایجاد شود. کد رهگیری 
می تواند منبع تمام این اطالعات باشد. لذا از 
کلیه مسووالن و دستگاه های مرتبط تقاضا دارم 

نسبت به کد رهگیری اهتمام بیشتری داشته 
باشند.

ارایه مشوق های جایگزین در مناطق 
برخوردار برای نوسازی بافت های فرسوده

وی درباره بازار آینده بافت فرسوده و شرایط 
پیش روی سازندگان در این مناطق که یکی 
از مهم ترین سیاست های دولت دوازدهم است 
گفت: پیشرفت ساخت و ساز در این بافت ها 
پایین است. دولت اعالم کرده که درخصوص 
انشعابات و عوارض، مشوق هایی می دهد. دولت 
تاجر خوبی نمی تواندباشد ولی می تواند ناظر 
خوبی باشد. بایدبرای بافت فرسوده تسهیالت 
باالتر با نرخ سود پایین ارایه کند؛ زیرا شاید 
می کند  زندگی  فرسوده  بافت  در  که  کسی 
برایش نوسازی اولویت نداشته باشد اما با توجه 
به خطرپذیری این بافت ها باید برای دولت به 
عنوان سیاست گذار مهم باشد و لذا مسیر را به 
سمت بازآفرینی سوق دهد و راهکارهای متنوعی 
برای آن در نظر بگیرد.رییس اتحادیه مشاوران 
مشوق های  ارایه  را  راهکارها  از  یکی  امالک، 
توضیح  این خصوص  در  و  دانست  جایگزین 
داد: به دلیل پایین بودن جذابیت سرمایه گذاری 
هم اکنون در بافت فرسوده ساخت و ساز پایین 
سازندگان  به  می تواند  دولت  بنابراین  است. 
بگوید اگر وارد بافت فرسوده شوید به شما تراکم 
جایگزین یا تخفیف در نقطه ای دیگر از شهر 
می دهیم. حتی می توان ارایه سوبسید، مشوق و 
مجوز در شمال شهر را مشروط به نوسازی در 

مقیاس وسیع در بافت های فرسوده کرد.
 راهکارهایی برای اصالح فرآیند مالیات

 بر ارزش افزوده
خسروی درباره مالیات بر ارزش افزوده گفت: در 
روزهای اخیر با آقای مسیحی ـ معاون مالیات 
بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتیـ  جلسه ای 
داشتیم و راهکارهای خود را برای اصالح فرآیند 
موجود ارایه کردیم. در آینده نیز این مباحث را 
ادامه می دهیم تا انشاءاهلل گشایش هایی در این 

خصوص حاصل شود.

رییس اتحادیه امالک:

آینده نگرها وارد بازار مسکن شوند



از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید 
به فردا داشته باش.

 )آلبرت انیشتن(

سخن حکیمانه

من درد تو را ز دست آسان ندهم
دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به یادگار دردی دارم
کآن درد به صد هزار درمان ندهم

امروز با موالنا

رمان »انگار خودم نیستم« 
رونمایی می شود

خودم  »انگار  رمان 
نوشته  نیستم« 
فرد  خلیلی  یاسمن 
دی   22 جمعه  روز 
آوند  کتابفروشی  در 
می  رونمایی  قیطریه 
مهر،  گزارش  شود.به 
خودم  »انگار  رمان 

روز  فرد  خلیلی  یاسمن  نوشته  نیستم« 
جمعه 22 دی در کتابفروشی آوند قیطریه 
رونمایی می شود.این کتاب به تازگی توسط 
داستانش  و  شده  منتشر  ققنوس  انتشارات 
گم  را  خودشان  که  است  هایی  آدم  درباره 
کرده اند و آن قدر از خود فاصله گرفته اند 
شناسند.  نمی  را  شان  خویشتن  دیگر  که 
راوی روایت  زبان چند  از  این رمان  داستان 
می شود و رویدادهایی از گذشته و حال را به 
هم پیوند می زند. به این ترتیب پازل و تکه 
های مختلف شخصیت های رمان تکمیل می 
شود.از یاسمن خلیلی فرد، پیش از این رمان 
»یادت نرود که...« توسط نشر چشمه منتشر 
شده است. او می گوید این گمگشتگی و این 
نیستند،  خودشان  دیگر  گویی  ای  عده  که 
داستان زندگی خیلی از ماست. او در رمان 
»انگار خودم نیستم« روزمرگی های زندگی 
امروز را به تصویر کشیده که به مرور منجر به 
تحول انسان می شوند. مراسم رونمایی از این 
کتاب، روز جمعه 22 دی از ساعت ۱٦ تا ۱۸ 
در کتابفروشی آوند قیطریه واقع در قیطریه، 
خیابان روشنایی، خیابان شهاب، نبش روشن 

