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  جهانگیری :مردم نباید نسبت به آینده 
دغدغه داشته باشند

در  منفجره  مواد  محموله   کشف 
کشور شرقی  مرز های 

  

به گزارش زمان، دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 
است،  نشده  اتخاذ  تلگرام  انسداد  با  رابطه  در  تصمیمی  فعال 
گفت: به کسب و کارهایی که با کوچ از تلگرام، متضرر شوند 

2بیمه بیکاری تعلق می گیرد.

اختصاص بیمه بیکاری به کسب 
و کارها برای کوچ از تلگرام

عامل  مدیر  موسوی خواه،  سیدمحمدرضا  زمان،  گزارش  به 
طرح  اجرای  از  ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت 
عرضه  جایگاه های  در  بنزین  بخار  جمع آوری  محیطی  زیست 

سوخت کشور در سال جاری خبر داد.

به گزارش زمان، رییس ســازمان ملی استاندارد ایران تاکید 
کرد از کنترل کیفی خودروســازان رضایت ندارد و در صورت 
دریافت گزارش مشتریان درباره استفاده از قطعات بی کیفیت 

و غیراستاندارد با متخلف برخورد می شود. 6

اجرای طرح جمع آوری بخار 
بنزین در جایگاه های سوخت

»کنترل کیفیت« حلقه گمشده 
در کارخانه های خودروسازی
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سخنگوی وزارت خارجه: برجام هیچ جای بازبینی ندارد

صهیونیست ها از کرده خود پشیمان خواهند شد

سرمقاله

 ساِل جدید شمسی
رنِگ سال میالدی

نگاه روز

چالش عمده سیاست های 
ارزی دولت

کاغذ در لیست کاالهای 
اساسی قرار گرفت

روزهــای ابتدایی دی ماه و همزمان با ســال 
جدید میالدی در سایر کشورهای جهان، رنِگ 
ســال برای طراحی لباس و انتخاب پارچه از 
ماه ها قبل مشــخص و معرفی می شود. رنگی 
خاص که ناِم رنِگ ســال را به خود می گیرد. 
شــاید این نگاه فرهنگی برای کشور ما کمی 
دور از ذهن باشــد که به قول معروف قبل از 
رســیدن به دقیقه نود، کارها را ســر فرصت 
انجام دهیم و نتیجــه مطلوب بگیریم. عادت 
مان شــده چند جلســه قبــل از انجام حتی 
بزرگترین فســتیوال ها و جشنواره ها بگیریم 
و بعد که نتوانســتیم به طــور کامل از پس 
کاری بر بیاییــم، زماِن اندک را مقصر بدانیم. 
جالب اینجاست که هیچ گاه نیز از کمبودهای 
موجود درس عبرت نمی گیریم و در سال بعد 

باز همان اشتباهات را تکرار می کنیم.
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بهار« سفید پوشید «

 محمدقسیم عثمانی

به گزارش خبرنگار زمان- الهام آمرکاشی، سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد برجام هیچ جای بازبینی ندارد. وی درباره حمله اسرائیل به سوریه و سکوت تهران درباره شهادت 
ایرانیان گفت: درباره تجاوز اسرائیل به سوریه مواضع خود را اعالم کردیم و حق سوری هاست که دراین باره عکس العمل های الزم را نشان دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه 

تصریح کرد رژیم صهیونیستی دیر یا زود پاسخ الزم را از ایران دریافت خواهد کرد و از کرده خود پشیمان خواهد شد.

برف و باران در آسمان ایران

آگهی دعوت از مالکین
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد در نظر 
فردوسی  خیابان  شهرکرد،  در  واقع  مصوب  طرح  اجرای  منظور  به  دارد 
جنوبی، روبروی مسجد نو حد فاصل کوچه های 18 و 61 طبق نقشه ذیل و در قالب بودجه 
مصوب سازمان و براساس مادتین 84 و 111 قوانین شهرداری و با اجازه مستحصله از قانون 
حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و الیحه قانونی 
نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی 
نحوه  قانون  واحده  ماده  همچنین  و  اسالمی  انقالب  شورای   1358/11/17 مصوب  دولت 
تقویم ابنیه امالک و اراضی مورد نیاز شهرداریها  مصوب 1370/08/28 قصد دارد نسبت 
به تملک اراضی و ابنیه مالکینی که ملک آنها در محدوده طرح فوق می باشد اقدام نماید . 
لذا بدینوسیله به کلیه مالکین و مدعیان اراضی و ابنیه محدوده طرح که امالک آنها طبق 
نقشه ترسیمی ذیل با عالمت ضربدر مشخص گردیده ابالغ می گردد ظرف مهلت یکماه از 
تاریخ انتشارآگهی با دردست داشتن اسناد ومدارک مثبته مالکیت جهت انجام مذاکره و 
توافق ) معرفی کارشناس منتخب خود و تعیین کارشناس مرضی الطرفین( به این سازمان 
تجاری  ،مجتمع  فردوسی جنوبی  خیابان  و  نصیر  بلوار خواجه  تقاطع   ، درشهرکرد  واقع 

مراجعه  دوم  طبقه   ، الله  اداری 
نمایند . 

درصورت عدم مراجعه و استنکاف 
در  سازمان  این  معامله  انجام  از 
قانونی  الیحه   8 ماده  اجرای 
تقویم  نحوه  قانون  و  صدرالذکر 
نیاز  مورد  اراضی  و  امالک   ، ابنیه 
دستگاه  هماهنگی  با  شهرداریها 
گذاری  قیمت  به  نسبت  قضائی 
صندوق  به  ملک  قیمت  تودیع  و 
اقدام  ثبت و تملک و تخریب آن 

خواهد نمود .   
سازمان عمران و بازآفرینی 

فضاهای شهری شهرداری شهرکرد

 نوبت اول

          مناقصه شماره :97-3
 فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای » تخریب و آزاد سازی 

اعیانی های غیر مجاز در بخشی از بستر و حریم رودخانه های کرج و شاهرود «

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی 
یک مرحله ای »تخریب و آزاد سازی اعیانی های غیر مجاز در بخش از بستر و حریم رودخانه های کرج و 
شاهرود« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت 
 www.setadiran.ir و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 97/1/26می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/1/29
مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/2/8

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10صبح مورخ 97/2/9
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان- 

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 02633332300
نام:  انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131، 021 دفتر ثبت  اطالعات تماس سامانه جهت 

88969737 و 85193768 -021

 نوبت دوم

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

 مناقصه شماره :96-15
 تجدید فراخوان جهت ارزیابی کیفی  مناقصه دو مرحله ای »تهیه، حمل، نصب، پایش 

و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب استان البرز«
مناقصه  کیفی  ارزیابی  برگزاری  جهت  فراخوان  تجدید  دارد   نظر  در  البرز  ای  منطقه  آب  سهامی   شرکت 
دو مرحله ای »نصب، پایش و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب استان البرز« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

 دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 97/1/28می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه 

از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/1/31  مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/2/15

زمان بازگشایی پاکات:ساعت 10صبح مورخ 97/2/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای 

البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 026-33332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131- 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

 نوبت اول
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سیستم مشخصی برای انتخاب رنگ سال وجود ندارد

ساِل جدید شمسی، رنِگ سال میالدی
*فرزانه یوسفیان

روزهای ابتدایی دی ماه و همزمان با سال جدید 
میالدی در سایر کشــورهای جهان، رنِگ سال 
بــرای طراحی لباس و انتخــاب پارچه از ماه ها 
قبل مشــخص و معرفی می شــود. رنگی خاص 
که ناِم رنِگ ســال را به خود می گیرد. شاید این 
نگاه فرهنگی برای کشــور ما کمی دور از ذهن 

باشــد که به قول معروف قبل از رســیدن به دقیقه نود، کارها را 
ســر فرصت انجام دهیم و نتیجه مطلوب بگیریم. عادت مان شده 
چند جلســه قبل از انجام حتی بزرگترین فستیوال ها و جشنواره 
ها بگیریم و بعد که نتوانستیم به طور کامل از پس کاری بر بیاییم، 
زمــاِن اندک را مقصر بدانیم. جالب اینجاســت که هیچ گاه نیز از 
کمبودهای موجود درس عبرت نمی گیریم و در سال بعد باز همان 
اشــتباهات را تکرار می کنیــم و در آخر ناِم آزمــون و خطا را بر 
روی آن می گذاریم.شــاید مهمتر و با اهمیت تر از جشنواره های 
فجر برای هنرمندان رشــته های مختلف در کشور وجود نداشته 
باشد، فستیوالی ملی و بین المللی که فرصت بسیار خوبی را برای 
نتیجه ی فعالیت یک ســاله هنرمندان بــه وجود می آورند. فرش 
قرمزی پهن می شــود تا هر فرد بتواند هنِر خود را بســنجد و در 
معرض داوری انجام دهد.اما هر سال باز از مشکالت و کمبودها می 
گوییم و آنچه باید می شد و نشد. اما این بار روی سخنم با برگزار 
کنندگان این جشــنواره ها نیست. روی سخنم با مسئوالنی است 
که برای فرهنگ و هنر کمتریــن اهمیت را می دهند و در همان 
دقیقــه نوِد معروف به دنبال پیدا کردن بهترین راه حل هســتند. 
»ســال گذشته، همزمان با برگزاری هفتمین جشنواره مد و لباس 
فجر و پیش از آن، از کارشناســان دعوت کردیم تا گردهم آیند و 
همفکــری کنند و ما را در انتخاب رنگی که امکان تولید پارچه آن 
و همچنین ارائه اش در ایران وجود داشته باشد، یاری دهند.« این 
ســخنان حمید قبادی دبیر کارگروه سامان دهی مد و لباس کشور 
است. وی در ادامه می گوید: »بر اساس نظرات کارشناسان، زیتونی 
یکی از رنگ هایی است که بخش هایی از اقلیم ایران را دربرمی گیرد؛ 
از ســوی دیگر در معماری ایرانی از آن اســتفاده شده و جدای از 
این موارد، جنبه های روانشناسانه زیتونی هم قابل توجه است چرا 
که این رنگ امید می بخشد و بر روابط اجتماعی تاثیر می گذارد.« 
رنگ سال را انتخاب کردند، اما نه چند ماه قبل که تولید کنندگان 
مختلف در طراحی ها و تولیدات خود اســتفاده کنند، بلکه باتوجه 
به اخبار منتشر شده اواسط اسفندماه. انتخاب در روزهای برگزاری 
جشنواره اتفاق می افتد، زمانی که با یک جستجوی کوتاه در گوگل 
متوجه می شویم که رنگ سال بنفش است، البته نه سال شمسی، 
بلکه میالدی.هجمه های بســیاری به انتخاب رنگ سال میالدی و 
توجه مردم به این امر شــده بود، اما آیا اقدامی هم برای آن شــد؟ 
جایگزینی به موقع برای آن در نظر گرفته شد؟ همواره یک انتخاب، 
یک تصمیم، برگزاری یک برنامه و... در ذهن مردم هنگامی جا می 
افتد که دو ســال هم که شــده به صورت پی در پی به انجام آن 
اقدام شــود. همه ی فیلم ســازان می دانند که باید در مدتی معین 
فیلم های خود را برای شرکت در جشنواره فجر بسازند، هیچ کس 
نیســت زمان و چگونگی برگزاری جشنواره فجر را به آن ها گوشزد 
کند، بلکه برگزاری روتین و هرساله ی آن، خود بهترین تبلیغ است.

برای عجین شــدن انتخاب رنگ ســال و دوری از ترویج فرهنگ 
و رنِگ ســال میالدی بهترین راه داشــتن سیستم مشخص برای 
انتخاب رنگ سال با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه 
اســت. ســخنی که دبیرکارگروه مد و لباس خود نیز به آن اشاره 
داشــت. )ما باید سازوکار ارائه به موقع رنگ سال را فراهم کنیم تا 
طراحان و تولیدکنندگان بر اساس آن جلو بروند و خط مشی خود 
را تعیین کنند به عبارتی رفتارمان باید حرفه ای تر باشد. در هر حال 
نمی توانیم چشم بر این واقعیت ببندیم که هنوز سیستم مشخصی 
برای انتخاب رنگ ســال وجود ندارد و باید به این ماجرا به صورت 
تخصصی و منطقی پرداخته شــود.( اما با وجود انتخاب این رنگ 
همزمان با برگزاری هفتمین جشنواره مد و لباس هیچ گونه تبلیغی 
بــرای رنگ زیتونی و پرداختن به آن در حوزه ی معرفی به مردم و 
بازاریابی نشــده بود. هنوز هم وقتی در مرورگرهای اینترنتی رنگ 
سال را جستجو می کنیم، عکس ها و متن های رنگ بنفش با تیتر 
رنگ بنفش رنگ سال ۲۰۱۷ و ۹۷ است، یافت می شود. گویی نه 
کارگروهی تشکیل شده و نه رنگی انتخاب و قطعا این امر به دلیل 

نبود سیستمی مشخص و افرادی دلسوز در این حوزه است.
    F.Yousefianpour@Gmail.com

بازار تخم مرغ تحت تاثیر نوسانات ارز

رئیس هیات مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران با بیان اینکه 
قیمت تخم مرغ تحت تاثیر نوســانات ارزبا افزایش جزئی همراه 
بوده،گفت: دریکماه ونیم گذشــته کنجاله ســویا ۳۰۰تومان و 
ذرت۲۰۰تومان گران شــده است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
ناصر نبی پور بــا بیان اینکه میانگین قیمــت هرکیلوگرم تخم 
مــرغ درب مرغ داری با افزایش جزئی به ۵۵۰۰ تا ۵۶۰۰ تومان 
رسیده است، گفت: نوسانات قیمت ارز از نظر روانی بر این مساله 
تاثیرگذار بوده اســت.وی با اشــاره به افزایش قیمت نهاده های 
دامــی در بازار افزود: قیمت هرکیلوگــرم ذرت در بندر به حدود 
۱۲۰۰ تومان و ســویا به حدود ۲۳۰۰ تومان رسیده ضمن اینکه 
در یکماه و نیم گذشــته ذرت حدود ۲۰۰ تومان و سویا نزدیک 
به ۳۰۰ تومان گران شــده اســت.  رئیس هیات مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه به دلیل شیوع بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشــور تولید نســبت به ســال 
گذشته کمتر اســت، درباره اینکه پیش بینی می کنید وضعیت 
بــازار تخم مرغ طی روزهای آینده به چه صورت باشــد؟، گفت: 
نباید تغییرات آنچنانی ایجاد شــود و پیش بینی می شود قیمت 
بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومــان بماند.  نبی پور ادامه داد: با قیمت 
های فعلی نهاده ها، قیمت تمام شده تولید هرکیلوگرم مرغ بدون 

سود برای تولیدکننده باالی ۵۸۰۰ تومان است.  

 حمایت قوه قضاییه 
از سیاست های ارزی دولت 

رئیــس قوه قضاییه با تاکید بــر حمایت همه جانبه 
دستگاه قضایی از دولت در صیانت از ارزش پول ملی 
گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز از مولفه های مهم اقتصاد 
کشــور است و بر همین اساس قوه قضاییه نسبت به 
سیاست های اخیر دولت برای ساماندهی و مدیریت 

بازار ارز حمایت کامل خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازاداره کل روابط عمومی قوه 
قضاییــه، آیت اهلل آملی الریجانی با اشــاره به حمله 
اخیر آمریکا، انگلیس و فرانسه به مناطقی از سوریه، 
خاطر نشــان کرد: در روز های اخیر شــاهد هجمه 
جنایتکارانه محور شــرارت و جنایت در منطقه علیه 
ســوریه بودیم. آمریکا با همدستی انگلیس و فرانسه 
بر خالف تمام موازین بین المللی، اخالقی و انســانی 
بیش از ۱۰۰ موشــک به سوریه شلیک کرد. چنین 
اقدامــی را نه ســازمان ملل تجویز کــرده بود و نه 
موازین حقوق بین الملــل چنین اجازه ای را می داد، 
اما آمریکا و متحدانش موازین بین المللی را به سخره 
گرفتند و با طرح دروغ تکراری استفاده از سالح های 
شــیمیایی به این منطقه حمله کردند.آیت اهلل آملی 
الریجانی با ابراز تاسف شدید از اقدام برخی حاکمان 
خودفروخته جهان اســالم که در شب مبعث پیامبر، 
حمله جنایتکارانه به ســوریه را مــورد حمایت قرار 
دادند، اظهار کرد: خوشــبختانه این اقدامات موجب 
بصیرت افزایــی و نزدیکی هرچه بیشــتر ملت های 
مسلمان می شود و آن ها به خوبی متوجه می شوند که 
امثال آمریکا و متحدانش به هیچ عنوان قابل اعتماد 
نیستند.آیت اهلل آملی الریجانی اظهار کرد: بحمداهلل 
با تدبیر دولت محترم، تالطم های موجود در بازار ارز 
تا حدی حل شده است گرچه توقع داشتیم که دولت 
محتــرم و بانک مرکزی زودتر وارد عمل شــوند، اما 
بهرحال قوه قضاییه از هر اقدامی در جهت صیانت از 
ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار ارز که الزمه کار 

اقتصادی است حمایت همه جانبه می کند.

ماکرون: اسالم واقعی افراطی نیست

 رئیس جمهور فرانسه به منظور حفظ اتحاد کشورش 
خواهان احترام به آزادی های دینی در فرانسه شد و 
گفت، به هر زنی که حجاب دارد، احترام می گذارد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، امانوئل ماکرون، رئیس 
جمهور فرانسه در دیدار با خبرنگار کانال "پی اف ام" 
و پایگاه "مدیا پارت" گفت، به دنبال مهاجرت هایی 
که دنیا در سال های اخیر شاهد است، دین اسالم در 
فرانسه در حال گسترش است.ماکرون افزود، امروز 
تعداد مسلمانان فرانسه بین ۴.۵ تا شش میلیون تن 
است و دین اســالم تقریبا در فرانسه تازگی دارد و 
بسیاری از شهروندان از اسالم می ترسند، آنها باید به 
آزادی احترام بگذارند تا فرانسه متحد باقی بماند.وی 
ادامه داد، ترس از اســالم ناشی از بزرگ جلوه دادن 
جریان های رادیکالی و افراطی است و اسالم واقعی 
افراط گری نیست.ماکرون در پاسخ به سوال داشتن 
حجاب گفت: به هر زنی که حجاب داشــته باشــد 
احترام می گذارم، فرانســوی ها هم باید او را احترام 

کنند، من از حامیان منع حجاب نیستم.

آینده توافق هسته ای منوط به 
تالش های اروپا 

 خبرگزاری آسوشــیتدپرس، با اشــاره به تالش های 
اروپا برای جلــب رضایت رئیس جمهــور  آمریکا به 
منظور حفظ برجام گزارش داد: آینده توافق هسته ای 
تاریخــی با ایران منوط به موفقیت آخرین مداخالت 
اروپایی ها و رایزنی ها با رئیس جمهور ترامپ اســت.

بــه گزارش زمان بــه نقل ازایســنا، امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه و آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
قرار اســت در ماه جاری )میالدی( به طور جداگانه 
به واشــنگتن ســفر کنند که ممکن اســت آخرین 
تالش رهبران خارجی برای حفظ توافق هســته ای 
در آستانه ضرب االجل تعیین شــده از سوی دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا باشد که خواستار اصالح 
و تقویت این توافق اســت.ترامپ گفته اســت که در 
صورت اصالح نشــدن توافق هسته ای تا روز ۱۲ مه 
از آن خارج خواهد شد، مگر اینکه مذاکره کنندگان 
انگلیس، فرانســه و آلمان بتوانند برای اصالح آنچه 
ترامپ نقاط ضعف این توافق می خواند به یک سازش 
دست یابند.ایران اعالم کرده است که خروج آمریکا از 
توافق هسته ای و وضع مجدد تحریم ها این توافق را 
نابود خواهد کرد و تهدید کرده است که به آن پاسخ 
خواهد داد؛ از جمله از طریق بازگرداندن فعالیت های 

هسته ای اش که طبق این توافق محدود شده اند.

اخبار

سرمقاله

کرم و جوانمردی بیش از 
خویشاوندی مهر می آورد.