دالن، شماره 2۵ برگزار می شود.

د   ر د   نیای کتاب

وزیر  با  که  با صحبتی  گفت:  علوم  وزیر 
قرار  داشتیم  کشور  وزیر  و  اطالعات 
جمهور  رییس  دستور  اساس  بر  شد 
دانشجویانی که هنوز در بازداشت به سر 
می  برند، آزاد می شوند.به گزارش پیام 
هیات  حاشیه  در  غالمی  منصور  زمان، 
مورد  در  خبرنگاران  جمع  در  دولت 
بازداشت  دانشجویان  وضعیت  آخرین 
شده در حوادث اخیر و تعداد این افراد 
این  از  برخی  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
از  دقیقی  آمار  شدند،   آزاد  دانشجویان 
تعداد دانشجویانی که هنوز در بازداشت 
آنها  تعداد  اما  نیست  در دست  هستند، 
کم است.وزیر علوم ادامه داد: با صحبتی 
کشور  وزیر  و  اطالعات  وزیر  با  که 
داشتیم قرار شد بر اساس دستور رییس 
به زودی و طی  این تعداد هم   جمهور 
شوند. )امروز(آزاد  فردا  و  امروز)دیروز( 

وی با اشاره به آمار دانشجویان بازداشت 
دانشجویان  :جمع  کرد  ، بیان  شده 

بازداشتی  که تاکنون به ما اطالع  داده اند، 
در کل کشور ۱3٠ نفر بوده است. بیشتر 
این افراد آزاد شده اند اما حدود ۱۵ الی 
بازداشت هستند. در  نفر  همچنان   2٠

غالمی در پاسخ به اینکه علیرضا رحیمی 

عضو کمیسیون امنیت ملی اعالم کرده 
که وزیر اطالعات قول داده تا امتحانات 
دانشجویان بدون وثیقه آزاد شوند،  افزود: 
بله همینطور است. اقای علوی روز های 
گذشته  در هیات دولت به من هم قول 

دادند و امیدواریم این مساله اتقاق افتد.
بازداشتی  دانشجویان  اینکه  درباره  وی 
یاخیر،  گفت: کال  ستاره دار خواهند شد 
را  دانشجویان  شدن  دارد  ستاره  بحث 
برداشته ایم.مفهوم ستاره برای زمانی بود 
که دانشجویان را به شکلی زیر نظر می 
پرسش  این  به  پاسخ  در  گرفتند.غالمی 
که آیا برای دانشجویان بازداشتی پرونده 
اظهارکرد:  شد،  خواهد  تشکیل  کیفری 
و  نشده  جرمی  مرتکب  فردی  اگر 
شواهد و مدارکی بر علیه او نباشد، قطعا 
تاکید  شد.   نخواهد  تشکیل  پرونده ای 
رییس جمهور نیز بر این است که صرف 
سازی  پرونده  هیچکس  برای  بازداشت، 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  نشود.وی 
بازداشت  این  برای  دارد  قصد  دولت  آیا 
وثایق  گفت:  بگذارد،  وثیقه ای  شدگان 
دولتی قانون خودش را دارد اما مقرر شد 
یا  و  کفالت  با  نداشت،  وثیقه  فردی  اگر 

ضمانت یک نفر آزاد شود .

دانشجویان بازداشتی آزاد می شوند

توسط  دلتنگی«  »جشن  فیلم  موسیقی  ساخت 
فردین خلتعبری به پایان رسید.

متن  موسیقی  فیلم،  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
فردین  آهنگسازی  به  دلتنگی«  »جشن  فیلم 
در  و  پراگ  شهر  متروپولیتن  ارکستر  در  خلعتبری 
استودیوی کانال چهار این شهر نواخته و ضبط شد.

فیلم سینمایی »جشن دلتنگی« به کارگردانی پوریا 
آذربایجانی و تهیه کنندگی علی قائم مقامی در سی 
و ششمین دوره جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش 
در می آید.این فیلم درباره رابطه واقعی آدم ها و گره 

خوردن آن با فضای مجازی است.
مینا  تشکر،  بهنام  کیایی،  محسن  حمیدیان،  بابک 
پریوش  قناعت،  ساغر  پناهی ها،  آ  پانته  ساداتی، 
و  دهبان  علی  ناصری،  عرفان  فدوی،  روزبه  نظریه، 
ندا عقیقی به عنوان بازیگران فیلم »جشن دلتنگی« 
دلتنگی«  »جشن  سینمایی  فیلم  هستند.عوامل 
نویسنده  آذربایجانی،  پوریا  کارگردان:  از  عبارتند 
مدیر  سرتوه،  مونا  و  آذربایجانی  پوریا  فیلمنامه: 
فیلمبرداری: علیرضا زرین دست، طراح چهره پردازی: 
مهرداد میرکیانی، صدابردار: آرش برومند، تدوینگر : 
خشایار موحدیان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: 
حمیدرضا غفارزاده، مسئول لباس: مرضیه حبیبی، 

دستیار دوم کارگردان: مهیار اسالمی

ساخت موسیقی »جشن دلتنگی« 
به پایان رسید 

کارگردانی  به  بیقرار«  »پاهای  سریال  تصویربرداری 
خیابان  شمال  در  الهیه  منطقه  به  هادی  منوچهر 

ولیعصر رسید.
به گزارش مهر، تصویربرداری سریال »پاهای بیقرار« 
این روزها در لوکیشنی که شرکت یکی از شخصیت 
های سریال با نام افسانه است انجام می شود. نقش 
او  از  غیر  و  کند  می  بازی  بهرام  آ  پانته  را  افسانه 
شاهرخ استخری، پویا امینی و چند بازیگر دیگر نیز 

به ایفای نقش می پردازند.
می  تصویربرداری  فاز   3 و  فصل   2 در  سریال  این 
شود که با پایان تصویربرداری فصل اول سریال که 
به زمان گذشته مربوط می شد این فصل اکنون در 

حال صداگذاری است.
»پاهای  سریال  جدید  فصل  از  جلسه   2٠ تاکنون 
رایگان در  به زودی مسعود  بیقرار« گذشته است و 
این فصل که در زمان حال می گذرد جلوی دوربین 
 4۵ که  سریال  از  فصل  این  رود.تصویربرداری  می 
 97 سال  اردیبهشت  تا  شود  می  شامل  را  قسمت 
ادامه دارد.فیلمنامه سریال »پاهای بی قرار« به قلم 
بابک کایدان و مهدی محمدنژادیان نوشته شده است 
و این مجموعه زندگی چند خانواده را به تصویر می 
کشد و داستان را در بستر وقایع آن سال ها و انقالب 

شکوهمند اسالمی و دفاع مقدس پیش می گیرد.

ضبط »پاهای بیقرار«
 به الهیه رسید

دو فیلم سینمایی »فصل نرگس« و »ایتالیا ایتالیا« 
»منار  فیلم  بین المللی  جشنواره  دوره  دهمین  در 

صوفیه« به نمایش در خواهند آمد.
سازمان  عمومی  روابط   ، زمان  پیام  گزارش  به 
فیلم های  بین الملل  پخش  هنری،  حوزه  سینمایی 
سینمایی »فصل نرگس« به کارگردانی و نویسندگی 
نگار آذربایجانی و تهیه کنندگی سحر صباغ سرشت 
و  صباغ زاده  کاوه  کارگردانی  به  ایتالیا«  »ایتالیا  و 
تهیه کنندگی مهدی صباغ زاده را سازمان سینمایی 