کالمامیر

ســخنگوی وزارت خارجه با بیان این مطلب که 
برجام هیچ جای بازبینی ندارد و همین است که 
با پشتوانه ۲۲۳۱ اجرایی شده است، در خصوص 
اظهــارات موگرینی مبنی بر تعهد اروپا به ایران و 
جلسه با وی گفت: ما با کشورهای اروپایی با توجه 
به برجام در تماس هستیم و مورد عالقه دو طرف 
اســت. این تماس ها تا ۲۲ اردیبهشــت ماه ادامه 
خواهد یافت. اروپا پایبند است و ایران هم تغییری 
در مواضع خود ندارد و اولین کشوری نخواهد بود 
که از برجام خارج شود و با هوشیاری تمام موارد 
را رصد خواهد کرد و اجاره نخواهد داد دیگران با 
هزینه ایران خللی در آن ایجاد کنند. برجام هیچ 
جای بازبینی ندارد و همین اســت که با پشتوانه 

۲۲۳۱ اجرایی شده است.
آمرکاشی،  الهام  زمان-  گزارش خبرنگار  به 
بهرام قاســمی دیروز در ابتدای اولین نشســت 
خبری هفتگِی خود در ســال جــاری با اصحاب 
رسانه، ضمِن تبریک عید مبعث و اعیاد شعبانیه، 
دربــاره برجــام بــدون آمریکا گفــت: در هیأت 
نظارت بر برجام طرح های مختلف بررســی شده 
و احتمــاالت مختلفی بوده که یکی از آنها برجام 
بدون آمریکاست، بیان زودهنگام این موضوع کار 
درســتی نیست و با توجه به شــرایط جدید این 
اقدامات در زمان خود اعالم خواهد شد.قاســمی 
درخصوص همزمانی خــروج احتمالی از برجام و 
انتقال ســفارت آمریکا به قــدس گفت: صداهای 
مختلف از مقامات آمریکایی شــنیده می شــود و 
فرض کنونی من خروج آمریکا از برجام نیســت و 
باید صبر کرد.وی در پاســخ به سوالی درخصوص 
دیدار مقامات آمریکایــی و اروپایی درباره اصالح 
برجــام و توافقات حاصل شــده آنها گفت: من از 
تعداد نشست های کشــورهای اروپایی با آمریکا 
و اینکــه چه موضوعاتی را مــورد تبادل نظر قرار 
دادند،اطالعی ندارم اما برجام موضوعی است بین 
ایران و۱+۵ توافق شــده و سایر موارد گمانه زنی 
اســت و ما اطالع رســمی درباره این موضوعات 
نداریم تا اظهار نظری کنیم.قاســمی با بیان این 
مهــم که هنوز تصمیم قاطعــی در آمریکا درباره 
برجام گرفته نشــده اســت، درخصوص سخنان 
وزیــر خزانــه داری آمریکا دربــاره احتمال عدم 
خــروج آمریکا از برجام گفت: مــن از گمانه زنی 
پرهیز می کنم. اظهارات متفاوتی از اروپا و آمریکا 
وجود دارد. ما سخنان متفاوت و متضاد و غریبی 
را درباره ایران و برجام دریافت می کنیم که درباره 
آنها اظهار نظر نمی کنیم، باید صبر کرد زیرا فکر 
می کنــم تصمیم قاطعی هنــوز در آمریکا گرفته 
نشده و با توجه به شخصیت رئیس جمهور آمریکا 
که در بزنگاه ها مواضع متفاوت و متضادی را اتخاذ 
می کند.سخنگو در ادامه درباره حمله اسرائیل به 
ســوریه و سکوت تهران درباره شــهادت ایرانیان 

گفت: درباره تجاوز اسرائیل به سوریه مواضع خود 
را اعالم کردیم و حق سوری هاست که دراین باره 
عکس العمل های الزم را نشــان دهند. سخنگوی 
وزارت امور خارجه تصریح کرد رژیم صهیونیستی 
دیــر یا زود پاســخ الزم رااز ایران دریافت خواهد 
 کرد و از کرده خود پشــیمان خواهند شــد. آنها 
نمی توانند دســت به اقدامی بزنند و از مجازات 
معــاف باشــند. وی درخصوص تجهیز ســوریه 
به اس ۳۰۰ که خط قرمز اســرائیل تلقی شــده 
گفت: اظهارات مداخله جویانه اسرائیل را محکوم 
می کنیم و آنهــا حق دخالت ندارند.ســخنگوی 
وزارت خارجه در خصوص تحریم ها علیه ۸۲ فرد 
و نهاد ایرانی در شــورای اروپا و مذاکرات حقوق 
بشری با اروپا گفت: این موضوع جدیدی نیست. 
مذاکرات با اروپا از گذشته وجود پیرامون مسائل 
مختلف داشــتهو ما پیرامون برخی مسائل دارای 
تفاوت دیدگاه بســیاری هستیم که بخشی از آن 
به تفاوت ارزش ها باز می گردد، بخصوص در حوزه 
مســائل حقوق بشــر. مذاکراتی از گذشته وجود 
داشــته و گهگاه برخی تفاهمات را داشته ایم، ما 
مذاکرات را با توجه به اشــتراکات ادامه خواهیم 
داد البته باید دو طرفه باشد و در محیطی سازنده 
باشــد. در آینــده هیأت هایــی را در این زمینه 
درخصوص   داشت.قاســمی همچنیــن  خواهیم 
مذاکرات ایران با اروپا گفت: رایزنی های ما درباره 
برجام در حال انجام اســت و این یک بحث قابل 
توجه اســت برای اروپا و ایران. آنها در مذاکرات 
خود با ایران همــواره  بر برجام و پایبندی بر آن 
تأکید داشــته اند. با توجه به جایــگاه و موقعیت 
ایران و ظرفیت هایــش در منطقه و نقش آن در 
ثبات و امنیت منطقه ای بر مواضع خود پافشاری 
می کند وعلیرغم همه کارشکنی هایی که آمریکا 
دارد، امیدواریم بتوانیم در یک مسیر ادامه دهیم.

وی با بیان این مهم که حمالت آمریکا به سوریه 
تأثیری بر سیاســت های جمهوری اسالمی ندارد، 
درباره مشارکت انگلیس، فرانسه و آمریکا در حمله 
به سوریه و احتمال تحت فشار قرار دادن ایران در 
مسائل منطقه ای گفت: این یک اقدام تجاوزکارانه 
و خــالف همه موازین بین المللــی و غلط و نابجا 
بود که جنگ افروزانه تلقی می شــود و نمی تواند 
تاثیری بر سیاست های جمهوری اسالمی داشته 
باشــد و همانطور که طی دهه های گذشته نشان 
داده شده اصول خود را دنبال می کنیم.قاسمی در 
خصوص حمله به سوریه و انتقاد به رویکرد روسیه 
گفت: درباره مکانیسم عملکرد نظامی بهتر است 
که مقامات نظامی ارزیابــی کنند. همکاری های 
راهبردی ایران و روســیه ادامه خواهد داشــت و 
از دور و به ســرعت نباید درباره عمکرد کشورها 
سخن گفت. نباید انتظار داشت که علیرغم همه 
همکاری های راهبردی و نظامــی در همه موارد 
نظر یکســانی داشته باشیم که این یک امر کامال 
 پذیرفته شــده و طبیعی است که نباید درباره آن

 نگران بود.
قاسمی با بیان این مهم که وضعیت نابهنجار منطقه 
ناشی از اشــتباهات استراتژیک آمریکاست، درباره 
احتمال تهاجم بزرگتر به سوریه نیز گفت: این نوع 
اقدامات خالف موازین بین المللی و توسعه طلبانه 
اســت که اقدام جدیدی از ســوی آمریکا نیست، 
زیرا آنها با سیاســت های توسعه طلبانه خود هر از 
چندگاهی با بهانه های واهی و دروغ هایی که بیان 
می شود دســت به اقدام می زنند.وی درباره بیانیه 
پایانی نشســت اتحادیه عرب پیرامون جزایر ســه 
گانه و ادعای ضد ایرانی این نشست گفت: اتحادیه 
عرب تحت تاثیر القائات برخی حاکمان آن برخی 
مسائل نادرست را نسبت به ایران مطرح می کند و 
فراموش می کند که دشمن مشترک ایران و جهان 

عرب دیگران هستند و سعی می کند از این فرصت 
برای وارد کردن اتهاماتی علیه ایران استفاده کند. 
اتحادیه عرب متاســفانه تبدیل شده به باشگاهی 
برای پیشــبرد امیال برخی کشورهای خاص عربی 
که دشــمن خود را به اشــتباه فرض کردند و به 
جای هدف قرار دادن دشــمن اصلی جهان عرب، 
ایران را که برای ثبات منطقه تالش می کند، متهم 
می کنند.آنها در آینده بیــش از امروز از گفته ها و 
کردار خود پشــیمان خواهند شــد و زمان به آنها 
خواهد آموخت که دشمن کیست و دوست کیست.

قاســمی در ادامه به تشریِح جزئیات تماس تلفنی 
جانســون و ظریف پرداخت و ابراز داشت: تماس 
توسط جانسون گرفته شد که درباره سوریه مفصال 
صحبت شــد. شــدیدا مراتب اعتراض جمهوری 
اســالمی به حمله سه کشور به ســوریه مطرح و 
گوشزد شد که این یک اقدام جنایتکارانه و خالف 
موازین بین المللی است که بدون ارائه هیچ سندی 
بــه مجامع بین المللی بخصوص نهــاد مربوطه در 
سالح های شیمیایی انجام شد.قاسمی در خصوص 
حملــه به ســوریه و تأثیر آن بــر فرایند تحوالت 
منطقــه ای نیز گفــت: اروپا با فرانســه و انگلیس 
الزاما در یک صف نیســتند و مواضــع گوناگونی 
در کشــورهای اروپایی وجود دارد. مذاکرات ما با 
کشــورهای اروپایی ادامه خواهد داشت و اختالف 
نظرهایی بین ما و اروپا وجود داشته و خواهد داشت 
اما یکی از دالیل این اقدام ایجاد شــکاف میان سه 
کشــور ضامن آتش در سوریه تلقی می شود و آنها 
شــاید از روند موفقیت های آستانه چندان خشنود 
نبودند. اما این خیال باطلی اســت زیرا این ســه 
کشــور علیرغم اختالف نظرهایی که از گذشــته 
وجود داشته همکاری های خود را برای ایجاد ثبات 
و حفظ تمامیت ارضی ســوریه ادامه خواهند داد. 
امیدوارم روند آستانه کما فی السابق بتواند تالش 
خود را به عمل آورد.وی در خصوص حمایت ترکیه 
از حمله آمریکا به ســوریه گفت: ما از ابتدا که این 
روند را آغاز کردیم از یک موضع مشــترک پیروی 
نمی کردیم و هر یک نگاه متفاوتی درباره ســوریه 
داســتیم و در طــول مذاکرات موفق آســتانه هم 
علیرغم تفاهمات و پیشرفت ها، اختالف نظرهایی را 
داشتیم و این نشست به معنی اشتراک نظر کامل 
سه کشور نیست. من متاســفم برخی کشورها از 
حمله ای که در روز مبعث به ســوریه شد استقبال 
کردند و ما خوشــنود نیستیم و فکر می کنیم کار 
زیبایی صورت نگرفت، اما باید با تمام توان و بدون 
دادن اجازه به حاســدین روند رو به رشــد آستانه 
را ادامه دهیــم. یکی از اهداف ایــن حمله ایجاد 
اختالف بین سه کشور آستانه بود و سه کشور باید 
هوشیار باشند و روند گذشته را ادامه دهند و اجازه 
 دهند تروریســم ریشه کن شود و از تجزیه سوریه

 جلوگیری شود.

سخنگوی وزارت خارجه: برجام هیچ جای بازبینی ندارد

صهیونیست ها از کرده خود پشیمان خواهند شد

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند ثبتی

برابر رای شماره ۲۵۷۱-۱۳۹۶هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان 
اسالم ابادغرب تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای شیر محمد عباسی کولسه  فرزند نادرویس بشماره شناسنامه ۴۲۰صادره از اسالم آبادغرب در  یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت ۱۰۷.۲۵متر مربع پالک۲۶۵۲فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آبادغرب خ کشاورز کوچه شهید علی جبار کرمی جنب فروشگاه پرویزی شامل مبایعه 
نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:۲۷فروردین ماه۱۳۹۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۱اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک.شماره مجوز ارشاد16

آگهی مزایده غیر منقول مرحله اول
بموجب نیابت اعطائی در پرونده اجرایی به شماره ۹۶۰۰۲۸دادگستری سرپل ذهاب آقای علیرضا ناصری فرزند قنبر محکوم است به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال )پانصد 
میلیون ریال(بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای بهرام سلیمانی لذا محکوم له در راستای پرداخت محکوم به تقاضای مزایده یک دستگاه وانت پیکاب نیسان نموده است 
که با ارجاع امر به کارشناس منتخب به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی و برآورد قیمت گردیده لذا مزایده مرحله اول این وسیله نقلیه در مورخه ۱۰اردیبهشت ۹۷ساعت 
۱۱الس ۱۲مستقر در اجرای احکام شعبه اول خانواده )چهارم سابق(دادگستری اسالم آبادغرب  برگزار خواهد شد .هر کس که باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشان فروخته 
و مبلغ ده درصد بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده بصورت نقد دریافت و الباقی را حداکثر مدت یک ماه از تاریخ مزایده به اجرای احکام تودیع نماید.چنانجه ظرف 
مهلت مقرر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن معامله را تودیع نماید پس از کسر هزینه های اجرایی از ده درصد مبلغ تود سعی مابقی به نفع صندوق دولت ضبط 

خواهد شد.مزایده تجدید خواهد شد می تواند ۵روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه مراجعه تا ترتیب بازدید آنها داده شود. مجوز ارشاد ۱۷
مدیر اجرای احکام شعبه اول خانواده )چهارم سابق(دادگستری اسالم آبادغرب-مهدی مرادپور

خیمه شب بازی سعودی 
با مساله فلسطین

پادشاه سعودی در نشست اتحادیه عرب با گذر از رخداد تجاوز غربی 
ها به ســوریه، اتهامات خود را علیه تهران تکرار کرد و کوشــید با 
نمایش دفاع از حقوق فلســطینیان، دیگر کشورهای عربی را با خود 

همراه سازد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مقامات کشورهای عضو اتحادیه عرب 
در ظهران عربستان گرد هم آمدند تا درباره تازه ترین تحوالت جهان 
عرب به شــور بنشینند.در نشست، »ســلمان بن عبدالعزیز« پادشاه 
ســعودی که پیش از این به همراه کشــوری چون بحرین از تجاوز 

آمریکا، فرانسه و انگلیس به سوریه حمایت کرده بود، در فراری آشکار 
به جلو و به جای ابراز نگرانی برای مردم ســوریه بار دیگر جمهوری 
اســالمی ایران را مســبب چالش های جهان عرب خواند.پادشــاه 
عربستان در مقام رهبر اصلی ترین کشور حامی گروه های تروریستی، 
ایران را به مداخله جویی و انجام اقدامات تروریســتی در کشورهای 
منطقه متهم ساخت و سیاســت های تهران را مطرود دانست.دیگر 
محور اظهارات ملک ســلمان، اعالن حمایت از حقوق فلســطینیان 
و نمایــش انتقاد از اقدام »دونالد ترامــپ« در اعالم پایتختی قدس 
برای رژیم صهیونیستی بود که با صدور فرمان انتقال سفارت آمریکا 
به بیت المقدس در آذرماه پارســال صورت گرفت.پادشــاه عربستان 
عنوان داشــت: در مقابل تصمیم آمریکایی ها، ده ها میلیون دالر به 
نهادهای فلسطینی در بیت المقدس شرقی و نیز آژانس رسیدگی به 
امور آوارگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل اعطا خواهد کرد.ملک 

سلمان چندهفته پیش نیز در گفت وگوی تلفنی با رییس جمهوری 
آمریکا گفت که به شــکلی جدی فلســطینیان را مورد حمایت قرار 
خواهد داد؛ درست چند روز پس از انتشار مصاحبه جنجالی ولیعهد 
سعودی که از »حق« صهیونیست ها برای داشتن کشوری امن دفاع 
کرده و به عبارتی رژیم صهیونیستی را مورد شناسایی قرار داده بود.

نکته قابل تامل اینکه سعودی ها در چارچوب اتحادیه عرب و پس از 
تصمیم جنجالی ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به قدس، بیانیه ای را 
در محکومیت این اقدام صادر کردند.از دید گروهی از تحلیلگران، در 
نشست روزیکشنبه نیز تمرکز پادشاه سعودی بر حقوق فلسطینیان 
تالش برای نوعی خیمه شــب بازی با مهمترین مساله جهان اسالم 
بود تا ذیل وجاهت تصنعی کمک های نقدی به تشکیالت خودگردان 
و تعقیــب اهداف و مواضع تکراری و ضدایرانی، به طور کلی حمایت 

سعودی از تجاوز غربی به یک کشور عربی را به حاشیه براند.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر منابع و 
ذخایــر ارزی و فلزات گران بهای بانک مرکزی 
گفت: نظام بانکی کشــور باید با برنامه ریزی و 
مدیریت نقدینگــی موجود به جامعه اطمینان 
دهد که ارزش دارایی های مردم حفظ می شود 
و نباید آنها نســبت به آینده دغدغه و نگرانی 
داشته باشــند.به گزارش زمان به نقل ازپایگاه 
اطالع رســانی معاون اول رییــس جمهوری، 
اســحاق جهانگیری دیروز در جلســه ســتاد 
اقتصادی ساماندهی مسائل ارزی کشور افزود: 
سیاســت های ارزی جدید کشــور به همین 
منظور اتخاذ شده است.وی اظهار داشت: حفظ 
ذخایر و منابع بانک مرکزی به عنوان پس انداز 
ملی از اولویت های دولت اســت که با اجرای 
سیاســت های ارزی اتخاذ شــده این مقصود 
حاصل می شــود.معاون اول رییس جمهوری 
ضــرورت هدایت نقدینگی کشــور به ســمت 
تولید و بازار سرمایه را یادآور شد و خاطرنشان 
کــرد: دولت اجازه نمی دهد زندگی میلیون ها 
ایرانی متأثر از نوســانات ارزی از سوی برخی 

افراد ســودجو آسیب ببیند.جهانگیری از بانک 
مرکزی خواست با ایجاد حساب سپرده گذاری 
سکه همانند ســپرده گذاری ارزی در بانک ها 
اقدام الزم را انجام دهد تا مردم بتوانند با سپرده 
گذاری طال و سکه نزد بانک ها سود این سپرده 

گذاری ها را نیز دریافت کنند.
تغییر نرخ ارز متناسب با متغیر های اقتصادی 
رئیس بانــک مرکزی، ولی اهلل ســیف نیز در 
حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت در خصوص 
بــازار ارز و اقدامات انجام شــده خاطرنشــان 
کرد:تعادل مناسبی بین منابع و مصارف ارزی 
کشــور وجود دارد گفت: دو مــورد در تعادل 
عمومی ایجاد اختــالل می کرد که یکی بحث 
قاچاق و دیگری بحث انتقال ســرمایه بود که 
بــه غیر از این دو مورد درحال حاضر شــرایط 
مطلوبی در جامعه وجود دارد.وی افزود: نرخ ارز 
اعالم شده متناسب با متغیر های اقتصادی در 
طول سال تغییر خواهد کرد و در این رابطه تا 
۶ درصد تغییر قابل پیش بینی است به طوریکه 

دامنه تغییر نرخ بیش از ۶ درصد نخواهد بود.

دبیر شــورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه 
فعال تصمیمی در رابطه با انسداد تلگرام اتخاذ 
نشده است، گفت: به کســب و کارهایی که با 
کوچ از تلگرام، متضرر شوند بیمه بیکاری تعلق 

می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید ابوالحسن 
فیروزآبادی گفت: تاریخی برای مسدود کردن 
تلگرام مطرح نشــده اســت اما هــرآن ممکن 
اســت شرایطی برای انسداد تلگرام پیش بیاید.