حوزه هنری برعهده دارد.
جمعه  روزهای  در  نرگس«  »فصل  سینمایی  فیلم 
ژانویه   ۱۵ دوشنبه  و  ماه(  دی   ۱2( ژانویه   ۱2
»ایتالیا  سینمایی  فیلم  همچنین  و  ماه(  دی   2۵(
در سالن های  ژانویه  و ۱٦  روزهای ۱4  در  ایتالیا« 
یورو سینما، سینما هاووس و کالچر هاووس به روی 
پرده خواهند رفت.جشنواره »منار صوفیه« با هدف 
آداب جهان  و  فرهنگ  با  بلغارستان  مردم  آشنایی 
بلغارستان  کشور  سوفیا  شهر  در  هرساله  اسالم 
برگزار می شود. در این جشنواره فیلم های منتخبی 
از خاورمیانه و آفریقای شمالی شامل فیلم های بلند 

سینمایی، مستند و کوتاه به نمایش در می آیند.
الی 29 دی  از ۱2  شایان ذکر است این جشنواره 
ماه در شهر صوفیه کشور بلغارستان برگزار می شود

نمایش »فصل نرگس« و »ایتالیا ایتالیا« 
در جشنواره »منار صوفیه« 

صالحی:

 رسانه های مکتوب باقی و ماندگارند 

موسسه  و  عام  طور  به  ها  رسانه  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مطبوعاتی ایران به طور خاص باید تالش کنند روابط دولت و ملت به 
سمت تعامل و گفت وگو هدایت شود زیرا رسانه ها می توانند در ایجاد 

روابط معقول بین این دو نقش به سزایی ایفا کنند.
به گزارش پیام زمان از  از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، سید عباس صالحی این مطلب را در بازدید از 

موسسه مطبوعاتی ایران عنوان کرد.
وی یکی از وجوه تمایز رسانه های مکتوب نسبت به رسانه های نوظهور 
را داشتن فرصت اندیشیدن برای آنها دانست و افزود: رسانه های نوظهور 
بیشتر به مثابه فست فودهایی می مانند که زمان پخت آن ها کم است 
اما رسانه های مکتوب مانند کتاب و روزنامه در یک بلوغ طبیعی متولد 
می شوند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در عین حال تصریح کرد: اندیشه 
که جان مایه انسان است در رسانه های مکتوب مشهودتر است و از این 

طریق فرصت بیشتری برای بروز و ظهور پیدا می کنند.
و  مانایی  فرصت  مکتوب  های  رسانه  در  اندیشیدن  داد:  ادامه  صالحی 
ماندگاری را ایجاد می کند و در عین حال باعث می شود قدرت زمینه 
های ارجاع بیشتری پیدا شود. از این رو رسانه های مکتوب عمر و زمان 
ارجاع طوالنی تری دارند.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: رسانه 
با وجود رسانه های نوظهور به دلیل فرصت سازی برای  های مکتوب 
های  رسانه  ذات  اما  داد:  ادامه  هستند.وی  ماندگار  و  باقی  اندیشیدن 
مکتوب و رقابت جدیدی که با رسانه های نوظهور یافته اند اقتضائاتی را 
ایجاد می کند تا در برخی زمینه ها خود را تقویت کنند و در نظام مولد 
خود، وجه تمایزشان را نشان دهند.عضو شورای عالی انقالب فرهنگی 
در عین حال گفت: از این منظر، عصر رسانه های مکتوب پایان یافته 
نیست، ولی در عین حال باید به اقتصاد رسانه و چند رسانه ای بودن 
شان فکر کرد تا بتوان مزیت های آن ها را حفظ کرد و در کنار آن مزیت 
های دیگری نیز به دست آورد.صالحی گفت: موسسه مطبوعاتی ایران 
دارای مزیت های متنوع و متعددی است. موسسه ای با سابقه بیش از 

2٠ سال که در این بازه زمانی برای خود شناسنامه ایجاد کرده است. 
زبان داشتن و حفظ معیارهای  بودن و چند  ای  افزود: چندرسانه  وی 
رسانه در حد قابل پذیرش از دیگر مزایای موسسه مطبوعاتی ایران است.

کرد:  اظهار  موسسه  این  مسائل  و  برخی مشکالت  به  اشاره  با  صالحی 
از  اقتصاد مطبوعات  روی  بر  در کشور عمال  اقتصادی  برخی مشکالت 
جمله این موسسه تاثیر گذار بوده است. ولی تالش برای پیگیری و رفع 
این مشکالت از جمله مشکالت حقوق و معیشتی کارکنان این موسسه 

انجام می شود.

3 اثر ایرانی در جشنواره محیط زیستی ژاپن 

پنجمین دوره جشنواره فیلم گرین ایمیج ژاپن شاهد نمایش سه فیلم 
کوتاه ایرانی با مضمون محیط زیستی خواهد بود.

تکنیک  با  که  مرضیه خیرخواه  کارگردانی  به  تیررس«  »در  انیمیشن 
جشنواره  در  که  است  ایرانی  انیمیشن های  از  یکی  شده  ساخته  شن 
گرین ایمیج ژاپن به نمایش درمی آید.فیلم 7 دقیقه ای »پنکه« ساخته 
فاطمه سوهانی و فیلم ۵3 دقیقه ای »محیط  بان و پلنگ« ساخته فتح 
هستند.»در  جشنواره  این  در  حاضر  ایرانی  دیگر  فیلم   2 امیری  اهلل 
سوره  دانشگاه  سوی  از  ثانیه  و۱7  دقیقه   ۵ در  انیمیشنی  تیررس« 
از  که  فیلمی  این جشنواره شرکت می کند.از مجموع 2۱4  در  تهران 
نهایت  در  کردند،  نام  ثبت  جشنواره  این  در  شرکت  برای  کشور   ۵3
29 فیلم برای این دوره از این جشنواره پذیرفته شدند. این فیلم ها 
از 23 تا 2۵ مارس 2٠۱۸ در پنجمین دوره این جشنواره به نمایش 
فرانسه،  از  فیلم  پنج  ژاپن،  از  فیلم  پنج  ایران،  از  فیلم  درمی آیند.سه 
پنج فیلم از تایوان و یک فیلم از ایتالیا، سوئد، آمریکا، هند، سوییس، 
جشنواره  این  در  اسپانیا  و  بلژیک  یونان،  موزامبیک،  آلمان،  استرالیا، 

اکران می شوند.

خبر

فیلم »محمد رسول اهلل« به شبکه 
نمایش خانگی می آید

به  رسول اهلل«  »محمد  سینمایی  فیلم 
کارگردانی مجید مجیدی ازدیروز  چهارشنبه 
توزیع  خانگی  نمایش  شبکه  در  دی   2٠
به  »محمدرسول اهلل«  سینمایی   شد.یلم 
چهارشنبه  از  مجیدی«  »مجید  کارگردانی 
2٠ دی ماه در شبکه نمایش خانگی توزیع 
کشورهای  در  اهلل«  رسول  می شود.»محمد 
 ، عراق  آذربایجان،  ترکیه،  از جمله  مختلف 
روسیه و… به نمایش درآمد و با اقبال مواجه 
اسالم  پیامبر  کودکی  داستان  فیلم  شد.این 
است اما قصه از روزهای آخر شعب ابوطالب 
آغاز شد و به قبل از تولد تا مقطع ۱2 سالگی 
فیلم  این  دارد.در  توجه  )ص(  اکرم  پیامبر 
عبدالمطلب،  نقش  در  نوری  شجاع  علیرضا 
مهدی پاکدل در نقش ابوطالب، ساره بیات 
در  ساداتی  مینا  سعدیه،  حلیمه  نقش  در 
نقش آمنه، محسن تنابنده در نقش ساموئل 
یهودی، داریوش فرهنگ در نقش ابوسفیان و 

… به ایفای نقش پرداختند.