وی با بیان اینکه از کسب و کارها و موسساتی 
که کانالهای زیادی دارند دعوت شــده از پیام 
رسانهای خارجی به پیام رسانهای داخلی کوچ 
کنند، ادامه داد: من هم از تلگرام و اینستاگرام 
اســتفاده می کنم اما بنا به تعهدی که به پیام 
رســانهای داخلی دارم، از آنها نیز استفاده می 
کنم.دبیر شــورای عالی فضای مجازی با تاکید 
براینکه در حوزه پیام رســانها نوعی نابسامانی 
در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: اقدامات 
وسیعی بنا به دستور رئیس جمهور در دی ماه 
۹۶ انجام شد. ایشــان تاکید کردند که کشور 

باید از انحصار پیام رسان غالب )تلگرام( خارج 
شــود.فیروزآبادی با بیان اینکه کســانی که با 
کوچ پیام رســانهای خارجی به داخلی کسب 
و کارشان دچار اختالل می شود بیمه بیکاری 
تعلق می گیرد، افزود: وزارت آموزش و پرورش 
در حوزه کوچ پیام رسانهای خارجی به داخلی 
بخشــنامه صادر کرد.به گفته رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی، در مقایسه با کاربرانی که از پیام 
رسانهای خارجی استفاده می کنند رقم کاربران 
استفاده کننده از پیام رسانهای داخلی بسیار کم 
است.وی با بیان اینکه به پیام رسان های داخلی 
انواع تهمت ها زده شــده است تصریح کرد: به 
طور جدی در ســال ۹۷ در حوزه پیام رسانها 
باید اولین پیام رســان، داخلی باشد. البته پیام 
رســانهای خارجی هم می توانند فعالیت کنند 
به شــرطی که تابع قوانین جمهوری اســالمی 
باشــند.فیروزآبادی با تاکیــد براینکه به بحث 
حفاظت از حریــم خصوصی مردم اهمیت می 
دهیم، گفت: کمیته ای در این زمینه تشــکیل 
مــی دهیم تا محتوا در حوزه پیام رســانها نیز 

 مردم نباید نسبت به آینده 
دغدغه داشته باشند

 اختصاص بیمه بیکاری به کسب
 و کارها برای کوچ از تلگرام
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 کشف محموله مواد منفجره 
در مرز های شرقی کشور

ســربازان گمنام امام زمان )عــج(، محموله کالن مواد منفجره 
را که قرار بود از مرز های شــرقی به کشــور وارد شود، کشف و 

ضبط کردند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی وزارت اطالعات، 
نیروهای اداره کل اطالعات اســتان سیســتان و بلوچستان با 
اقدامات اطالعاتی و فنی، توانستند؛ گروه های تروریستی را در 
انتقال ۸۰ کیلوگرم مواد منفجره ترکیبی، ۱۷ عدد تله انفجاری 
پدالی )مخصــوص بکارگیری در بمب های کنار جاده ای و تله 
های انفجاری(، ۲۸ قبضه سالح کمری با دوهزار و ۱۰۰ فشنگ، 
۳۵ قبضه نارنجک جنگی، ده ها چاشــنی الکترونیکی، فتیله و 
تجهیزات انفجاری، ناکام بگذارند.در این عملیات، سربازان گمنام 
امام زمان )عج( همچنین ۵۸۰ کیلوگرم مواد مخدر از تروریست 

ها کشف کردند.

 سوال از وزیران دادگستری و کشور
 در مورد »مرتضوی«

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید از طرح سوال از وزرای 
کشور و دادگستری درباره چرایی متواری بودن سعید مرتضوی 

و عدم تحویل او به زندان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، فاطمه ســعیدی اظهار کرد: 
نیروی انتظامــی بازوی اجرایی قوه قضائیه اســت که زیر نظر 
وزارت کشور فعالیت می کند لذا سوالم از آقای رحمانی فضلی 
ناظر به عملکرد نیروی انتظامی در جلب سعید مرتضوی است. 
اینکه آیا اساســا حکم جلب مرتضوی به نیروی انتظامی ابالغ 
شده است یا خیر.وی افزود: سوال دیگر از وزیر کشور این است 
که آیا مرتضوی از کشور خارج شده یا اینکه هنوز داخل کشور 
اســت و نتوانستند او را دستگیر کنند.نماینده تهران در توضیح 
ســوال از وزیر دادگستری گفت: سوال از وزیر دادگستری ناظر 
به این اســت که آیا اقدامی برای جلب مرتضوی انجام شده یا 
اینکه اصال حکمی برای او صادر نشــده است.سعیدی در پایان 
و در جمع بندی گفت که هدفش احضار وزرای دادگســتری و 
کشور به مجلس برای توضیح کامل درباره تحویل ندادن سعید 
مرتضوی به زندان است. اینکه توضیح دهند که چرا حکم، نهایی 

و اجرایی نشده است.

تکرار ادعاهای جبیر علیه ایران

 وزیر خارجه ســعودی بار دیگر مدعی دخالت جمهوری اســالمی 
ایران در کشورهای عربی شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان 
در گفت وگــو با روزنامه عکاظ مدعی شــد که دخالــت ایران در 
کشورهای عربی از جمله ســوریه، یمن و عراق یکی از موضوعات 
نشســت کمیته چهارجانبه خواهد بود.وی بعد از پایان بیســت و 
نهمین اجالس سران عرب که در شهر ظهران عربستان برگزار شد، 
در یک نشست خبری مشترک با احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه 
عرب با طرح این ادعا که ایران از انصاراهلل یمن حمایت می کند و 
باید در روابطش با کشورهای منطقه به همسایگی احترام بگذارد، 
گفت: اجالس ســران عرب حمالت حوثی ها)انصاراهلل( به عربستان 
را محکوم کــرد.وی با طرح این ادعا که ایــران تالش می کند که 
فرقه گرایی ایجاد کند و بر جهان اســالم سیطره یابد، گفت: توافق 
هسته ای ایران نیازمند اصالح است.الجبیر در ادامه با اشاره به اینکه 
رفتارهای ایران غیرقابل قبول است و باید هزینه های آن را بپردازد، 
مدعی شــد:  ایران به شــبه نظامیان منطقــه از جمله حوثی ها و 
حزب اهلل موشک بالستیک می فرستد.از سویی دیگر، احمد ابوالغیط 
نیز گفت: کشــورهای عربی خواستار پایان دخالت های ایران است.

بیست ونهمین اجالس سران عرب دیروز یکشنبه در شهر ظهران 
عربستان برگزار شد و در آغاز و بیانیه پایانی آن ادعای بی اساسی 

علیه جمهوری اسالمی ایران مطرح شد.

 اجالس وزیران خارجه اکو
 امروز برگزارمی شود

بیست و سومین اجالس شورای وزیران امور خارجه 
کشــورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی - اکو- 
امروزسه شــنبه درپایتخت تاجیکستان برگزار می 
شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا،در این اجالس که 
در شــهر دوشنبه برگزار می شود، وزیران و معاونان 
امور خارجه ، ۱۰ کشــور عضــو اکو حضور خواهند 
داشــت. دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
برای شــرکت دراین اجالس دیروز عازم دوشــنبه 
پایتخت تاجیکستان شد. بنا به این گزارش، حاضران 
بیست و سومین اجالس شورای وزیران امور خارجه 
اکو، روند اجرای پروژه و برنامه ها در قالب ســازمان 
همکاری اقتصادی، تعامالت دبیرخانه این ســازمان 
با دیگــر نهادهای بین المللــی و فعالیت نهادهای 
تخصصی و وابسته اکو را بررسی می کنند. پیشرفت 
و ارزیابی اجرای اهداف و وظایف منعکس شــده در 
سند مربوط به چشم انداز فعالیت سازمان همکاری 
اقتصادی موســوم به ' چشــم انداز اکو – ۲۰۲۵ ' ، 
تدوین برنامه جدید این ســازمان بــرای کمک به 
افغانستان و نیز مســایل اداری و مالی اکو از جمله 
موضوعات مورد بررسی این اجالس اعالم شده است. 
ایران ، جمهوری آذربایجان ، ترکیه ، افغانســتان ، 
ازبکســتان، ترکمنستان، قزاقســتان، قرقیزستان ، 
تاجیکستان و پاکستان ، ۱۰ کشور عضو اکو هستند.

برگزاری نشست مشترک سه قوه 
درباره شعارسال

سخنگوی هیات رییســه مجلس شورای اسالمی از 
برگزاری جلسه مشترک سه قوه به میزبانی مجلس 
شــورای اسالمی با موضوع شعارســال، اقتصادی و 
بانکی خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، 
بهــروز نعمتی در خصوص این جلســه گفت:هفته 
آینده نشست مشــترک نمایندگان مجلس، کابینه 
دولت و شــورای عالی قضایی بــه میزبانی مجلس 
شورای اســالمی برگزار می شود.وی ادامه داد: این 
نشست پیرامون شعار ســال و موضوعات اقتصادی 
و بانکی خواهد بود.سخنگوی هیأت رییسه مجلس 
شورای اســالمی یادآور شــد: پیش از این مجلس 
شورای اسالمی پیشنهاد برگزاری این نشست را به 
قوه مجریه و قضاییه داده بود که مقرر شد هفته آتی 

در محل مجلس برگزار شود.

 رونمایی از سه دستاورد جدید
 هوانیروز ارتش 

سه دســتاورد بومی هوانیروز با حضور امیر سرتیپ 
علی جهانشاهی معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی 
ارتش، در گروه ۹۹ پدافند هوایی نزاجا رونمایی شد.به 
گزارش زمان به نقل ازایرنا، در ابتدای این مراسم که 
دیروز در آســتانه فرا رسیدن ۲۹ فروردین روز ارتش 
برگزار شد، از موشک شفق که برای نخستین بار در 
صنعت بالگردی ارتش و به دستان متخصصان جوان 
هوانیروز طراحی، تولیــد و مورد آزمایش قرار گرفته 
اســت، رونمایی شد.دســتاورد دیگر هوانیروز ارتش، 
تجهیز بالگردهای شناســایی، پشــتیبانی و ترابری 
هوایی هوانیروز به سامانه راکت انداز و تیربار بود که با 
حضور معاون هماهنگ کننده نزاجا رونمایی شد، این 
ســامانه موجب ارتقا قدرت تهاجمی و پوشش نقاط 

ضعف عملیاتی در رزم نزدیک می شود.

پنجرهخبر

فرمانده کل سپاه گفت: بسیج در عرصه دفاع از کشور و تامین 
امنیت سربلند بود و امروز نقش آفرینی آنها در حوزه اقتصادی 

و اجتماعی بسیار الزم است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســردار سرلشکر محمد علی 
جعفری فرمانده کل ســپاه دیروز در آیین تکریم و معارفه 
جانشین رئیس سازمان بسیج مســتضعفین با تبریک ماه 
مبارک رجب اظهار داشــت: در چهلمین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی هســتیم و در این زمان دشــمنان همه 
بســیج شــده اند برای ایجاد یاس و نا امیدی، اما پیروزی 
های متعددی را شاهد هستیم که نصیب انقالب شده است.

وی ادامه داد: ســال گذشته، شــاهد شکست کامل داعش 
و شکســت توطئه دشــمنان برای مقابله با جبهه مقاومت 
اسالمی بودیم، دشمنان از درون اسالم تکفیری ها را شکل 
داده و تجهیز کردند تا به انقالب اســالمی و جبهه مقاومت 
لطمه بزنند اما با رهنمودهای رهبر معظم انقالب، دشمنان 
شکست ســنگینی خوردند.ســردار جعفری ریشه پیروزی 
های متعدد جبهه مقاومت در منطقه را در هشت سال دفاع 
مقدس دانســت و افزود: در چهل ســالگی انقالب اسالمی 
دشــمنان همه توان خود را برای آسیب رساندن به انقالب 
اســالمی بکار گرفته اند و در کنار آن، شاهد موفقیت های 
انقالب اسالمی هستیم البته در داخل کشور مسائلی وجود 
دارد که باید آنها را حل کنیم.فرمانده کل ســپاه پاسداران 
ادامه داد: بسیج همواره در آبادانی ایران تالش کرده و نقش 
بســیار مهمی را در همه ابعاد بازی می کند.سردار جعفری 
تصریح کرد: پیشــرفت و بالندگی انقالب اسالمی متکی به 

مردم و بســیج است و همانطور که امام راحل فرمودند، اگر 
سپاه نبود انقالب هم نبود، باید بگوئیم اگر بسیج نبود سپاه 
هم نبود، بسیج در دفاع مقدس و بعد از آن در تامین امنیت 
همواره نقش موثری را برعهده داشــت و باید زمینه را برای 
نقش آفرینی مردم و بسیج در بحران های اجتماعی فراهم 
کرد زیرا بســیجیان آمادگی نقــش آفرینی در عرصه های 
مختلــف را دارند.وی اعتالی بســیج را در ارائه خدمات در 

حوزه های مختلف از جمله اجتماعی دانست و گفت: بسیج 
در عرصه دفاع از کشــور و تامین امنیت سربلند بود و امروز 
نقش آفرینی آنها در حوزه اقتصادی و اجتماعی بسیار الزم 
است و نیاز دارد که مسئوالن کشور شرایط حضور مردم را 
در این حوزه ها فراهم کنند.فرمانده کل سپاه پاسداران در 
پایان تاکیــد کرد: باید تالش کنیم تا انتظارات مقام معظم 

رهبری از بسیج محقق شود.

سرلشکر جعفری: نقش آفرینی بسیج در حوزه اقتصادی الزم است

پیشرفت و بالندگی انقالب متکی به مردم و بسیج است

 تاکید مجدد موگرینی 
بر پایبندی اروپا به برجام

 تجاوز نظامی به سوریه
 ورشکستگی سیاسی آمریکا

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا گفت: حفظ برجام برای اروپا 
حیاتی است و وزیران خارجه اتحادیه اروپا 
امروز بار دیگر تعهد خود به اجرای کامل 

برجام را مورد تاکید قرار خواهند داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، موگرینی 
در گفتگو با خبرنگاران در لوکزامبورگ 
گفــت: انتظار دارم که وزیــران خارجه 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست 
امروز حمایت قوی اروپا به اجرای کامل 
توافق هســته ای با ایران توســط همه 
طرفهــا را مورد تاکید قــرار دهند. وی 
افزود: سه کشــور اروپایی طرف برجام 
)انگلیس ، فرانســه و آلمان( سایر اعضا 
را از نتیجه تالشــها بخصوص در ارتباط 
بــا دولت آمریکا و همچنین ادامه کار ما 
با ایران برای تــداوم پایبندی به برجام 
را آگاه خواهند کرد.موگرینی در پاســخ 
به ســوال خبرنگاران نیز گفــت: ما در 
زمــان حاضر تحریم هایــی علیه ایران 
در ارتباط با موضوعات غیر هســته ای 
داریم امــا امروز هیــچ تصمیمی برای 
تحریم )جدید( ایــران نداریم.وی تاکید 
کــرد: ما تمام تالش خــود را می کنیم 
که با دوســتان آمریکایی خود کار کنیم 
و این مســاله را تضمین کنیم که همه 
طرفها به اجرای کامل برجام متعهد باقی 

ادامه گفت،  در  موگرینی  بمانند.فدریکا 
این اتحادیه قصد دارد که با اســتفاده از 
فرصت برگزاری یک نشست مهم درباره 
سوریه در چند روز آینده اقدام به تقویت 
تالش هــا برای یک فراینــد صلح تحت 
رهبری ســازمان ملل در ســوریه کند.

موگرینی گفت این ضرورت وجود دارد 
که مجددا تــالش مضاعفی برای اجرای 
یک فرایند تحت رهبری سازمان ملل در 
ســوریه صرف شود. او همچنین از ایران 
و روسیه خواست از نفوذشان در دمشق 
بــرای آغاز کردن یــک مذاکرات جدی 
و معنادار در یــک فرایند تحت رهبری 

سازمان ملل در ژنو استفاده کند.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی 
اتمی، تجــاوز نظامی اخیر آمریکا، انگلیس 
و فرانسه به سوریه را ورشکستگی سیاسی 
آمریکا توصیف کرد و گفت که این کشورها 

مرتکب جنایت شده اند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، علی اکبر 
صالحی در جمع خبرنگاران با اشاره به تجاوز 
اخیر به سوریه، گفت: این حمله ورشکستگی 
سیاسی آمریکا را نشــان می دهد. آمریکا و 
برخی کشورهای اروپایی که با آن همراهی 
کردند مرتکب جنایت شــدند بدون اینکه 
دلیل متقنی برای این کار داشــته باشــند.

وی افــزود:  این حمله یــادآور وقایع عراق 
بود. آن زمان بر اســاس سند کالین پاور که 

در ســازمان ملل ارائه شد،  گفتند عراقی ها 
از نیجــر اورانیوم خریــداری کردند تا برای 
مقاصد غیرصلح آمیز استفاده کنند اما بعد از 
یکی دو ســال که عراق را شخم زدند معلوم 
شــد این ســند جعلی بوده و این تبدیل به 
فضیحت سیاسی شد.صالحی اضافه کرد: این 
حمله شکســت آمریکا و سایر کشورها بود. 
آنها در بیان خود هم دچار تناقض هســتند 
البته مردم بیدار شــدند و حقیقت و هویت 
واقعی کشورهای مستکبر را شناختند. شاید 
پیــش از این حوادث تبییــن هویت واقعی 
آنهــا به دلیل اینکه برخودار از رســانه های 
قوی هستند و به راحتی می توانند صحنه را 
زیباســازی کنند قدری دشوار بود اما با این 
اتفاقات حقایق برای مردم روشــن می شود.

معاون رییس جمهــور ادامه داد: برای مردم 
روشــن اســت که دولتمــردان آمریکا چه 
سیاســت نابخردانه، ظالمانه و وحشیانه ای 
را به کار بســتند البته سیاست غرب همین 
است، آنها ظاهر زیبا ارائه می دهند ولی پشت 
آن پلشــتی ها نهفته است اما با این حوادث 
مردم جهان عرب، دوســت و دشمن واقعی 
خود را شــناختند. پیش از این در تبلیغات 
ایــران را دشــمن عراق نشــان می دادند و 
دشمن اصلی که سرزمین فلسطین را اشغال 
کرده کنار گذاشته بودند و دست دوستی به 

آن دراز می کردند.

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۶۹۴۴۴۰۰۱۰۷شعبه۱۴شورای حل اختالف اهواز)۴۲۶سابق(

مهراقتصادسرپرستی  شماره۹۶۰۹۹۷۶۹۴۴۴۰۰۴۷۲.خواهان:بانک  نهایی  تصمیم 
نشانی  به  فرزندمحمدعلی  مناسیاحی  خانم  باوکالت  خوزستان  استان  امورشعب 
خوزستان-اهواز-امانیه جنب پمپ بنزین ساختمان بانک مسکن طبقه دوم واحد۶.