»رفتن« به جشنواره ای 
در پراگ رفت

جشنواره فیلم ایرانیان پراگ در کشور چک 
برادران  »رفتن«  سینمایی  فیلم  میزبان 
جشنواره  دوره  می شود.هفتمین  محمودی 
میزبان  کشور چک  در  پراگ  ایرانیان  فیلم 
محمودی  برادران  »رفتن«  سینمایی  فیلم 
ژانویه  الی ۱4   9 از  می شود.این جشنواره 
برابر با ۱9 دی ماه لغایت 24 دی ماه برگزار 
می شود و فیلم های دیگری از جمله »کوه« 
ساخته  »وارونگی«  نادری،  امیر  ساخته 
بهنام بهزادی، »دوئت« ساخته نوید دانش، 
»اسرافیل«  آبست،  عبد  ساخته  »تمارض« 
رویداد  این  در   ... و  پناهنده  آیدا  ساخته 

هنری حضور دارند.

خرب

کاریکاتور

که  فجر  فیلم  جشنواره  سی وششمین 
اول  از همان روزهای  شروع شود، قطعا 
برای  پیش بینی  بازار  فیلم ها،  نمایش 
بهترین های جشنواره داغ می شود و این 
بهترین  مثل  شاخه ها  برخی  در  اتفاق 
از  بازیگری پررنگ تر  فیلم، کارگردانی و 

بقیه خواهد بود.
در  گذشته  سال  ایسنا،  گزارش  به 
نفر  هفت  شده،  اشاره  بخش های  این 
سیمرغ   بین  از  امسال  و  گرفتند  جایزه 
گرفته های دوره سی وپنجم چهار نفر باز 

هم در میدان رقابت حضور دارند.
در جشنواره فیلم فجر سال 9۵ سیمرغ 
سیدمحمود  به  فیلم  بهترین  بلورین 
»ماجرای  فیلم  تهیه  برای  رضوی 
محمدحسین  کارگردانی  به  نیمروز« 
با  هم  امسال  دو  این  و  رسید  مهدویان 
فیلم »التاری« در جشنواره حضور دارند.

مقام  در  فیلم  دو  امسال  رضوی  البته 
فیلم  که  دارد  جشنواره  در  تهیه کننده 
دیگرش »دارکوب« ساخته بهروز شعیبی 
است؛ فیلمی که یک داستان اجتماعی را 
با پرداختن به روابط انسانی و موضوعاتی 

همچون اعتیاد روایت می کند.
جمشید  بهرامی،  سارا  افشار،  مهناز 
امین  و  حجازی فر  هادی  هاشم پور، 
فیلم  بازیگران  جمله  از  حیایی 
هم  »التاری«  هستند.در  »دارکوب« 
قاچاق  به  آن  موضوع  می شود  گفته  که 

جواد  می شود،  مربوط  جوان  دختران 
عزتی، ساعد سهیلی، هادی حجازی فر و 

حمید فرخ نژاد بازی کرده اند.
جشنواره  کارگردانی  بهترین  جایزه   
برای  جلیلوند  وحید  به  هم  سی پنجم 
امضا«  بدون  تاریخ  »بدون  فیلم  ساخت 
این رویداد  امسال در  او  بود که  رسیده 
پشت  ماه های  در  جلیلوند  ندارد.  اثری 
سرگذاشته سال 9٦ با آخرین ساخته اش 
حضور پررنگی در جشنواره های خارجی 
کسب  هم  را  متعددی  جوایز   و  داشت 
کرد.محسن تنابنده برنده جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول مرد جشنواره سال قبل 
»فِراری«  فیلم  در  بازی  بخاطر  که  هم 

همانند  شده،  برگزیده  داودنژاد  علیرضا 
سی وششم  جشنواره  در  کارگردانش 
که  است  حالی  در  این  ندارد،  فیلمی 
بازیگری زن هر دو  بهترین  برگزیده  دو 
دارند که  فیلم هایی  امسال  در جشنواره 
آثار  از  متفاوت  دالیل  به  است  ممکن 

قابل توجه جشنواره باشند.
بازی  برای  قبل  سال  که  حاتمی  لیال 
بهترین  سیمرغ  خواب«  »رگ  در 
امسال  گرفت،  را  زن  اول  نقش  بازیگر 
پیمان  کارگردانی  به  »بمب«  فیلم  با 
به  فیلم  می آید.این  جشنواره  به  معادی 
و  حال  با  و  حقیقی  مانی  تهیه کنندگی 
هوای موشک باران تهران در سال ۱3٦٦ 

ساخته شده و به جز لیال حاتمی، پیمان 
معادی، حبیب رضایی، سیامک انصاری و 
سیامک صفری هم در آن بازی کرده اند.