سعدی  کوی  خوزستان-اهواز  نشانی  به  فرزندعبدالکریم  مسعودباوی  خوانده:آقای 
خیابان کارون شرقی پالک۱۶.خواسته: مطالبه وجه چک.رای قاضی شورا:درخصوص 
دعوی بانک مهراقتصادباوکالت خانم مناسیاحی بطرفیت آقای مسعودباوی بخواسته 
مبلغ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  سریال۷۸۶۲۳۷به  شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه 
تقدیمی،اظهارات  دادخواست  دادرسی،اوال:حسب  وهزینه  آن  تاخیرتادیه  وخسارت 
براسنادتجاری  حاکم  اوصاف  علیه،  مدعی  امضاء  به  مدعی،تصویرسندمستندیه 
شروطهم  عند  المومنون  وشرعی  وتنجیزی،قواعدفقهی  تجریدی  وصف  ازجمله 
بانک  ازطرف  پرداخت  عدم  وگواهی  سابق  دین  بقاء  استصحاب  واوفوابالعقود،اصل 
همان  اساس  ثانیا:متعهدبر  گردیده  رامدلل  مشارالیه  ذمه  علیه،مدیونیت  محل 
قواعدملزم به ایفای تعهدبوده ولی دلیل اثباتی جهت برائت ذمه خودارائه نداده علی 
مواد۳۱۰و۳۱۳قانون  ومستندابه  تشخیص  برصحت  رامحمول  مطروحه  دعوی  هذا 
وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  ۵۱۵و۵۱۹قانون  ومواد۱۹۸و  تجارت 
مصوب  ازقانون صدورچک  موادی  اصالح  ماده۲قانون  الحاقی  وتبصره  درامورمدنی 
مجمع تشخیص نظام خوانده رابه پرداخت مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته 
ماخذشاخص  به  وجه  اصل  پرداخت  تاریخ۹۵/۵/۵تازمان  از  تاخیرتادیه  وخسارت 
به  دادرسی  وهزینه  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  ازسوی  اعالمی  تورم 
مبلغ۷۸۵۰۰۰ریال وحق الوکاله وکیل وهزینه نشردرآگهی درحق خواهان محکوم 
می نمایدرای صادره غیابی ظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین 
تجدیدنظر  قابل  واخواهی  مهلت  ازانقضای  پس  روز  بیست  ظرف  شوراوسپس 

درمحاکم محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
شعبه14شورای حل اختالف اهواز)426سابق(

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹۵۰۹۹۸۶۹۴۴۴۰۱۴۲۴شعبه۱۴شورای حل اختالف اهواز)۴۲۶سابق(

تصمیم نهایی شماره۹۶۰۹۹۷۶۹۴۴۴۰۰۴۵۲.خواهان:بانک مهراقتصادباوکالت خانم 
مناسیاحی فرزندمحمدعلی به نشانی خوزستان-اهواز-اهوازخشایارخیابان بنی هاشم 
روبه روی بانک مسکن طبقه اول هایپرمارکت صالحی.خوانده:آقای علی عطارپوربه 
نشانی خوزستان-اهوازکیان خیابان جاللی پالک۳۷.خواسته: مطالبه وجه چک.رای 
بطرفیت  مناسیاحی  خانم  مهراقتصادباوکالت  بانک  دعوی  شورا:درخصوص  قاضی 
آقای علی عطارپوربخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره سریال۴۷۴۳۶۸به 
دادرسی،اوال:حسب  وهزینه  آن  تاخیرتادیه  وخسارت  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
دادخواست تقدیمی،اظهارات مدعی،تصویرسندمستندیه به امضاء مدعی علیه،اوصاف 
حاکم براسنادتجاری ازجمله وصف تجریدی وتنجیزی،قواعدفقهی وشرعی المومنون 
پرداخت  عدم  وگواهی  سابق  دین  بقاء  استصحاب  واوفوابالعقود،اصل  عندشروطهم 
ثانیا:متعهدبر  گردیده  رامدلل  مشارالیه  ذمه  علیه،مدیونیت  محل  بانک  ازطرف 
ذمه  برائت  جهت  اثباتی  دلیل  ولی  تعهدبوده  ایفای  به  قواعدملزم  همان  اساس 
ومستندابه  تشخیص  برصحت  رامحمول  مطروحه  دعوی  هذا  علی  نداده  خودارائه 
دادگاه  دادرسی  آیین  ۵۱۵و۵۱۹قانون  ومواد۱۹۸و  تجارت  مواد۳۱۰و۳۱۳قانون 
های عمومی وانقالب درامورمدنی وتبصره الحاقی ماده۲قانون اصالح موادی ازقانون 
صدورچک مصوب مجمع تشخیص نظام خوانده رابه پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال 
بابت اصل خواسته وحق الوکاله وکیل وهزینه نشردرآگهی وخسارت تاخیرتادیه از 
تاریخ۹۴/۲/۲۱تازمان پرداخت اصل وجه به ماخذشاخص تورم اعالمی ازسوی بانک 
درحق  مبلغ۱۶۹۰۰۰۰ریال  به  دادرسی  وهزینه  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
خواهان محکوم می نمایدرای صادره غیابی ظرف مدت بیست روزپس ازابالغ قابل 
قابل  ازانقضای مهلت واخواهی  واخواهی دراین شوراوسپس ظرف بیست روز پس 

تجدیدنظردرمحاکم محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
شعبه14شورای حل اختالف اهواز)426سابق(

اگهی ابالغ
نوری خوش  به خانم/آقای عقیل  و دادخواست و ضمائم  ابالغ وقت رسیدگی  آگهی 

رودباری فرزند حسن
خواهان محمد حسین گلنار دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عقیل نوری خوش 
رودباری به خواسته مطالبه وجه بابت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۸۴۸۴۶۸۰۰۰ با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ دادخواست لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت دادرسی به مبلغ ۸۴۸۴۶۸۰۰۰ 
ریال  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۱۹۶۴۳۰۰۰۱۱ 
شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ 
ساعت ۰۸:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ 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 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 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

اگهی ابالغ
مسیح  اهلل  فضل  خانم/آقای  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 

فرزند نصراهلل
خواهان زهرا پاک زاد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فضل اهلل مسیح و غیره 
به خواسته الزام به تنظیم به سند رسمی ملک )الزام به تنظیم سند رسمی به نام 
موکله قطعه یک از پالک الحاقی بخش ۶ مقوم به ۱۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب 
کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی( ۲- اثبات به وقوع بیع )صدور حکم به اعتبار 
و صحت بیع موضوع سند عادی ۵۷/۰۵/۰۱ موضوع یک قطعه زمین ۵۰۰۰ متری 
و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  ارامنه  اقامتگاه  هایگاشن  جنب  رویان/  در  واقع 
به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۹۶۴۳۰۰۹۳۲ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین که 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب 
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 
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 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور
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تأمین نیاز بازار داخل و توسعه بزرگترین دستاورد 
فوالد مبارکه در سال گذشته

 مهار آسیب اعتیاد نیازمند پیشگیری و درمان
 در استان مرکزی

بهادری- اصفهان: در سال ۱۳۹۷ که از سوی 
مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از 
کاالی ایرانی نام نهاده شده است، گروه فوالد 
تحقق  در  که  قبل  سالهای  همانند  مبارکه 
راهبردهای ایشان پیش قدم بوده است، امسال 
نیز با تالش بیشتر در این مسیرگام برخواهد 
داشت؛ چراکه حمایت از تولید داخل موضوعی 
فردی و سازمانی نیست، بلکه فرایندی ملی 
است. فوالد مبارکه تولیدکنندۀ ورق موردنیاز 
بسیاری از صنایع کشور است که در پایین 
و  قطعات  تولیدکننده  شرکت،  این  دست 
لوازم بیشماری هستند و در گذشته باید این 
اقالم از خارج از کشور وارد میشد.این مطلب 
را دکتر بهرام سبحانی در گردهمایی مدیریت 
و کارکنان فوالد مبارکه گفت و با تشکر از 
تالش همه جانبۀ کارکنان گروه فوالدمبارکه 
در دستیابی به اهداف سال ۱۳۹۶ افزود: سال 
گذشته از هر جهت برای گروه فوالد مبارکه 

پرخیروبرکت و افتخارآمیز بود.
وی افزود: یکی از بزرگترین دستاوردهای فوالد 
مبارکه در سال گذشته رسیدن به توانایی تأمین 
بازار داخل و در عین حال ارزآوری مناسب برای 
کشور بود. دیگر اینکه در سال گذشته طرح 
های توسعۀ فوالد مبارکه ازجمله گندله سازی 

سنگان و توسعۀ مجتمع فوالد سبا یکی پس 
از دیگری به بار نشستند و گروه فوالد مبارکه 
را در تولید گندلۀ موردنیاز خود و تولید هرچه 
بیشتر ورقهای فوالدی و پاسخگویی بیشتر به 
نیاز بازار توانمندتر ساختند و به طورکلی مسیر 
دستیابی به تولید ۸.۶  میلیون تن پیش بینی 
شده برای سال ۹۶ را هموارتر نمودند.مدیرعامل 
فوالد مبارکه دستیابی به رکوردهای متوالی در 
اکثر نواحی زیرمجموعۀ شرکت را در طول سال 
گذشته، نشانۀ پویایی و شادابی نیروی انسانی 
گروه دانست و ضمن قدردانی از آنها تصریح 
کرد: سودی که فوالد مبارکه توانست در پی 
حاصل  کند،  ایجاد  ها  موفقیت  این  کسب 
یکدلی، اعتمادبه نفس، احساس مسئولیت، 
توسعه یافتگی، وفاداری کارکنان به سازمان، 
تصمیم گیری های آگاهانه در توسعه ها ازجمله 
طرح های توسعۀ گندله سازی سنگان، توسعۀ 
سبا، اجرای طرح ۷.۲ میلیون تن و همچنین 
کامل بودن زنجیرۀ تولید در گروه فوالد مبارکه 

است.
در جریان برگزاری این گردهمایی هریک از 
معاونان فوالد مبارکه در قالب یک کارگروه 
زیر  بخشهای  عملکرد  گزارش  تخصصی، 

مجموعه خود را ارائه کردند .

و  امنیتی  سیاسی،  معاون  اراک:  داودی- 
اجتماعی استاندار مرکزی گفت: مهار آسیب 
اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نیازمند برنامه 
اثربخش ملی در حوزه پیشگیری و درمان 

است.
فتح ا... حقیقی در آیین گشایش مرکز درمان 
ملک  روستای  در  اعتیاد  آسیب  کاهش  و 
از پنج آسیب  افزود: اعتیاد یکی  آباد اراک، 
اجتماعی جدی در کشور است که مقام معظم 
رهبری در خصوص مهار آن تاکید ویژه دارد 
و همه مدیران و حوه های مردمی در کاهش 
دامنه این آسیب باید پای کار باشند. وی اظهار 
کرد: راه اندازی مرکز درمان و کاهش آسیب 
اعتیاد در روستای ملک آباد اراک موقت است 
و امکانات اردوگاه ماده ۱۶ در استان مرکزی 

باید استاندارد باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
مرکزی گفت: در کنار این مرکز راه اندازی 

واحد غربالگری معتادان نیز ضروری است.
نیز  مرکزی  استان  دادگستری  کل  رئیس 
گفت: تقویت زیرساخت ها، امکانات و مراکزی 
برای کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در 

حوزه اعتیاد در استان ضروری است.
افزود: وجود  قاسم عبدالهی  االسالم  حجت 

معتادان متجاهر واقعیتی انکار نشدنی است 
و  اقدام  آسیب  این  کاهش  برای  باید  ولی 
برنامه اثر گذار توسط دستگاه های اجرایی 
استان انجام شود.  وی اظهار کرد: کمتر کسی 
نداشته  آشنایی  اعتیاد  معضل  با  که  است 
باشد و دامنه اتصال این معضل اجتماعی به 
خانواده ها هر روز نزدیکتر می شود. رئیس 
کل دادگستری استان مرکزی گفت: نیاز است 

مراکز بازپروری اعتیاد در استان ایجاد شود.
سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی 
نیز گفت: این مرکز با ظرفیت پذیرش ۱۰۰ 
معتاد با ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار 
ایجاد شده و معتادان پس از پذیرش برای 
نگهداری ۲ دوره سه ماه در آن نگهداری و 

سم زدایی می شوند.
زهرا امینی افزود: واحد غربالگری این مرکز 
با همکاری استانداری و شورای مبارزه با مواد 
اندازی خواهد شد. وی  راه  به زودی  مخدر 
اظهار کرد: راه اندازی این مرکز به ساماندهی 
افرادی  و  کند  می  کمک  متجاهر  معتادان 
که به این مرکز سپرده می شوند از خدمات 
پزشکی، روانشناسی نیز بهره مند خواهند شد.

مرکزی  استان  در  اعتیاد  ترک  مرکز   ۳۱
فعالیت دارد.

 کاهش مصرف فرآورده های نفتی
 در گلستان

سلیمانی- گلستان: سرپرست شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان از مصرف بیش 
از یک میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی شامل، بنزین، 
نفت سفید و نفت گاز استان گلستان در سال ۹۶ 
خبر داد و افزود: میزان مصرف از کاهش ۳ درصدی 
در مقایسه با سال ۹۵ حکایت دارد.  حبیبی با بیان 
این که سهم بنزین مصرفی در این بازه زمانی، ۴۶۱ 
میلیون و ۱۰۲ هزار لیتر بود، اظهار کرد: مصرف 
این فرآورده نفتی در قیاس با مدت مشابه پارسال 
)سال۹۵(، ۶/۷ درصد افزایش یافته است . وی درباره 
مصرف نفت سفید نیز گفت: مصرف این فرآورده با 
۷/۱۸ درصد کاهش به ۵۵ میلیون لیتر در سال ۹۶ 

رسیده است.
این مقام مسوول همچنین از مصرف ۵۱۸ میلیون 
و ۳۷۱ هزار لیتر نفتگاز در این بازه زمانی خبر داد و 
افزود: از این مقدار  ۹۸ میلیون و ۳۷۱ هزار لیتر نفت 
گاز مصرفی نیروگاهی و ۴۲۰ میلیون لیتر نفت گاز 
غیر نیروگاهی بوده است. وی در ادامه تصریح کرد: 
مصرف کلی نفت گاز)نیروگاهی وغیر نیروگاهی( به 
یافته  ماهه سال۹۵، ۹ درصد کاهش  نسبت ۱۲ 

است .

بیابان زدایی در بیش از 54 هزار هکتار 
اراضی البرز

بیابان زدایی در بیش از ۵۴ هزار هکتار اراضی البرز 
در بخش های مطالعاتی و اجرایی صورت پذیرفته 

است.
البرز  استان  آبخیزداری  مدیرکل منابع طبیعی و 
گفت: طرح های مطالعاتی و اجرایی بیابان زدایی تا 
کنون در ۵۴ هزار و ۱۷۷ هکتار از عرصه های بیابانی 
استان انجام شده که عالوه بر بیابان ها برخی مراتع 

همجوار نیز در برمی گیرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز؛ حامد 
فرضی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: براساس 
آخرین اطالعات و آمار تهیه شده به وسیله دفتر امور 
بیابان سازمان جنگل ها و براساس تصاویر ماهواره 
ای، مساحت کل بیابان های قابل احیاء استان البرز 
۴۵ هزار و ۱۹۸ هکتار می باشد که از این مقدار ۲۴ 
هزار و ۶۹۸ هکتار در محدوده سیاسی شهرستان 
اشتهارد و۲۰ هزار و ۵۰۰ هکتار در محدوده سیاسی 

شهرستان نظرآباد واقع شده است.

خبر

بهره برداری از خطوط فیبر نوری خوزستان

وحیدی فر-اهواز: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: عملیات احداث خطوط فیبر نوری خوزستان به پایان رسید 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، 
محمود دشت بزرگ بیان کرد: عملیات احداث خطوط فیبر نوری 
طول  به  کشی  سیم  و  نصب  تجهیزات،  تامین  شامل  خوزستان 

۱۳۰ کیلومتر بوده است.
نواحی،  اطالعات  ثبت  جهت  اطالعات  انتقال  داد:  ادامه  وی 
مانیتورینگ شبکه انتقال و فوق توزیع و نیاز اطالعاتی بازار و راه 
برقراری سیستم های مخابراتی،  اندازی سیستم های حفاظتی، 
ویدئو کنفرانس اینترنت و .. از جمله اهداف احداث خطوط فیبر 

نوری بوده است.
اطمینان  باالبردن  خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  مدیرعامل 
پست  در  از شبکه  گیری  بهره  قابلیت  ایجاد  و  فیبرنوری  شبکه 
را هدف  مارون  و  مرکز، جنوب شرق، شمال شرق  نواحی  های 
عملیات  گذاری  ارزش سرمایه  افزود:  و  دانست  پروژه  این  دیگر 
میلیارد   ۳۴ خوزستان  فیبرنوری  خطوط  بردای  بهره  و  احداث 

ریال بوده است. 

همکاری جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری 
و شهرداری لردگان در محیط زیست و ترافیک

و  بختیاری  و  چهارمحال  دانشگاهی  جهاد  همکاری  راه های 
و  گردشگری  زیست،  محیط  حوزه های  در  لردگان  شهرداری 

ترافیک بررسی شد.
استان  دانشگاهی  تجربه جهاد  به  توجه  با  وحید خلیلی  گفت: 
در اجرای موفق طرح های گردشگری و محیط زیست در استان، 
و  زیست  محیط  گردشگری،  زمینه های  در  همکاری  راه های 

ترافیک با شهرداری لردگان بررسی شد.
رئیس جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: 
جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری پیش از این نیز طرح هایی 
را با همکاری شهرداری های باباحیدر، گندمان، فارسان و فرخشهر 

اجرا کرده است.
لردگان، طرح  پارک جنگلی  و  برم  وی طرح گردشگری چشمه 
ترافیک شهری، طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز و طرح 
تفکیک پسماند از مبدأ را از طرح های مورد بررسی کارشناسان 

جهاد دانشگاهی استان در لردگان برشمرد.
تا  لردگان  در  مطالعات طرح های ذکرشده  اینکه  بیان  با  خلیلی 
پیش بینی  پایان می رسد، خاطرنشان کرد:  به  پایان سال جاری 
می شود این طرح ها سال آینده به همت جهاد دانشگاهی استان و 

شهرداری لردگان اجرایی شوند.
طرح تفکیک پسماند از مبدأ به همت جهاد دانشگاهی چهارمحال 
اجرا  به  فرخشهر  و  فارسان  باباحیدر،  شهرهای  در  بختیاری  و 

رسیده است.

خبر

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر از 
صادرات بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
کاالی غیرنفتی طی یکسال گذشته از طریق 

این بندر به خارج از کشور خبر داد.
از واحد اطالعات و  نقل  به  به گزارش زمان 
اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، حمیدرضا محمدحسینی با تشریح 
اظهار  باهنر  شهید  بندر   ۹۶ سال  کارنامه 
از یک میلیون و  داشت: سال گذشته بیش 
۴۰۰ هزار تن کاالی غیرنفتی از بندر شهید 
باهنر صادر شد که در همسنجی با سال پیش 

از آن، ۱۷ درصد افزایش داشته است.
وی عمده کاال های صادر شده از بندر شهید 
باهنر را شامل محموله هایی همچون گوگرد، 

میوه و تره بار، مصالح ساختمانی و نمک عنوان 
به کشور های حاشیه جنوبی خلیج  کرد که 

فارس و آسیای شرقی صادر شد.
باهنر  شهید  دریانوردی  و  بنادر  اداره  مدیر 
 TEUاز تخلیه و بارگیری بیش از ۳۰ هزار
کانتینر طی سال گذشته خبر داد و  تصریح 
کرد: تردد بیش از سه هزار فروند شناور برای 
تخلیه و بارگیری کاال در ۱۲ ماهه سال ۹۶ به 
بندر شهید باهنر بندرعباس و بنادر تابعه شرق 

استان به ثبت رسید.
صادرات  گفت:  پایان  در  محمدحسینی 
کاال های غیر نفتی از بندر جاسک در شرق 
هرمزگان نیز در سال ۹۶ نسبت به سال پیش 
از آن به میزان ۶۶ درصد افزایش داشته است.

صادرات 1/4 میلیون تن کاالی غیرنفتی از بندر شهید باهنر

             آگهي مناقصه عمومي
 یک مرحله ای شماره 96/9

اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان یزد در نظر دارد اجراي پروژه های ذیل را از طریق درگاه 
سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید:

•تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1397/01/26 لغایت 1397/01/30  به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشاني 
www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

•تاریخ و مهلت تحویل اسناد : مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد ، اسناد دریافتي را تکمیل وتا زمان مقرر درسایت ستاد بارگذاري  نمایند . 
پاکات مناقصه در زمان مقرر در کمیسیون مناقصه در محل سالن جلسات اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي باز و خوانده مي شود حضوریک 
نفر نماینده با معرفي کتبي از طرف شرکت ، در جلسه افتتاح پیشنهادها آزاد است.)آگهي در دو نوبت ، بفاصله دو روز در روزنامه چاپ خواهد شد(.

•اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131  دفتر ثبت نام88969737 و 8519376
•اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : یزد - بلوار شهید پاکنژاد - نرسیده به میدان باهنر - تلفن گویای شبانه روی37245256 - نمابر 37246160

ردیف

1

2

3

4

نام پروژه

اجرای زیراساس و روکش آسفالت 
محور پرک - بهاباد

بهسازی و روکش آسفالت سطحی 
محور دهشیر-تنگ حوضکی

بهسازی و روکش آسفالت محور 
مهریز-انار قطعه2

راه دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی 
ولی عصر بافق )شبنم شهسواری(

مدت پیمان )ماه(

10

4

12

2

برآورد اولیه )ریال(

33.471.826.213

25.897.727.725

52.079.035.019

2.794.780.234

مبلغ  تضمین )ریال(

1.680.000.000

1.130.000.000

2.370.000.000

140.000.000

ارزیابی کیفی

دارد

دارد

دارد

ندارد

 نوبت دوم

اداره کل راهداري وحمل 
ونقل جاده اي استان یزد

زمان تحویل 
اسناد

ساعت 8 صبح 
1397/02 /15
ساعت 8 صبح 
1397/02 /15

ساعت 8 صبح 
1397/02 /15

ساعت 8 صبح 
1397/02 /10

زمان بازگشایي

ساعت 9 صبح 
1397/02 /15
ساعت 9 صبح 

1397/02 /15

ساعت 9 صبح 
1397/02 /15

ساعت 9 صبح 
1397/02 /10

آگهی مفقودی
پژو۴۰۵مدل  شهری  بین  ۱۸۷۴۲۸۶تاکسی  شماره  به  هوشمند  کارت 
بنزین،شماره  سوخت  زرد،نوع  رنگ  ۷۱-۷۵۷ع۱۵،به  ایران  پالک  ۱۳۸۶،شماره 
موتور۱۲۴۸۶۱۴۸۶۰۷،شماره شاسی۴۰۳۸۶۳۴۸ به نام محسن شاهوردی شهرکی 
۴۶۲۱۵۱۸۱۹۴،شماره  ملی  ،شماره  ازشهرکرد  قدمعلی،متولد۱۳۵۱صادره  ،فرزند 

شناسنامه ۱۵۴مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شادگان

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  ۱/۳۴/۹۷شعبهاول  کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرودآقای میرزا سعیدیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
داشته شادروان رقیه سعیدیدر تاریخ ۲۶/ ۹/ ۹۶در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده 

و ورثه اش عبارتند از:
۱.آریاس احمدی زایچه :۹۳/۶/۱۸ کد ملی ۴۹۵۰۳۷۳۸۰۳

۲.عادل احمدیزایچه:    ۶۰۷-۵۸/۴/۱   کد ملی۴۹۵۹۸۸۱۲۷۵
۳.میرزا سعیدی  زایچه:  ۲۲۶-۴۱/۴/۲  کد ملی  ۳۲۳۰۲۴۶۴۵۴

۴.گلنما سعیدزاده  زایچه: ۱۸۶-۴۳/۱۰/۱۲   کد ملی  ۳۲۳۰۲۴۶۰۵۵
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اولشورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی حصرواثت
از  بشناسنامه۹۵۳۳صادره  پدرمالک  نام  جزیره  نژاد  علی  عبداله  آقای 
ماهشهردرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پدرم 
مرحوم مالک علی نژاد جزیره بشناسنامه۶۴۹۴صادره خرمشهردرتاریخ ۹۶/۱۲/۱۳در 
آبادان اقامتگاه غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی با مشخصات فوق 
جزیره  نژاد  علی  بشناسنامه۲۳خرمشهر۳-علی   جزیره  نژاد  علی  الذکر۲-جاسم 
بشناسنامه۱۵۹خرمشهر۴-هاشم علی نژادجزیره بشناسنامه۳خرمشهر۵-محمدعلی 
نژادجزیره بشناسنامه۲۴خرمشهر۶-فاضل علی نژادجزیره بشناسنامه۵۱۸ماهشهر۷-

متوفی(۸-فضیله  بشناسنامه۲۳۷۰ماهشهر)پسران  جزیره  نژاد  علی  عدنان 
مقدم  جعفری  متوفی(۹-حلیمه  بشناسنامه۱۰۲آبادان)دختر  نژادجزیره  علی 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  بشناسنامه۸۴۲خرمشهر)همسرمتوفی(والغیر. 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.   شماره م الف)۹/۳۰(
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سیدمحمدمحمدی

آگهی حصروراثت
درخواستی  رامشیر  از  بشناسنامه۸۳۷صادره  پدریالی  نام  حیدری  بانومهین 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم سیاوش بندری 
فوت  دائمی  اقامتگاه  ماهشهر  تاریخ۹۷/۱/۵در  در  ماهشهر  بشناسنامه۱۶۶۶صادره 
متوفی(۲-غالمعباس  )همسر  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه 
بشناسنامه۱۹۶۴ماهشهر۴-عبدالحسین  بشناسنامه۸۴۶ماهشهر۳-صدیقه 
۶-مهدی  بشناسنامه۱۹۴۰۱۴۸۲۱۹ماهشهر  بشناسنامه۱۰۵۰۷ماهشهر۵-مرتضی 
بشناسنامه۱۹۴۰۷۶۲۵۷۱ماهشهر  بشناسنامه۱۹۴۰۳۴۹۷۰۲ماهشهر۷-محمد 
متوفی( بندری)فرزندان  همگی  بشناسنامه۱۹۴۰۸۱۰۸۲۵ماهشهر)شهرت  ۸-آرزو 

می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  والغیر. 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است. شماره م الف:)۱۶/۲۹(
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر

اجرائیه 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۷۱۰۰۹۶۶۱۰۷۰۰۰۱۶ و شماره 
دادگاه  این  از  صادره   ۹۶/۱۰/۲ مورخه   ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۷۰۰۹۳۷ مربوطه  دادنامه 
از  به تنظیم سند رسمی ملک زیر پالک ثبتی ۲ فرعی  محکوم علیهم محکومند 
۱۰۴ اصلی واقع در بخش یک خرم آباد )به میزان ۱۸ شعیر معادل ۲۴ متر مربع (

به نام محکوم له و نیز محکوم علیهم محکومند به پرداخت مبلغ ۶/۷۰۲/۰۰۰ ریال 
به عنوان هزینه دادرسی هزینه نشر آگهی در مرحله اجرای حکم محاسبه می گردد 
در ضمن به لحاظ غیابی بودن رای صادره جهت اجرای حکم مستند به تبصره ۲ 
ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین متناسب 
بسپارید و طبق ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق اجرا به عهده محکوم 
علیهم می باشد هم چنین مستند به ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه 
محکوم علیهم ظرف ده روز مفاد اجرائیه را به موقع اجرا نگذارند باید یک بیستم )یا 
پنج درصد ( محکوم به را بابت نیم عشر دولتی به حساب صندوق دولت جمهوری 

اسالمی ایران واریز نمایند .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – محمد علی مومنی .  

متن آگهی 
پرونده کالسه ی ۹۶۰۹۹۸۶۶۵۶۲۰۰۰۵۴ شعبه ی ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )۱۰۸ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ی ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۴۲۰۰۰۵۰ 
–شاکی : آقای آیت دالوند فرزند علی به نشانی لرستان –خرم آباد گلدشت شرقی 
خیابان ۷۵ متری نبش میدان کریم خان –متهم : آقای محمد فالح پور فرزند کرمی 
به نشانی لرستان –خرم آباد  خ ۶۰ متری کوی پاسداران کوچه آبشار ۱۵ –اتهام : 

سوء استفاده از سفید امضاء 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای محمد فالح پور فرزند کرمی )به علت متواری 
بودن نامبرده اطالعات بیش تری از وی در دسترس نمی باشد (دایر بر سوء استفاده 
از سفید امضاء )نسبت به یک فقره چک به شماره ی ۱۵۹۹/۵۶۳۷۶۹/۵۸ مورخه 
ی ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ عهده بانک ملت (موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی 
ی  مورخه   ۹۶۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۴۹۶۲ ی  شماره  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و 
و  اوراق  به جمیع  با عنایت  فرزند علی  دالوند  آیت  آقای  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ و شکایت 
محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل : شکایت شاکی –تصویر 
گواهی عدم پرداخت صادره مربوط ب چک فوق الذکر –تصویر دادنامه ی شماره 
ی ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۱۰۲۲ مورخه ی ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ شعبه ی اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرم آباد که حاکی از محکومیت شاکی به پرداخت مبلغ مندرج 
از  تعرفه شده  اظهارات گواهان  –مفاد  باشد  دارنده آن می  در متن چک در حق 
ناحیه شاکی در مرحله ی تحقیقات مقدماتی دادسرا که بیانگر آنست که مشارالیه 
چک مذکور را به صورت سفید امضاء به متهم تحویل داده و بنا بر درج مبلغ ۲ 
تا ۳ میلیون تومان در متن آن بوده لکن متشکی عنه بدون اذن و اجازه ی شاکی 
مبلغ ۴۵ میلیون تومان در متن چک قید کرده و آن را تحویل آقای محمد رضا پور 
عزیزی نموده است –تصویر دو فقره اقرارنامه ی عادی و رسمی که حسب مفاد آن 
متهم مسئولیت پرداخت وجه چک را پذیرفته و ادعای شاکی را تایید نموده است 
–متواری شدن متهم و عدم حضور وی در جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی این 
مرجع علی رغم احضار و صدور دستورات جلب مکرر و ابالغ وقت رسیدگی از طریق 
انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم 
و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ی ۶۷۳ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدانده 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲  مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۲ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۷ 
حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه پنج صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی و مستندا به ماده ی ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
دادرس شعبه ی 108 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مجید همتی . 

دادنامه 
دو شهر خرم  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۲۰۰۸۷۵ شعبه ۱۰۳ 
 : آباد )۱۰۳ جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۳۷۰۱۲۰۲ شاکی 
آقای اسالم سپهوند فرزند عباس به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد کوی 
ارتش فاز دوم خیابان افشین بلوک ۷۲ –متهم : بهنام صیاد جعفری فرزند ابراهیم 

به نشانی ...-اتهام ها : تهدید – توهین و فحاشی 
گردشکار : دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی 

و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید .
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای بهنام صیاد جعفری فرزند ابراهیم دائر بر توهین 
و فحاشی و تهدید به ارسال پیام تلفنی نسبت به آقای اسالم سپهوند فرزند عباس 
موضوع کیفر خواست شماره ۹۶۱۰۴۳۶۶۱۱۰۰۵۳۰۷ دادسرای خرم آباد با عنایت 
برای خط  متهم  تلفن  از خط  که  پیامهایی  متن  جلسه  شاکی صورت  شکایت  به 
تلفن شاکی که حاوی مطالب توهین و فحاشی و تهدید است استعالم انجام شده 
از شرکت ایرانسل که مالکیت خط تلفن به شماره ۰۹۰۱۱۶۵۸۳۰۶ )ارسال کننده 
پیامها ( بنام متهم است و اینکه متهم در تمام مراحل تحقیقات در دادسرا متواری 
ارسال  ای  و الیحه  نکرده  ابالغ شرکت  علیرغم  دادگاه  و در جلسه رسیدگی  بوده 
نکرده است بزهکاری وی محرز است لذا مستند به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسالمی 
در خصوص نحوه تعیین مجازات در تعدد جرایم تعزیری و فقط اجرای مجازات اشد 
و مواد ۶۰۸ و ۶۶۹ قانون تعزیرات حکم به محکومیت نامبرده به تحمل ۷۴ ضربه 
شالق تعزیری بابت توهین و تحمل ۷۴ ضربه شالق تعزیری با رعایت مقررات مربوط 
به نحوه اجرای شالق تعزیری بابت تهدید صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید رضا موسوی . 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به خوانده آقای وحید نوید احمدی فرزند علی اصغر در 
خواسته  به  دادخواستی  شما  بطرفیت  قربانی  علی  آقای  خواهان   ۹۶/۹/۳۰ تاریخ 
مطالبه وجه چک تقدیم نموده که به این شعبه ارجاع و به کالسه ۹۶۰۶۵۲ ثبت و 
وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه ۱۳۹۷/۲/۲۹ ساعت ۹:۰۰ تعیین وقت شده 
است. اینک به علت مجهول المکان بودن شما و به درخواست خواهان و تجویز ماده 
۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه فوق در شعبه شش شورای حل اختالف 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هر  اردبیل حاضر و نسخه  مجتمع مرکزی 
گونه دفاع در مقابل دعوی اقامه شده دارید بنمایید در غیر اینصورت دادخواست 

ابالغ شده محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم اکبر فتان تکمه 

داش فرزند
خواهان / آقای / خانم مرتضی مردی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای / خانم اکبر 
فتان تکمه داش به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۰۳۷۲۰۱۲۳۹ شعبه ۲ شورای حل اختالف شهرستان فردیس 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور 
المکان  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی جراید کثیر االنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس – مریم نظری

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بهمن چگینی فرزند محمد

 خواهان آقای میثم اعالیی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای بهمن چگینی فرزند 
پرونده  به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح که  محمد 
دادگستری   ) دادگاه عمومی )حقوقی  اول  کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۸۱۶۱۰۰۵۸۴ شعبه 
شهرستان اردل ثبت و وقت رسیدگی مورخ۱۳۹۷/۳/۱ ساعت ۱۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک  ظرف  خوانده  تا  می گردد  آگهی  کثیراالنتشار 
ثانی دادخواست  ، نسخه  اعالم نشانی کامل خود  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
سید صغری حسینی- منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان اردل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم امیر قنبری بهل 
فرزند خواهان آقای / خانم مرتضی مردی دادخواستی به طرفیت خوانده امیر قنبری 
بهل به خواسته  مطلبه  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
و  ثبت  فردیس  شهرستان  اخالف  حل  شورای   ۲ شعبه   ۹۶۰۹۹۸۳۰۳۷۲۰۱۲۳۶
وقت رسیدگی مورخ ۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰۸:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷۳ 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 دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس – مریم نظری
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 خودسازی و دگر سازی دو عملکرد
 مهم تربیت است

معاون پرورشی وفرهنگی وزیر آموزش و پرورش در هشتمین همایش 
راه روشن گفت: اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان به عنوان 
بزرگترین شبکه دانش آموزی از لحاظ اثر بخشی و یکی از مهمترین 
شبکه دانش آموزی در نظام تعلیم و تربیت است که نقش مهمی را در 

این بیتن ایفا می کند
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان،معاون پرورشی و فرهنگی وزیر 
آموزش و پرورش در هشتمین نشست راه روشن و در جمع مسئولین 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با اشاره به نقش اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان در اثرگذاری و تاثیر بخشی در دانش آموزان 
گفت: اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان به عنوان بزرگترین 
شبکه دانش آموزی از لحاظ اثر بخشی و یکی از مهمترین شبکه  دانش 
آموزی در نظام تعلیم و تربیت است که نقش مهمی را در این بیتن ایفا 

می کند
دکتر کاظمی خاطرنشان کرد: این تشکیالت بک تشکیالت دانش آموز 
نهاد است و این بسیار حائز اهمیت است یعنی اغلب فعالیت ها و برنامه 

ریزی ها توسط دانش آموزان انجام می شود
وی گفت: اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان تنها نهادی است 
که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شود و این موهبتی 
است که نصیب اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان شده است و 
چشم امید مقام معظم رهبری به این تشکل بیش از سایز تشکل ها است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان 
انجمن های اسالمی با نشاط، شجاع، والیتمدار ،تکلیف پذیر هستند و با 

اخالص برنامه ها و فعالیت های خود را دنبال می کنند
دکتر کاظمی خاطرنشان کرد: توسعه کمی و کیفی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان بسیار مهم است و دامنه اثر بخشی اتحادیه نیاز به 
توسعه کمی دارد حتی به نظر می رسد اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان می تواند در دوره ابتدایی و پایه ششم و هفتم ورود پیدا کند 

و در این راستا اثر بخش و تاثیر گذار باشد
وی با اشاره به دو نقش مهم در فعالیت های تربیتی گفت: خودسازی و 
دگر سازی دو ماموریت مهمی است که باید مدنظر همه قرار گیرد زیرا تا 
برنامه ای برای خود نداشته باشیم نمی توانیم دیگران را در مسیر تعلیم 

و تربیت قرار دهیم
معاون پرورشی فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: روحیه بسیار خوب 
، با نشاط و انقالبی دانش آموزان انجمن های اسالمی باید به سایر تشکل 
ها و دانش آموزان انتتقال یابد و اتحادیه باید با مدرسه محوری و اجرای 
برنامه ها و فعالیت های خود در مدرسه این ارزش ها را در مدارس احیا 
کنند اگر برنامه ها را در کف مدارس انجام دهند شعاع اثرگذاری بیشتری 

خواهند داشت

ممنوعیت خرید کاالی خارجی در کمیته امداد

 سید پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد طی بخشنامه ای خرید هر گونه 
کاالی خارجی را در کمیته امداد ممنوع کرد.

در این بخشنامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری و نام گذاری سال 
۹۷ با عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی آمده است:

با توجه به تأکید معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان 
محاسبات مبنی بر ممنوعیت خرید کاال های خارجی دارای تولید مشابه 
داخلی از سوی دستگاه های دولتی و سایر نهاد ها و عناوین مشابه که به 
نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند )شامل تمام اقالم 
مصرفی و غیر مصرفی با استفاده از منابع عمومی و اختصاصی(، خرید 
هرگونه کاالی خارجی دارای تولید مشابه داخلی در کمیته امداد ممنوع 

است.
مدیران کل دفاتر استانی موظف هستند تمهیدات الزم را برای نظارت 

دقیق بر خرید های مورد نیاز داشته باشند.

ضرورت اختصاص بودجه های دولتی به امر 
تحقیقات پزشکی

دبیر بازآموزی نخستین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران به 
ضرورت اختصاص بودجه های دولتی به امر تحقیقات پزشکی اشاره کرد 
و گفت: به شرایط ایده آل و مطلوب در حوزه تحقیقات بالینی در کشور 

نرسیده ایم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی پیام زمان ،  میترا علی نژاد خرم در آستانه 
برگزاری نخستین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران در ارتباط 
با جایگاه تحقیقات و آموزش پزشکی گفت: علیرغم اینکه ایران رتبه خوبی 
در این زمینه داشته ولی هنوز به جایگاه و شرایط ایده ال نرسیده ایم و به 
ویژه در حوزه بالین انتظار داریم تحقیقات بیشتری صورت گیرد و استعداد 

اساتید به مرحله ظهور برسد.
وی با اشاره به اینکه توجه به امر تحقیقات و آموزش در حوزه پزشکی یکی 
از اهداف اصلی برگزاری نخستین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک 
ایران است، بیان داشت: نبود امکانات مالی سبب شده که پزشکان دغدغه 

مالی داشته و فرصت کمتری در امر تحقیقات اختصاص دهند.
رئیس گروه داخلی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی تهران به 
ضرورت اختصاص بودجه های دولتی به امر تحقیقات اشاره کرد و افزود: 
در صورت تحقق این مسئله تغییرات چشمگیری در حوزه تحقیقات 
پزشکی رخ خواهد داد. که در حال حاضر متأسفانه پزشکان اکثر زمان 
خود را به کار درمانی اختصاص داده به دلیل مسائل مالی کمتر می توانند 

به امر تحقیقات بپردازند.
علی نژاد خرم  با اشاره به اینکه این همایش توسط دانشگاه علوم پزشکی 
در  روز  سه  مدت  به  سال جاری  فروردین  از ۲۹  تهران  اسالمی  آزاد 
بیمارستان فرهیختگان برگزار می شود، گفت:این همایش با همکاری 
اساتید برجسته پزشکی دانشگاه های آکسفورد و کمبریج و پژوهشکده 
علوم و فناوری پزشکی شهید بهشتی و جمعی از اساتید دانشگاه علوم 
پزشکی آزاد اسالمی تهران، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.
دبیر بازآموزی نخستین همایش بین المللی پزشکی آکادمیک ایران ادامه 
داد: هدف از این همایش بیان آخرین یافته های تحقیقاتی در خصوص  
بیماری های داخلی، غدد، اعصاب، عفونی و مسمومیت ها است و مهم تر 
از آن به روز رسانی اطالعات همکاران در این حیطه ها و بهبود ارتباطات 

بین المللی در حوزه پزشکی است.
وی عنوان کرد: برنامه جدید دانشگاه آزاد اسالمی ارتقاء کیفی آموزش 
در زمینه علوم پزشکی است از این جهت عالوه بر برنامه فوق سه شنبه 
۲۸ فروردین ماه یک بسته آموزشی ۸ ساعته به وسیله اساتید داخل و 

خارج برای دستیاران، دانشجویان و عالقمندان تدارک دیده شده است.
تهران  پزشکی  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  داخلی  گروه  رئیس 
خاطرنشان کرد: ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
آزاد اسالمی تهران در تمام این مراحل رایگان خواهد بود و اعضاء هیات 
علمی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی سراسر کشور نیز با ۵۰ درصد 
تحفیف صورت خواهد گرفت.همچنین ثبت نام از طریق وب سایت 

www.academicmedicine.ir انجام می شود.
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 تخفیف ٦٦درصدي کارت 
بلیت مترو

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه 
از ارائه تخفیف تا سقف ۶۶ درصد در کارت بلیت 
مبلغ دار و ۲۵ درصد تخفیف بیشتر در کارت بلیت 

مبلغ    دار مدت   دار خبر داد.
 فرنوش نوبخت با بیان اینکه از ابتدای اردیبهشت 
ماه ۹۷ قیمت جدید در بلیت   های متروی تهران و 
حومه اعمال می   شود، گفت: بر اساس مصوبه شورای 
اسالمی شهر تهران در سال ۹۷ قیمت بلیت تک    سفره 
متروی تهران و حومه ۱۰۰۰ تومان و قیمت بلیت 
خط فرودگاه امام خمینی )ره( ۷۵۰۰ در نظر گرفته 
شده است که مسافران می   توانند با استفاده از کارت 
از  مدت   دار  بلیت   های  کارت  یا  مبلغ   دار  بلیت  های 

تخفیف   های ویژه تا ۶۶ درصد استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه میانگین قیمت تمام شده هر 
سفر در متروی تهران و حومه براساس هزینه    ها در 
سال گذشته، ۲۳۴۰ تومان بوده است، اظهار داشت: 
پیش از این مقرر شده بود که یک سوم این قیمت 
را دولت و یک سوم آن را شهرداری در قالب یارانه به 
شرکت بهره   برداری متروی تهران و حومه بپردازند و 
یک سوم باقیمانده به عنوان بهای بلیت از مسافران 
گرفته شود اما آنچه در سال های اخیر محقق شده 
این است که اکنون ۸۰ درصد هزینه متروی تهران 
از  را شهرداری پرداخت می   کند، حدود ۲۰ درصد 
آن نیزتوسط بهای بلیت از مسافران اخذ می   شود و 
دولت هم در سال   های اخیر مشارکتی در این زمینه 
نداشته است. به گفته مدیرعامل شرکت بهره   برداری 
متروی تهران و حومه، افزایش قیمت بلیت در سال 
با  همگام  چراکه  بود،  اجتناب  ناپذیر  امری  جاری 
افزایش دستمزد سالیانه کارکنان، پیمانکاران و به 
تبع آن افزایش هزینه  های شرکت و در صورت عدم 
تأمین بودجه بهره   برداری متروی تهران سبب می   شود 
نگهداری تجهیزات ثابت و متحرک به طور کامل انجام 
ایجاد خسارت   های  باعث  در طوالنی  مدت  و  نشده 

جدی به ناوگان خواهد بود.
نوبخت افزود: بازسازی قطارها، انجام تعمیرات اساسی 
و تأمین قطعات کارهایی است که باید در زمان   های 
معین انجام شود و تعویق در این خصوص می   تواند 

سبب اختالل در خدمت   رسانی به مردم شود. 