در  زن  اول  نقش  برگزیده  بازیگر  دیگر 
که  بود  زارعی  مریال  جشنواره سال 9۵ 
طور  به  دودی«  سقف  »زیر  فیلم  برای 
را  با حاتمی نظر هیات داوران  مشترک 
جلب کرد.مریال زارعی امسال فیلم »سوء 
تفاهم« به کارگردانی احمدرضا معتمدی 
معتمدی  خود  که  دارد  جشنواره  در  را 
پس از حدود یک دهه با فیلمی تازه به 
تفاهم«  جشنواره می آید.زارعی در»سوء 
کامبیز  با  دارد  اجتماعی  مضمونی  که 
جمشیدی  پژمان  و  عبدی  اکبر  دیرباز، 
بخش  در  است.اما  بوده  همبازی 
هم  مرد  و  زن  مکمل  بازیگران  بهترین 
سیمرغ  قاسمی  ثریا  و  محمدزاده  نوید 
بازیگر  قاسمی  ثریا  که  بودند  گرفته 
»ویالیی ها«، فیلمی در جشنواره امسال 
در  امسال  که  هم  محمدزاده  ندارد.نوید 
تئاتر خیلی فعال بود فیلمی در جشنواره 
سی وششم دارد که یک همکاری دوباره 
و  »خشم  فیلم  از  پس  سیدی  هومن  با 

هیاهو« است.
زنگ زده« جدیدترین  کوچک  »مغزهای 
ساخته سینمایی هومن سیدی است که 
سجادی  فرید  محمدزاده،  نوید  کنار  در 
و  اصالنی  فرهاد  اعالیی،  علی  حسینی، 

هومن سیدی هم در آن بازی کرده اند.

رقابت سیمرغ داران سال 95 در فجر سی وششم

فرهنگی  بزرگ  جایزه  دریافت  با  جنجالی  فیلمساز 
دانمارک به ارزش ۱٦٠ هزار دالر تجلیل می شود.

به گزارش  از اسکرین دیلی، الرس فون تریه فیلمساز 
آنارشیست بزرگ ترین جایزه فرهنگی دانمارک را از آن 
خود می کند. جایزه سانینگ به ارزش ۱٦٠ هزار دالر 
هر 2 سال یک بار به فردی که باارزش ترین مشارکت ها 
را در رشد فرهنگ اروپایی از خود بروز داده باشد اهدا 
از  بیانیه ای  دانمارک در  آکادمی  می شود.رییس شورای 
فون تریه به عنوان هنرمندی آوانگارد یاد کرد که بی پروا 
و با اعتماد به نفس مسیر فیلمسازی را تغییر داده و از 

دل سینمای اروپا چیزی ویژه خلق کرده است.
جایزه سانینگ 2٠۱۸ در تاریخ ۱9 آوریل و در دانشگاه 

کپنهاگ به فون تریه اهدا می شود.
در سال 2٠۱4 میشل هانکه این جایزه را دریافت 
کارگردان  ساله   ٦۱ تریه   فون  بود.الرس  کرده 
او  فیلم های  از  است.  دانمارکی  فیلمنامه نویس  و 
طالیی،  قلب  سه گانه  اروپا،  سه گانه  به  می توان 
سه گانه آمریکا، و سه گانه افسردگی اشاره کرد. او 
را به عنوان محرک اصلی و احیاکننده فیلمسازی 
دانمارک می شناسند و معتقدند که تأثیر بسزایی 
و  دانمارک  کارگردانان  نوی  نسل  پیدایش  در 
فیلم های فون  اهمیت  سراسر جهان داشته است. 
شکل  در  او  محوری  نقش  خاطر  به  فقط  تریه 

نظر  از  او  فیلم های  نیست،   9۵ دگما  پیمان  گیری 
گونه دامنه ای بسیار وسیع دارند و از آوانگارد گرفته تا 

بازسازی کالسیک های قدیمی را شامل می شوند.

اهدای جایزه بزرگ فرهنگی دانمارک به الرس فون تریه
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