 برگزاري آموزش رانندگي 
به صورت رایگان

این دوره با هدف ترویج فرهنگ اتومبیلرانی ایمن، 
ارتقاء سطح مهارت رانندگان، افزایش کیفیت عملکرد 
آنان از طریق باال بردن سطح کمی و کیفی تمرکز و 
سرعت آنان در مواجهه با خطر و در نتیجه کاهش 

خطاهای انسانی برگزار می شود.
 به گزارش تسنیم ،در این زمینه سلمان یارمحمدی 
- مدیر اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
عنوان کرد: کانون به عنوان عضو رسمی نهادهای 
 )FIA( بین المللی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی
به  توجه  با   ،)AIT( جهانگردی  جهانی  اتحادیه  و 
 )۲۰۱۱-۲۰۲۰( میالدی  حاضر  دهه  نامگذاری 
به عنوان »دهه اقدام برای ایمنی راه ها«، در سال های 
اخیر برنامه های فرهنگی آموزشی متعددی را در این 

جهت طراحی و اجرا کرده است.
وی افزود: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با توجه 
به آمارهای نگران کننده در خصوص سوانح ناشی 
از حوادث رانندگی در کشور اجرای اینگونه برنامه ها 
را در سال جاری نیز ادامه داده و برگزاری دوره های 

آموزش رانندگی را در دستور کار قرار داده  است.
یارمحمدی ادامه داد: در این راستا برای نخستین 
بار دوره رایگان آموزش مهارت های رانندگی در سه 
فروردین  استراتژیک و حرفه ای، ۳۱  آماتور،  سطح 
شماره ۱  پارکینگ  در  تا ۱۴  ساعت ۸:۳۰  از  ماه 
خواهد  برگزار  سبز  ارم  ورزشی  فرهنگی  مجموعه 
شد. عالقه مندانی که دارای خودروی غیراتوماتیک و 
گواهینامه رانندگی هستند می توانند برای ثبت نام در 
این دوره، با شماره تلفن ۶۶۷۵۵۵۹۱)۰۲۱( تماس 

حاصل کنند.

خطر مرگ زودرس در کمین 
شب زنده دارها

 بر اساس مطالعات جدید، شب زنده داری خطر ابتال 
به انواع دیابت، مشکالت روحی و حتی مرگ زودرس 
را افزایش می دهد. این مطالعه که تقریبا نیم میلیون 
بزرگسال در انگلیس را برای بیش از شش سال و نیم 
در انگلیس تحت نظر قرار داده نشان می دهد افرادی 
که شب زنده دار هستند، ۱۰ درصد بیش از افراد 
سحرخیز در معرض خطر انواع عوامل مرگ و میر 
قرار دارند. به گفته متخصصان، زندگی دشوار شب 
زنده دارها در دنیای سحرخیزها و عدم هماهنگی بین 
ساعت داخلی بدن و دنیای خارجی برای این گروه از 
افراد باعث بروز مشکالت طوالنی مدت در سالمتی 
آنها می شود که نامنظم بودن برنامه زندگی این افراد 

نیز به این مشکالت دامن می زند.
دیابت،  انواع  به  توان  می  مشکالت  این  جمله  از 
اختالالت عصبی، روانی، گوارشی و تنفسی اشاره کرد. 
میزان تاثیر شب زنده داری در بروز اختالالت روحی 
و روانی بیشتر از دیگر اختالالت است به طوری که 
افراد شب زنده دار تقریبا دو برابر افراد سحرخیز به این 

دست اختالالت مبتال می شوند.
همچنین تحقیقات نشان می دهد احتمال ابتال به 
بیماری های قلبی - عروقی و انواع خاصی از سرطان 
مانند سرطان پروستات و پستان در افراد شب زنده 
دار به مراتب بیشتر است. عالوه بر اینها، حجم ماده 
سفید مغز در قسمت هایی از این عضو حیاتی که با 
افسردگی ارتباط دارد در این افراد کمتر است که 
بین  تقویتی  و  هماهنگ  ارتباطات  می شود  باعث 

مناطق مختلف سیستم عصبی کمتر شود.

خبر

مهم ترین  تشریح  ضمن  کشور  اجتماعی  اورژانس  رئیس 
برنامه های اورژانس اجتماعی در سال ۹۷ گفت: در حال حاضر 
۲۱ مرکز تحت عنوان »خانه امن« در کشور فعال هستند که قرار 

است در سال جاری همه استان ها از آن برخوردار شوند.
رضا جعفری با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان بهزیستی، 
حمایت از زنان تحت خشونت و آزار و پذیرش و ساماندهی آنها 
در مراکزی تحت عنوان خانه امن است، به ایسنا گفت: این مراکز 
از سال ۹۲ با رویکرد خانواده محور و سیستماتیک به افراد درگیر 
خشونت و آسیب دیده به صورت شبانه روزی و به شکل رایگان به 
دو صورت مداخالت کوتاه مدت و تامین نیازهایی چون خوراک،  
پوشاک و سرپناه برای زنان خشونت دیده  و زندانی مشغول به 

فعالیت هستند.
سازی  توانمند  و  حمایت  هدف  با  مدت  بلند  مداخالت  وی 
مراجعین در زمینه های آموزشی و بهداشتی، درمانی، حقوقی، 
مددکاری اجتماعی و مشاوره ای را از دیگر خدمات ارائه شده در 
خانه های امن عنوان کرد و گفت: این مراکز اکنون در ۲۱ استان 
فعال هستند و در سال جاری تمامی استان ها از آن بهره مند 

خواهند شد.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی برنامه های سال ۹۷ را تشریح کرد 
و گفت: نظام رتبه بندی تاکسیران ها در سال ۹۷ تدوین می شود.

علیرضا قنادان در نشست خبری خود با تشریح مأموریت های 
اصلی سازمان تاکسیرانی در سال جدید گفت: تاکسی در هر شهر 
المان اصلی شهر است و شعار ما دراین دوره مدرن سازی است و 
معتقدیم تاکسیرانی در مدیریت جدید شهری نیاز به تحول عمیق 
و ساختاری دارد. وی با بیان اینکه به زودی برنامه مدرن سازی 
تاکسی ها رونمایی می شود، گفت: عالوه بر مدرن سازی تاکسی ها 
در صدد آن هستیم که شغل تاکسیرانی به عنوان یک شغل و نه 
اجبار تعریف شود به گونه ای که در حال حاضر افراد به اجبار به 
سمت تاکسیرانی می آیند اما باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم 

که افراد، تاکسیرانی را به عنوان شغل انتخاب کنند.
 قنادان با بیان اینکه در حوزه اقتصاد تاکسیرانی باید وارد شویم، 
ادامه داد، گفت: در گذشته نظام  تاکسیرانی بر برخورد سلبی بوده 
است اما نظام رتبه بندی را برای تاکسیران ها انتخاب کرده ایم که بر 
اساس آموزش ... رتبه بندی می شوند. وی با بیان اینکه در گذشته 
در تقسیم بندی تاکسیرانی و رتبه بندی تاکسیران خوب و بد 
نداشتیم گفت: حدود ۸۰ هزار تاکسیران داریم که باید شرایطی 

فراهم شود که از افراد خوب تقدیر کنیم.

سرپرست اداره کل امور اداری آموزش و پرورش با بیان اینکه 
دستورالعمل نقل و انتقاالت فرهنگیان آماده شده است، گفت: 

نقل و انتقاالت فرهنگیان از اردیبهشت ماه آغاز می شود.
تشکیالت  و  اداری  امور  اداره کل  سلیمان زاده سرپرست  ناصر 
انتقاالت فرهنگیان به  وزارت آموزش و پرورش درباره نقل و 
فارس گفت: دستورالعمل نقل و انتقاالت فرهنگیان آماده شده 

و به زودی ابالغ می شود.
وی ادامه داد: نقل و انتقاالت فرهنگیان در سال گذشته تفویض 

اختیار شد و امسال هم همین روند را دنبال می کنیم.
سلیمان زاده به روند نقل و انتقاالت فرهنگیان اشاره کرد و افزود: 
نقل و انتقاالت بر اساس عدم نیاز مبدأ و نیاز مقصد انجام می شود.

وی با بیان اینکه نقل و انتقاالت فرهنگیان از اردیبهشت ماه آغاز 
می شود، اضافه کرد: از اردیبهشت ماه سامانه نقل و انتقاالت 

بارگذاری می شود.
سرپرست امور اداری و تشکیالت وزارت آموزش و پرورش با 
تأکید بر اینکه این وزارتخانه بر نقل و انتقاالت فرهنگیان نظارت 
دارد، گفت: در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار فرهنگی به استان 

های درخواستی منتقل شدند.

اینکه  به  اشاره  با  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
۲۳.۴ درصد از جمعیت بالغین ایرانی دچار یک 
اختالل روانپزشکی طی یک سال گذشته بودند، 
گفت: تنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر روی این مسئله 
در  نشست خبری  در  ایرج حریرچی  داشته اند. 
داشت:  اظهار  روان،  سالمت  موضوع  با  ارتباط 
اختالالت روانی دالیل گوناگونی همچون مسائل 
و  خانوادگی  فردی،  محیطی،  فیزیولوژی،  ارثی، 
شیوه زندگی دارد. وی افزود: سالمت روان بیش 
از اینکه فردی باشد یک موضوع اجتماعی به شمار 
رفته و جامعه ناسالم از لحاظ سالمت روان دچار 
بی اعتمادی، دشمنی و بدگمانی می شود در حالی 

که جامعه سالم بسیار کارآمد است.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: بیماری های 
روانی مالک های مختلفی داشته که به تنهایی یا 
مجموعه ای از آنها سبب اختالالت روانی می شود 
که این مالک ها رفتارهای غیرانطباقی، انحرافات 
شدید، ناهنجاری های اجتماعی، پریشانی و ... است. 
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: زمینه های 
ژنتیکی و خانوادگی، سوانح، حوادث، آسیب های 
اجتماعی، بیماری های جسمی همچون سرطان، 
گرایش های  طالق،  فقر،  مخدر،  مواد  مصرف 
پرخاشگری،  خودمحوری،  باال،  هیجان خواهی 
جنسیت و شرایط هورمونی، تغییرات اجتماعی، 
از جمله عواملی هستند که  گروه های همسال 

می توانند بر سالمت روان افراد اثر منفی بگذارند.
حریرچی با بیان اینکه ۲۳.۴ درصد از بالغین در 
ایران دچار یک اختالل روانپزشکی طی یک سال 
گذشته بوده آند، گفت: ۲۷.۶ درصد این افراد را 

زنان و ۱۹.۴درصد را مردان تشکیل می دهند و 
به عبارتی از هر ۴ نفر باالی ۱۵ سال یک نفر 
دچار اختالل روانپزشکی است. وی افزود: احتمال 
وجود یک اختالل در طول عمر از ۱۸ تا ۳۶ درصد 
متغیر است و شیوع اختالالت روانپزشکی در یک 
سال در استان های مختلف ایران از ۱۲.۸ درصد تا 

۳۶.۳ درصد متغیر بوده است.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان داشت: در تهران 
سال  یک  طول  در  روانپزشکی  اختالالت  این 
گرفتار  یکی  نفر  سه  هر  از  یعنی  درصد   ۳۰.۲
این مشکل بوده است. البته میزان آن در فواصل 
تنش های  و  بوده  متفاوت  پایتخت  در  مختلف 
زمانی  فواصل  در  اقتصادی  و  سیاسی،اجتماعی 
مشخص تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم داشته 
است. وی گفت:  همچنین میزان بروز اختالالت در 
یک سال در زنان بیشتر نسبت به مردان گزارش 
مشکالت  افزایش سن  با  همچنین  است.  شده 

اختالالت  این  سواد  افزایش  با  و  افزایش  روانی 
کاهش می یابد.

دست  از  سال های  اینکه  به  اشاره  با  حریرچی 
بر  ناتوانی  با  توام  زندگی  و سال های  رفته عمر 
مجموع  گفت:  است،  تاثیرگذار  بیماری ها  بار 
بیماری های روانی و اعتیاد بعد از مشکالت قلبی و 
عروقی رتبه باالیی در بار بیماری ها داشته و حتی 

باالتر از سرطان و دیابت است.
باال  رتبه  اعتیاد  و  روانی  بیماری های  افزود:  وی 
بیماری را طی ۲۵ سال گذشته از ۸ به ۲ داشته 
است که البته یکی از دالیل آن می تواند کنترل 
عفونی  مشکالت  همچون  بیماری هایی  بیشتر 
باشد. همچنین تاحدودی این کاهش رتبه مطابق 
بهداشت  وزارت  الگوی جهانی است. سخنگوی 
خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سازمان بهداشت 
جهانی تا سال ۲۰۳۰ در کل دنیا افسردگی به 
تنهایی رتبه دوم بار بیماری ها را از آن خود می کند 

و افسردگی و اختالالت اضطرابی دو عامل اصلی 
از ۵ عاملی بوده که سبب از دست رفتن عمر به 
دلیل ناتوانی می شود. حریرچی در ادامه با اشاره 
به اینکه مقابله با فساد اداری در بخش دولتی و 
خصوصی در حفظ سالمت روان مردم تاثیر دارد، 
گفت: مشکالتی همچون آلودگی هوا، ریزگردها، 
ترافیک و .. از دیگر مسائلی بوده که در بروز و 

شیوع اختالالت روانپزشکی موثر است.
وی در ارتباط با قیمت دارو با توجه به نوسانات 
ارزی اظهار داشت: قیمت هیچ دارویی تغییر نکرده 
و هیچ دارویی در ماه اخیر با روش جدیدی وارد 

نشده  که شامل تغییر قیمت ها باشد.
اول  معاون  افزود:  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
که  دادند  قول  جهانگیری  آقای  رئیس جمهور 
تغییری در قیمت دارو رخ ندهد و هماهنگی های 
الزم با مسئوالن رده باالی کشور و بانک مرکزی 

صورت گرفته است.
حریرچی گفت:  این افراد اعالم کرده ارز مورد نیاز 
دارو را که ارز مبادله ای بوده به قیمت سابق تامین 
کنند و مابه التفاوت آن را بانک مرکزی ارائه دهد. 
همچنین ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی با 
قسمتی از آن همچون دارو با ارز مبادله ای وارد 
شود. وی گفت:  پیش از این برخی از تجهیزات 
پزشکی و ملزومات مصرفی با ارز آزاد وارد کشور 
می شد که انتظار می رود با پیش بینی های انجام 

گرفته حتی قیمت آن کاهش یابد.
مردم  کرد:  تاکید  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
می توانند تخلفات دارویی را به سامانه ۱۹۰ اطالع 
دهند و پیگیری های الزم در مورد گزارشات آنها 

صورت خواهد گرفت.

سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد :

از هر 4 ایرانی یک نفر دچار اختالالت روانی

تدوین نظام رتبه بندی 
تاکسیران ها در سال 97

آغاز نقل و انتقاالت فرهنگیان از 
اردیبهشت  ماه

راه اندازی »خانه امن« برای زنان 
خشونت دیده در  21 استان

رئیس ســازمان بهزیستی کشور از وقوع یک 
طالق به ازای هر ۲.۵ ازدواج در ســال ۹۵ و 
وقوع یک طالق به ازای هــر ۲.۳ ازدواج در 

سال ۹۶ در تهران خبر داد. 
 انوشــیروان محســنی بندپی در همایش » 
مــددکاری اجتماعی و اخــالق اجتماعی« 
آخرین میانگین کشــوری وقــوع طالق را 
یک طالق به ازای هر ۳.۹ ازدواج ثبت شــده 
عنوان کرد و گفت: با شدت گرفتن تحوالت 
محیطی،تغییر ســاختار زندگــی و صنعتی 
شدن جوامع، با رشد آسیب های اجتماعی در 

کشور و جهان مواجهیم.
وی با بیان اینکه رشــد آسیب های اجتماعی 
تنها محدود به کشــور ما نیست، اظهار کرد: 
آنچــه در این میان اهمیت دارد این اســت 
که هر نظــام و حکومتی، تا چــه حد توان 
علمی و تخصصی خود را برای رســیدگی به 

آسیب های اجتماعی به کار می گیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه 
بررسی آسیبهای اجتماعی نشان دهنده آمار 
خوبی در این حوزه نیســت، تصریح کرد: ما 
باید بپذیریم که نگاهمــان را تغییر دهیم و 
بــه برنامه ریزی فرایند محــور و پایدار روی 

بیاوریم.

محسنی بندپی با بیان اینکه در اوایل انقالب 
نرخ باروری ۶.۴ بوده است، گفت: نرخ باروری 
طی این ۴ دهه به ۱.۶ کاهش یافته است که 
حتی از آمریکا و خاورمیانه هم پایین تر است.

وی در ادامه ضمن تشریح وضعیت سالمندی 
کشور نیز افزود: بر اساس آخرین سرشماری 
ســال ۹۵ ، ۹.۳ درصد جمعیت کشور دچار 
سالمندی شده اند. در سال ۹۵ میانه جمعیت 
کشور بین ۳۰ تا ۳۲ سال بوده و پیش بینی 
می شــود این میزان در ســال ۱۴۲۰ به ۴۲ 

سال برســد. رئیس سازمان بهزیستی کشور 
با بیان اینکه پیش بینی می شــود در  سال 
۲۰۳۰ جمعیت ســالمندی کشــور دو برابر 
شــود، ادامه داد: این رقم در سال ۲۰۵۰ به 
حدود ۳۰ میلیون جمعیت سالمند در کشور 

خواهد رسید.
محســنی بندپی در ادامه با انتقاد از افزایش 
اعتیاد زنان و کودکان، کاهش ســن اعتیاد و 
مصرف بیشــتر مواد صنعتی، تصریح کرد: با 
این وجود در برنامه شثشــم توسعه سالمت 

و آســیب های اجتماعی مانند اجباری شدن 
غربالگری و جلوگیری از معلول زایی و توجه 
به اقدامات پیشــگیرانه در بندهای جداگانه 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی بــا اشــاره بــه اهمیت تدویــن اطلس 
آســیب های اجتماعی نیز گفت: بر اســاس 
ایــن اطلس مقتضیات اقلیمی در نظر گرفته 
شده و اقدامات و مداخله به موقع امکان پذیر 
خواهد شد.رئیس سازمان بهزیستی کشور با 
تاکید بر اینکه با اقدامــات صورت گرفته از 
سوی سازمان بهزیستی و انجمن مددکاری 
عوارض ناشی از زلزله رودبار و بم در کرمانشاه 
اتفاق نیفتاده اســت، اظهار کرد: بعد از زلزله 
کرمانشاه ۷۵ هزار غربالگری،۶۷۰۰ مداخله 
روانشناسی و شناســایی ۱۰۳ مورد افراد در 

معرض خودکشی انجام شده است.
محســنی بندپی با بیان اینکــه مددکاری 
اجتماعی به افــراد و گروه های دچار معضل 
افزود: مــددکاری اجتماعی  کمک می کند، 
به این افراد برای بازگشــت به زندگی کمک 
می کند. براساس تعریف ســازمان بهداشت 
جهانی ســالمتی تنها محدود به ســالمت 
جســمی نیســت و ابعاد معنــوی، روانی و 

اجتماعی را نیز شامل می شود.

معاون امور آسیب های سازمان امور اجتماعی کشور خبر داد:

یک طالق به ازای هر 9/ 3 ازدواج ثبت شده

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
برنامه های این معاونت در سال جدید را تشریح 
کرد.  علی زرافشان در نشست خبری خود با 
مدیریت  ارتقای  اینکه  بیان  با  رسانه  اصحاب 
آموزشگاهی نخستین محور برنامه های ما در سال 
جدید هستند اظهار کرد: چندین برنامه در این 
حوزه اجرا خواهد شد که تعالی مدیریت مدرسه 

از جمله آنهاست.
وی افزود این برنامه به همه مدارس متوسطه اول 
و دوم تعمیم می یابد. تفویض اختیارات و برنامه 
محوری از اهداف طرح تعالی است و این طرح 

نمادی از استقرار نظام مدیریت محور است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 

با بیان اینکه فرایند انتخاب و انتصاب مدیران 
مدارس برنامه دوم ما در سال  جاری است گفت: 
فناوری  ظرفیت های  بکارگیری  با  فرآیند  این 
انتخاب  برای  داوطلبانه  رویکرد  با  و  اطالعات 
مدیران اجرا خواهد شد و  مدیران مدارسی که 
قرار است بازنشسته شوند مشخص شده و آنها 
در  بودند  مسوولیت  این  پذیرش  داوطلب  که 
سامانه ای ثبت نام کرده اند. سه هزار و ۶۰ مدرسه 
در لیست فراخوان قرار گرفته اند که بیش از ۱۱ 

هزار همکار ما برای مدیریت این مدارس داوطلب 
شده اند که ۲۴ خردادماه آزمون هماهنگی برای 

انتخاب مدیران شایسته انجام خواهد شد.
وی افزود: سنجش صالحیت حرفه ای مدیران 
اقدامات خوبی  ماست.  برنامه های  دیگر  از  نیز 
انجام شده است تا با بکارگیری روش های متنوع 
مدارس  مدیریت  برای  را  شایسته ای  مدیران 
آموزش های  ارتقای  به  زرافشان  انتخاب کنیم. 
مهارتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته فضای 

در سطح  کار گسترده ای  و  آمد  بوجود  خوبی 
که  گرفت  مختلف صورت  نهادهای  در  کشور 
نیروهای مسلح، آموزش و پرورش و سازمان فنی 
و حرفه ای از این جمله هستند. رئیس جمهور 
سال گذشته بر ارتقای آموزش های مهارتی تاکید 

داشتند.
انسانی  نیروی  تامین  برای  داد:  ادامه  زرافشان 
ارائه کرده  انسانی  منابع  به مرکز  را  گزارشاتی 
جذب  فرهنگی،  همکاران  تدریس  اضافه  ایم. 
از طریق آزمون استخدامی جدید و... از جمله 
راهکارهای جذب نیرو هستند. هماهنگی هایی 
میان معاونت ها وجود دارد و امیدواریم مشکلی 

برای استقرار پایه دوازدهم نداشته باشیم.

سهم 30درصدی سوابق تحصیلی در کنکور امسال
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ایران در ماه مارس ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه 
نفت خام صادر کرد 

به  خام  نفت  بشکه  هزار  و ۱۰۰  میلیون  حدود ۲  مارس  ماه  در  ایران 
کشورهای آسیایی و اروپایی صادر کرده است، پیش بینی می شود این رقم 

در ماه آوریل افزایش یابد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، چین و هند بزرگ ترین مشتریان 
نفت ایران هستند که در مجموع بیش از یک میلیون بشکه نفت خام از 
ایران دریافت می کنند. پیش بینی می شود این رقم در ماه آوریل به نزدیک 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز برسد و چین و هند به ترتیب جایگاه 

خود را به  عنوان نخستین و دومین واردکنندگان نفت ایران حفظ کنند.
توتال، شل، انی، هلنیک پترولیوم، ساراس و ... نیز از مشتریان نفت ایران 
در اروپا هستند.  ایران همچنین در ماه مارس حدود ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز میعانات گازی صادر کرده است که کره جنوبی با خرید نیمی از آن، 

بزرگ ترین مشتری ایران به شمار می آید. 
البته کره جنوبی خواهان درخواست میعانات گازی بیشتری از ایران است، 
اما به دلیل افزایش مصارف داخلی و تخصیص آن به پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس امکان تحقق درخواست کره جنوبی از سوی ایران وجود ندارد. کره 
جنوبی هم اکنون روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه میعانات گازی از ایران 

دریافت می کند. 

5.5 میلیارد لیتر بنزین یورو 4 در شازند تولید شد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند استان مرکزی گفت: 
پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ سال ۹۶ در این پاالیشگاه 

تولید شد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، علیرضا امین اظهار کرد: این مقدار تولید 
در شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند، بیش از ۲۰ درصد بنزین 
مصرفی کشور است که بخش عمده ای از آن در استان های تهران، البرز و 

خراسان رضوی به مصرف می رسد. 
وی ادامه داد: روزانه ۵۰۰ تن پروپیلین، ۴۰۰ تن گوگرد گرانول، ۲ هزار 
تن گاز مایع، ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو چهار، ۱۳ میلیون لیتر نفت گاز 
یورو چهار و چهار میلیون لیتر نفت کوره در شرکت پاالیش نفت امام 

خمینی)ره( شازند تولید می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بیان کرد: ماهانه بین 
۵۰ تا ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت جت نیز در این پاالیشگاه تولید و به استان 

های کشور صادر می شود.
وی افزود: شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند منویات رهبر معظم 
را  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  در  آفرینی صنایع  نقش  در خصوص  انقالب 
سرلوحه کار خود قرار داده و با به روز رسانی تجهیزات و عوامل تولید به 

زودی امکان بنزین یورو پنج نیز در این شرکت فراهم می شود.
امین در خصوص تعمیرات اساسی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( 
شازند نیز گفت: تجهیزات و عوامل مورد نیاز برای این فرآیند فراهم شده 
و با بهره گیری از نیروهای متخصص بومی تعمیرات اساسی)اورهال( این 
شرکت از پایان فروردین ماه جاری آغاز و حدود یک ماه نیز به طول می 
انجامد. شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( تولید کننده بنزین یورو ۴ و 
یکی از مهمترین پاالیشگاه های نفت کشور است که به عنوان بزرگترین 
پاالیشگاه تک واحدی ایران در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت اسمی ۱۵۰ هزار 
بشکه در روز راه اندازی شد. این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که کار 
مطالعه و عملیات اجرای آن بعد از انقالب اسالمی و در نخستین سال بعد 

از جنگ تحمیلی آغاز شد. 
ظرفیت این پاالیشگاه پس از مدتی با تالش و کوشش نیروهای متعهد و 

متخصص به ۱۷۱ هزار بشکه در روز رسید.

کوتاه از انرژی

قیمت نفت کاهش یافت 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۷۱ سنت، معادل 
یک درصد کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل 
به ۷۱ دالر و ۸۷ سنت رسید. بر اساس این گزارش، 
در حالی که بعد از حمله بامداد شنبه کشورهای 
هفتگی  معامالت  کاال  بازارهای  سوریه،  به  غربی 
را با احتیاط آغاز کرده اند و در شرایطی که تعداد 
سکوهای حفاری نفتی در آمریکا همچنان در حال 
افزایش است، قیمت نفت دیروز با کاهش مواجه بود. 
آمریکا، فرانسه و انگلیس بامداد شنبه ۱۰۵ موشک به 
سمت سوریه شلیک کردند و مواضعی را که مدعی 
بودند ۳ مرکز تولید تسلیحات شیمیایی در این کشور 
است هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، قیمت 
هر بشکه نفت برنت دیروز با ۷۱ سنت، معادل یک 
درصد کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۷۱ 
دالر و ۸۷ سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز 
دیروز با ۵۹ سنت، معادل ۰.۹ درصد کاهش به ۶۶ 
دالر و ۸۰ سنت رسید. تجار گفتند، بازارهای آسیایی 
پس از حمالت به سوریه، این هفته را با احتیاط آغاز 
کرده اند و بازار نفت هم از ناحیه افزایش فعالیت های 

حفاری در آمریکا تحت فشار قرار دارد.

عمان خواستار گسترش همکاری 
نفتی شد

و  اوپک  تولیدکنندگان  همه  از  عمان  نفت  وزیر 
غیراوپک که در توافق کاهش تولید جهانی حضور 
بازار  مطلوب  شرایط  حفظ  برای  خواست  دارند، 
که سرمایه گذاران نفتی را تشویق کرده است، به 

همکاری ادامه دهند. 
از ایسنا، محمد بن حمد  به گزارش زمان به نقل 
کویت  در شهر  مطبوعاتی  کنفرانس  در  الرومهی  
گفت: قطعا شرایط امروز بهتر از دیروز است اما هنوز 

از مشکالت رها نشده ایم. 
اوپک به همراه گروهی از تولیدکنندگان غیراوپک 
شامل روسیه در سال ۲۰۱۶ توافق کردند به منظور 
حذف مازاد عرضه که قیمت ها را به شدت پایین 
برده بود، تولیدشان را به میزان ۱.۸ میلیون بشکه 
در روز محدود کنند. قرار است این توافق تا پایان 
گزارش  جدیدترین  طبق  شود.  اجرا   ۲۰۱۸ سال 
ماهانه اوپک، تولید نفت این سازمان در مارس ۲۰۱ 
هزار بشکه در روز نسبت به فوریه کاهش داشت و به 
۳۱.۹۶ میلیون بشکه در روز رسید اما اوپک اعالم 
کرد میزان عرضه نفت جهان در ماه میالدی گذشته 
۱۸۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت که به طور عمده 
نتیجه تولید باالتر از سوی تولیدکنندگان غیراوپک 
شامل آمریکا، نروژ و انگلیس بود. بر اساس گزارش 
رویترز، این همکاری نفتی کمک کرد قیمت های نفت 
در نیمه دوم سال میالدی گذشته بیش از ۵۰ درصد 
رشد کند. مشارکت کنندگان در این توافق در نوامبر 
موافقت کردند مدت توافق را تا پایان امسال تمدید 

کنند.

نفت در جهان

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران از اجرای طرح زیست محیطی جمع آوری بخار 
بنزین در جایگاه های عرضه سوخت کشور در سال 

جاری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا 
موسوی خواه با بیان این که برای اجرای این طرح با 
بانک تجارت و چند سرمایه گذار مذاکره شده است، 
طرح،  این  اجرای  در  مشارکت  فراخوان  افزود: 
اردیبهشت امسال اعالم می شود. مدیرعامل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران افزود: این طرح 
در کالنشهرها و شهرهای بزرگ و پرتردد با هدف 
سامانه های  نصب  طریق  از  هوا  آلودگی  کاهش 
جمع آوری بخار بنزین در جایگاه های سوخت اجرا 
خواهد شد. وی با بیان این که این طرح هزینه ای 
را به دولت و جایگاه های عرضه سوخت تحمیل 
نمی کند، تصریح کرد: با اجرای طرح یاد شده، به 
ازای هر هزار لیتر بنزین سوختگیری شده بین ۲ 
تا ۲.۵ لیتر بخار بنزین استحصال و به این سوخت 
 ۱۳.۳ افزایش  به  موسوی خواه  می شود.  تبدیل 
درصدی مصرف سوخت در نوروز امسال اشاره کرد 
و گفت: در نوروز امسال میزان مصرف بنزین کشور 
در یک روز از مرز ۱۱۶ میلیون لیتر عبور کرد که 
این مقدار مصرف سوخت در یک روز بی سابقه بود.

وی با اشاره به توزیع میانگین روزانه یکصد میلیون 
لیتر بنزین در کشور در نوروز امسال افزود: این کار 

با تالش همه دست اندرکاران بدون هیچ مشکلی در 
سراسر کشور انجام شد.

 عرضه سوخت یورو 4 در محورهای
 مواصالتی کشور

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران همچنین با اشاره به توزیع روزانه ۲۶ میلیون 
لیتر بنزین یورو ۴ در هشت کالنشهر کشور گفت: 
)گازوئیل(  نفت گاز  برای عرضه سوخت  به زودی 
نیز  کشور  مواصالتی  مسیرهای  همه  در  یورو ۴ 
اقدام می کنیم. وی با اشاره به بهره گیری از ظرفیت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس برای عرضه بنزین یورو 
۴ در کشور افزود: این پاالیشگاه یکی از شاهکارهای 

دست  به  که  است  اسالمی  جمهوری  بی نظیر 
صنعتگران داخلی احداث شده و در حال تجهیز و 

تکمیل است.
موسوی خواه با بیان این که تولید روزانه ۲۴ میلیون 
لیتر بنزین یورو ۴ با بهره برداری از فاز دوم آن به 
زودی محقق می شود، اظهار امیدواری کرد که در 
سال جاری شاهد بهره برداری از همه فازهای این 
پاالیشگاه باشیم. پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
پاالیشگاه  بزرگ ترین  عنوان  به  هرمزگان  استان 
میعانات گازی خاورمیانه به شمار می رود و دارای 
ظرفیت روزانه ۳۶۰ هزار بشکه در قالب سه ردیف 

۱۲۰ هزار بشکه ای است.

وی خاطرنشان کرد: امسال توزیع بنزین یورو ۴ 
عالوه بر کالنشهرها، در ۱۵ شهر دیگر نیز انجام 

خواهد شد.
شرکت پخش بنزین استاندارد توزیع می کند

 مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران درباره آلودگی هوا در کالنشهرها نیز گفت: 
سوخت بنزین و نفت گاز توزیع شده از سوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران استاندارد است 
و بیشترین آالیندگی در کالنشهری مانند تهران به 
ذرات معلق با قطر ۲ و ۱۰ میکرون به باال مربوط 
است که ناشی از احتراق ناقص است. موسوی خواه 
درباره توسعه جایگاه های تک سکو و کوچک عرضه 
سوخت در کشور نیز گفت: اصفهان پیشتاز ایجاد 
این نوع جایگاه ها است. وی با تاکید بر این که ایجاد 
جایگاه های سوخت تک سکو اقدام خوبی به ویژه در 
کالنشهرهاست، تصریح کرد: در شهرهای کوچک، 
جایگاه های عرضه سوخت به اندازه کافی وجود دارد، 
اما در مناطقی که با کمبود جایگاه مواجه هستیم 

باید جایگاه های تک سکو ایجاد کنیم.
وی تاکید کرد: حق شهروندان است که جایگاه های 
عرضه سوخت در نزدیک ترین فاصله به آنها باشد و 
برای سوختگیری وسایل نقلیه خود نیازی به تردد 
یا صرف هزینه و وقت زیاد نداشته باشند. هم اکنون 
نزدیک به ۲۰ جایگاه تک سکوی عرضه بنزین در 

کالنشهر اصفهان فعال است.

موسوی خواه خبر داد:

اجرای طرح جمع آوری بخار بنزین در جایگاه های سوخت

اینکه برای حل مشکل  بر  با تاکید  وزیر نیرو 
آب باید بخشی نگری را کنار بگذاریم، گفت: 
در موضوع آب نباید در بخش های کشاورزی، 
صنعت و محیط زیست راه های جداگانه ای را 
رفت. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
وزارت نیرو، رضا اردکانیان در کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: موضوع آب 
برای همه بخش ها موضوعی واحد است و نباید 
آن را تقسیم کرد و برای جلوگیری از بخشی 
دولت  در  کارگروهی  آب،  موضوع  در  نگری 
تشکیل شده است. وی با بیان اینکه ۵۰ سال 
پیش  شدن  و خشک  گرمتر  سمت  به  است 
می رویم، گفت: در این شرایط باید در مصرف آب 
تغییر ایجاد و بدون تعارف پرونده مصرف آب در 
بخش کشاورزی را باز کنیم؛ اینکه مصرف آب را 
چگونه مدیریت و در کجاها با کشت های ممنوع 
مقابله کنیم، موضوعی است که باید بررسی شود.

برای  را  دستگاه ها  همه  همکاری  اردکانیان 
گفت:  و  دانست  ضروری  آب  مدیریت 

وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی به تنهایی 
نمی توانند مساله آب را حل کنند.

دنبال شیرین  به  نیرو  وزارت  افزود:  نیرو  وزیر 
بارور  و  سطحی  آب های  مدیریت  آب،  کردن 
جهاد  وزارت  بین  این  در  ابرهاست.  کردن 
کشاورزی هم به تنهایی نمی تواند طرح الگوی 
کشت جایگزین را اجرا کند؛ همه دستگاه ها باید 
کمک کنند. وی در مورد مصرف برق نیز با تاکید 
بر اینکه اگر مصرف اصالح نشود، وارد خاموشی 
و قطع برق خواهیم شد، گفت: امسال تابستان 
آسانی در پیش رو نیست اما با کمک مردم می 

توان مصرف آب و برق را مدیریت کرد.
اردکانیان با بیان اینکه امسال نسبت به پارسال 
چهار هزار مگاوات افزایش مصرف برق داریم، 
گفت: پارسال ۹ هزار و ۳۰۰ مگاوات از سدها 
برق گرفتیم که امسال بیشتر از پنج هزار مگاوات 
امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین تولید برق در 
کشور امسال منفی است و باید تالش کنیم با 

کمک مردم مصرف را مدیریت کنیم.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: امسال باقیمانده 
خط ششم و بخشی از خط نهم سراسری به جمع 

خطوط انتقال گاز کشور اضافه می شود.
سعید توکلی، درباره برنامه های شرکت انتقال گاز 
در سال ۹۷، به خبرنگار شانا گفت: امسال باقیمانده 
خط لوله انتقال گاز ششم سراسری، بخشی از خط 
نهم سراسری شامل دهگالن تا میاندوآب و همچنین 

خطوط فرعی مانند خط کاشمر راه اندازی می شود.
وی جمع این خطوط را حدود هزار کیلومتر خط 
انتقال گاز فشار قوی اعالم کرد و افزود: طول خطوط 
انتقال گاز در حال حاضر ۳۶ هزار و ۲۰۰ کیلومتر 
است که در افق ۱۴۰۴، به ۴۵ هزار کیلومتر می رسد. 
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ادامه داد: دستیابی به 
این هدف ایجاب می کند تا مراکز بهره برداری به ۶۰ 
مرکز و ۸۱ ایستگاه کنونی به ۱۳۰ ایستگاه تقویت 
فشار ارتقا یابد. وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های 
انجام شده برای امسال، شرکت انتقال گاز موظف به 
انجام ۶۵ مورد تعمیرات اساسی توربوکمپرسورها و 
واحدهای تقویت فشار، تعویض پوشش برای بیش از 

۲۵۲ کیلومتر از خطوط لوله و اجرای پروژه های خرد 
در تمامی مناطق عملیاتی انتقال گاز است.

وی افزود: اجرای پیگرانی هوشمند در بیش از یک 
هزار و ۸۵۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوی، 
از دیگر برنامه های امسال است که در زمینه انتقال 
امنیت  از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا  گاز 
خطوط  سالمت  با  مستقیم  ارتباط  انتقال  شبکه 
دارد و پیگرانی هوشمند سبب کنترل دقیق کیفیت 
شبکه خطوط انتقال است. مدیرعامل شرکت انتقال 
گاز، تغییر کالس ۲۸ کیلومتر از خطوط انتقال را از 
دیگر برنامه های این شرکت اعالم کرد و گفت: همه 
خطوط پس از کنترل همیشگی، در صورتی که دچار 
خردگی یا افت کیفیت و ضخامت الزم شده باشند، 
برای دستیابی به کیفیت استاندارد تعویض می شوند. 
توکلی اظهار کرد: امسال هفت ایستگاه تقویت فشار 
به همراه واحدهای یدک در نقاط مختلف شبکه 
ایستگاه ها  این  شد.  خواهند  راه اندازی  گاز  انتقال 
در سمنان، کریدور ۴ و ۸ و همچنین منطقه ۱۰ 

عملیات انتقال گاز نصب و راه اندازی می شوند.

بخشی نگری را برای حل مشکل آب 
یم باید کنار بگذار

خطوط ششم و نهم سراسری، میهمان 
امسال شبکه انتقال گاز هستند

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹۵۰۹۹۸۶۹۴۴۴۰۱۴۴۸شعبه۱۴شورای حل اختالف اهواز)۴۲۶سابق(

تصمیم نهایی شماره۹۶۰۹۹۷۶۹۴۴۴۰۰۴۴۶.خواهان:بانک مهراقتصادباوکالت خانم 
مناسیاحی فرزندمحمدعلی به نشانی خوزستان-اهواز-اهوازخشایارخیابان بنی هاشم 
روبه روی بانک مسکن طبقه اول هایپرمارکت صالحی.خوانده:آقای مصطفی عواجهی 
پالک۱۰۳.خواسته:  نوشین  خوزستان-اهوازخشایارخیابان  نشانی  به  فرزندعباس 
مطالبه وجه چک.رای قاضی شورا:درخصوص دعوی بانک مهراقتصادباوکالت خانم 
فقره چک  مطالبه وجه یک  بخواسته  عواجهی  آقای مصطفی  بطرفیت  مناسیاحی 
آن  تاخیرتادیه  وخسارت  ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  ۱۷۹۰۸۷به  سریال  شماره  به 
وهزینه دادرسی،اوال:حسب دادخواست تقدیمی،اظهارات مدعی،تصویرسندمستندیه 
تجریدی  وصف  ازجمله  براسنادتجاری  حاکم  علیه،اوصاف  مدعی  امضاء  به 
وتنجیزی،قواعدفقهی وشرعی المومنون عندشروطهم واوفوابالعقود،اصل استصحاب 
ذمه  علیه،مدیونیت  محل  بانک  ازطرف  پرداخت  عدم  وگواهی  سابق  دین  بقاء 
تعهدبوده  ایفای  به  قواعدملزم  همان  ثانیا:متعهدبراساس  گردیده  رامدلل  مشارالیه 
مطروحه  دعوی  هذا  علی  نداده  خودارائه  ذمه  برائت  جهت  اثباتی  دلیل  ولی 
ومواد۱۹۸و  تجارت  مواد۳۱۰و۳۱۳قانون  ومستندابه  تشخیص  برصحت  رامحمول 
وتبصره  درامورمدنی  وانقالب  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  ۵۱۵و۵۱۹قانون 
الحاقی ماده۲قانون اصالح موادی ازقانون صدورچک مصوب مجمع تشخیص نظام 
خوانده رابه پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته وحق الوکاله وکیل 
وهزینه نشردرآگهی وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ۹۴/۱/۲۱تازمان پرداخت اصل وجه 
به ماخذشاخص تورم اعالمی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران وهزینه 
دادرسی به مبلغ۱۶۹۰۰۰۰ریال درحق خواهان محکوم می نمایدرای صادره غیابی 
بیست  دراین شوراوسپس ظرف  واخواهی  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست  مدت  ظرف 
روز پس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظردرمحاکم محترم عمومی حقوقی 

اهوازمی باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دواهواز

آگهی مفقودی
سندوفاکتورفروش وسندمالکیت برگ سبزوسیله نقلیه خودروی سواری سیستم پژو 
تیپ۴۰۵SLXTU۵ مدل ۱۳۹۶به رنگ سفید روغنی ،نوع سوخت بنزین،شماره 
شاسیNAAM۳۱FE۸HK۰۷۳۹۶۶شماره  موتور۱۶۴B۰۱۴۶۳۹۶شماره 
انتظامی ناجا ایران۲۴-۶۸۴ه۲۴به نام خانم زکیه جابری فرزند سید مهدی ساکن 
ایران خودروتقاضای صدورتسلیم  ندارد.ازشرکت  واعتباری  گردیده  مفقود  شادگان 

المثنی مدارک مفقود شده مذکوردارم. 
شادگان

آگهی حصر وراثت
شرح  به  ملی۳۳۴۱۱۱۵۹۲۷  شماره  دارای  ملکشاهی  میرزائی  جهانگیر  آقای 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹۷۰۰۱۸ کالسه  به  دادخواست 
شماره  به  شاهی  ملک  مرادمیرزائی  عزیز  شادروان  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
زندگی  خودبدرود  دائمی  اقامتگاه    ۱۳۸۸/۱۱/۱۶ تاریخ  در  ملی۳۳۴۱۱۱۵۲۲۶ 

گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
 ۱۳۳۷ تولد  ۳۳۴۱۵۱۵۲۱۶تاریخ  ملی   شماره  ملکشاهی  میرزائی  ۱-جهانبخش 

نسبت پسر متوفی
۲-جهانگیر میرزائی ملکشاهی شماره ملی  ۳۳۴۱۱۱۵۹۲۷تاریخ تولد ۱۳۴۰ نسبت 

پسر متوفی
تولد ۱۳۵۳نسبت  ۳-خسرو میرزائی ملکشاهی شماره ملی  ۳۳۴۲۱۱۶۴۹۴تاریخ 

پسر متوفی
  ۱۳۵۷ تولد  تاریخ    ۳۳۶۹۳۴۷۴۶۶ ملی  شماره  ملکشاهی   میرزائی  ۴-سلیمان 

نسبت پسر متوفی
۵-فریده مبرزائی ملکشاهی شماره ملی  ۳۳۴۱۱۱۵۹۹۴  تاریخ تولد ۱۳۴۳ نسبت 

دختر متوفی
۶-والیه میرزائی ملکشاهی شماره ملی  ۳۳۴۱۱۱۶۰۹۵  تاریخ تولد  ۱۳۴۵   نسبت 

دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان روانسر –امین محمدی

مکاتبات قضائی
در پرونده کالسه : ۹۵۰۹۹۸۸۴۰۴۴۰۰۴۱۸ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب روانسرآقای اسفندیار عباسی زاده فرزند کیخسرو به موجب شکایتآقای ظاهر 
محمدی فرزند احمد به اتهام سرقت تعزیری خودروی سواری روا تحت تعقیب می 
باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آئین 
دادرسی کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ نشر 
آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و 
از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار 

عقیده به عمل می آید 
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

ابالغ دادخواست
 و تعیین وقت رسیدگی

فرزند  جانجانی  لیال  بطرفیت  صبوری  شهاب  آقای  اینکه  به  توجه  با  احتراما 
شعبانعلی،آدرس: مجهول المکان، به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی 
یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ به شماره انتظامی ۵۲۸ ل ۵۳ ایران ۲۹  به انضمام 
خسارات دادرسی به این شعبه تقدیم نموده است نظر به اینکه خواهان محل اقامت 
خوانده را مجهول المکان قید نموده است علیهذا به تجویز ماده ۷۳ ق.آ.د.م مقتضی 
کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  رسیدگی  وقت  و  دادخواست  مفاد  است 
االنتشار آگهی گردد به نحوی که تاریخ نشر آگهی تا زمان رسیدگی کمتر از یک ماه 

نباشد.بدیهی است هزینه آگهی به عهده حامل نامه)خواهان( میباشد.
تاریخ جلسه رسیدگی: ۱۳۹۷/۳/۵ ، ساعت: ۹:۳۰  دقیقه میباشد

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

فراخوان مجمع عمومی
 جهت تعیین هیت مدیره جدید تعاونی مسکن دادگستری خرم آباد

بدینوسیله به اطالع تمامی اعضای محترم تعاونی مسکن دادگستری خرم آباد می 
از تمامی همکاران  تعاونی مسکن  اتمام فعالیت سنواتی اعضای  به  با توجه  رساند 
مسکن  تعاونی  عمومی  مجمع  انتخابات  جلسه  در  آید  می  بعمل  دعوت  ارجمند 
دادگستری راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۹۷/۱/۳۰ در نمازخانه دادگستری 
این جلسه  در  که  همکارانی  است  مقتضی  رسانند  بهم  لرستان حضور  استان  کل 
شرکت فرمایند به عنوان اعضاء فعال محسوب گردیده و در واگذاری زمین و مسکن 

در اولویت می باشند. 
دستور کار جلسه :

۱-ارائه گزارش عملکرد تعاونی فعلی 
۲-برگزاری انتخابات جهت تعیین اعضای جدید هیت مدیره تعاونی مسکن خرم آباد 

۳-تعیین سمت برای هر یک از منتخبین هیت مدیره جدید 
تعاونی مسکن دادگستری شهرستان خرم آباد 

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  به  دادخواستی  شرح  به  حسن  فرزند  کالنسرا  نوظهور  خان  طوطی  آقای 
۹۷۰۰۰۴۹ از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان محسن نوظهور کالنسرا فرزند طوطی خان به شماره 
شناسنامه ۴۹۸۰۰۲۳۱۶۹  صادره از بابلسردر تاریخ ۹۶/۳/۲ اقامتگاه دائمی خود 

شهرستان تهران بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
با  نسبت   ۵۷۰ شماره ش ش  به  فرزند حسن  کالنسرا   نوظهور  خان  طوطی   -۱

متوفی پدر
۲- بی بی کاظمیان بابلی  فرزند آقاداداش به شماره ش ش ۶۸۱ نسبت مادر متوفی

۳- لیال نوظهور کالنسرا   فرزند طومار به شماره ش ملی ۴۹۸۰۱۲۱۷۷۲ نسبت 
همسر متوفی

۴- محمد حسین نوظهور کالنسرا   فرزند محسن به شماره ش ملی ۴۹۸۰۶۸۶۸۶۹ 
نسبت فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر

آگهی ابالغ
زاده  آقای علیرضا حسین  با وکالت  زاده  آقای محمود حسین  در خصوص دعوای 
خواندگان  الزام  بخواسته  مسلمی  رضا  و  خانی  خلیل  حاجی  رضا  آقای  بطرفیت 
جهت حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال مشاعی سند مالکیت پالک ثبتی ۳۷۶ 
فرعی از ۳ اصلی بخش ده ثبت نور و ... با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به 
اینکه خوانده ردیف اول مجهول المکان می باشند مراتب ارسال تا خوانده را جهت 
مالحظه نظریه تکمیلی کارشناسی دعوت شوند مقتضی است تا در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر تا چنانچه  اعتراض دارند ظرف مهلت ۷ روز از تاریخ ابالغ به 
این دادگاه اعالم نمایند و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این 

شعبه ارسال گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۵۲۹۹  در خصوص شکایت آقایان ۱-مسعود 
فرزند علی  علیه متهمین سجاد جابری  پور  پیری  فرزند علی ۲-اصغر  پور  پیری 
نبودن  به واسطه معلوم  با شمشیر  ایراد ضرب و جرح عمدی  بر  فرزند همت دائر 
محل اقامت متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
تاریخ نشر آگاهی تا ظرف ۳۰ روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای  از  نامبرده 
عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار 

نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

 آگهی مفقودی
 برگ سبز پیکان وانت مدل ۸۶ با شماره پالک ۳۴۴ ب ۳۵ ایران ۸۲ شماره موتور. 
۱۱۴۸۶۰۱۹۰۱۹شماره شاسی ۳۱۰۰۳۵۲۵به نام کیوان کاظمی   زنگیانی  مفقود 

گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 برگ سبز هاچ بک لیفان مدل ۹۵ با شماره پالک ۷۴۳ ص ۲۳ ایران ۸۲ با شماره 
بنام   NAksG۴۵۲۲GB۱۰۸۵۶۹ و شاسی  lf۴۷۹Q۲B۲۱۶۱۲۹۰۵۱۵ موتور

زهرا فالح اقاملکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 کارت هوشمند خودروی کامیون با شماره پالک ۴۱۵ع ۹۹شماره کارت ۲۳۱۲۱۵۶  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
که  درخواستی  شرح  به  محمدعلی  فرزند  دماوندی  خاتون  نرگس  خانم   
وراثت  انحصار  گواهی  درخواست  صدور  گردیده  ثبت.  شورا  این  شماره۹۷۰۰۰۷ 
شماره  به  غالمحسن  فرزند  دماوند  علی  محمد  مرحوم  که  داشته  اعالم  و   نموده 
شناسنامه ۱۸ صادر از  بابلسر در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 

فریدونکنار. فوت  نموده. و رثه حین الفوت  عبارتند از 
۱- نرگس خاتون دماوندی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۱۱۹ فرزند متوفی 

۲- مولود دماوندی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۲۴۳ فرزند متوفی
۳- ملوک  دماوندی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۲۷۱۰ فرزند متوفی

۴-کیونرث دماوندی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۹۰ فرزند متوفی
 ۵- فاطمه دماوند فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴۹۴۳ فرزند متوفی

۶-  رقیه دماوند فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۹۶ فرزند متوفی 
۷-  فهیمه دماوندی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۱۸۳ فرزند متوفی 

امیری فرزند ولی اهلل به شماره شناسنامه ۱۲۱  نژاد  ۸-  فاطمه حاجی اسماعیل 
همسر متوفی

فرزند  شناسنامه۴۹۸۹۲۷۷۰۳۱  شماره  به  محمدعلی  فرزند  دیاوندی  فرامرز    -۹
متوفی 

۱۰-  زهرا دماوندی فرزند محمد علی به شماره شناسنامه۴۹۸۰۱۳۸۱۹ ۵  فرزند 
متوفی

 و ال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  یک نوبت 
آگهی می نماید و هر کسی اعتراضی دارد و یا  وصیتنامه. ای. از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال 

گواهی صادر خواهد شد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی  دادخواست و ضمائم به آقای محمود جعفری. نیا  فرزند مرتضی 
نیا   جعفری.  محمود  آقای  خوانده  طرفیت  به  شکایتی  چمستان  گاز  اداره  شاکی 
فرزند مرتضی دایر. بر جعل اسناد و اخذ انشعاب غیرمجاز مطرح که به این شعبه 
عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  کالسه۹۶۰۹۹۸۱۹۸۸۳۰۰۱۸۶  پرونده  شماره  ارجاع  
بخش چمستان ۱۰۲ کیفری دو سابق. ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۷/۴/۹ ساعت 
۹ و نیم تعیین که. حسب دستور دادگاه موضوع ماده ۷۳ قانون آیین 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 دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی  دادخواست 
و ضمایم و دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم.

الف ۱۱۷/۹۷
 مدیر  شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش چمستان 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمایم  به آقای حسین طاهری فرزند ولی  محمد 
طاهری  حسین  آقای  متهم  طرفیت   به  شکایتی  مرادی  سکینه  خانم  شاکی 
کالسه  پرونده  شماره  به  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  غیر  مال  فروش  بر  دایر 
دادگاه عمومی بخش چمستان ۱۰۲ کیفری  ۹۵۰۹۹۸۱۹۸۸۳۰۰۱۲۱شعبه سوم 
دو. سابق  در وقت رسیدگی مورخ ۹۷/۴/۴  ساعت ۱۰ و نیم تعیین که به دستور 
المکان بودن  به علت مجموع  آیین دادرسی مدنی  قانون  دادگاه موضوع ماده ۷۳ 
خوانده  درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی  دادخواست و ضمایم دریافت در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم.الف ۱۲۴/۹۷
 مدیر  شعبه 102 کیفری دو بخش چمستان

اگهی ابالغ 
وقت  رسیدگی به دادخواست و ضمائم آقای بهمن کیهان فرزند علی اکبر شاکی  
اداره گاز چمستان شکایتی  به طرفیت متهم آقای بهمن کیهان فرزند علی اکبر 
دایر و اخذ انشعاب غیرمجاز مطرح  به این شعبه ارجاع به شماره پرونده. کالسه 
۹۶۰۹۹۸۱۹۸۸۳۰۰۱۸۷  شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چمستان ۱۰۲ کیفری 
۲ سابق ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۹۷/۴/۶ ساعت ۹ نیم تعیین که. حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین 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 دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست ضمایم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد م.الف ۱۱۶/۹۷
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری دو بخش چمستان 
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چالش عمده سیاست های ارزی دولت
* محمدقسیم عثمانی

در شرایطی که منابع ارزی کشور بیش از مصارف ارزی کشور است و اصطالحا 
گفته می شود که تراز ارزی کشور مثبت است، افزایش غیر ارادی نرخ ارز، 
غیرمنطقی به نظر می رسد و نمی توان با دالیل اقتصادی آن را توجیه نمود. 

طبق گزارشات مالی ارزی بانک مرکزی، منابع ارزی کشور بیش از مصارف 
ارزی کشور است، اما آنچه باعت عدم تعادل و افزایش تقاضا برای آن شده است، 
تقاضای ناشی از سفته بازی و عدم بسترهای سرمایه گذاری جایگزین و فقدان 
محلی برای حفظ قدرت پول، پس انداز و سرمایه های ریز و درشت مردم و 
نیز نظریه انتظارات است.زمانی که زمینه های سرمایه گذاری و سودآوری 
در کشور مسدود و یا محدود شده است و مردم محلی امن و سودده برای 
سرمایه های ریز و درشت خود پیدا نمی کنند، بازار ارز و طال، آسان ترین و در 
دسترس ترین بازار جایگزین خواهد بود. نتیجه این اقدام هر چند عده ای را 
به سود مورد نظر خواهد رساند، اما اقتصاد کشور و قدرت خرید عمومی را با 
مشکل جدی مواجه خواهد ساخت و باعث ایجاد تورم خواهد شد.آنچه عامل 
این شرایط است قفل بودن سایر بازارهای جایگزین است و تا زمانیکه بازار 
مسکن به رونق نسبی خود نرسد، فشار تقاضا در بازار ارز تداوم خواهد یافت. 
سیاست های دستوری و شعاری در بازار ارز ممکن است در کوتاه مدت تأثیرات 
خود را داشته باشد و اقدامات فعلی دولت بتواند به صورت مقطعی باعت کاهش 
نرخ ارزش شود؛ اما در میان مدت و بلند مدت اینگونه اقدامات نمی تواند رافع 
مشکل باشد.اقداماتی که دولت در نظر دارد به اجرا درآورد، هرچند می تواند 
تاثیرات موسمی و مقطعی داشته باشد؛ اما واقعیت این است که این اقدامات 
باید قبل از افزایش نرخ ارز در بازار صورت می گرفت. اگر چنین شده بود عمال 
افزایش نرخ ارز به صورت برنامه ریزی شده، کنترل شده و هدفمند صورت می 
گرفت نه اینکه به صورت کنترل نشده و لگام گسیخته، نرخ ارز افزایش یابد 
و بعد از آن این اقدامات صورت گیرد.نکته قابل تاکید این است که نرخ ارز 
رسمی کشور باید تعدیل شود و این اصالح و تعدیل باید بر اساس محاسبات 
دقیق کارشناسی و واقعیت های اقتصادی کشور صورت گیرد نه به صورت 
ذهنی و انتزاعی. نرخی که اکنون به صورت رسمی مورد عمل قرار می گیرد با 
نرخ واقعی ارز تفاوت قابل توجهی دارد و این تفاوت باعث افزایش قیمت ارز در 
بازار شده است.اصوال هرچه »قیمت« واقعی ارز به »ارزش« واقعی ارز نزدیک 
تر باشد، مابه التفاوت قیمت رسمی ارز و قمیت بازار ارز، کمتر خواهد بود؛ لذا 
دولت باید قیمت ارز را نزدیک به ارزش ارز تعیین کند تا نوسانات ارزی کاهش 
پیدا کند و سرمایه گذاران بتوانند در مورد موضوعات اقتصادی و مالي خود 
تصمیم بگیرند.البته این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که افزایش نرخ ارز در 
صورتیکه کنترل شده و هدفمند باشد دو اثر مستقیم دارد که یکی تحریک و 
افزایش صادرات و دیگری ممانعت و کاهش واردات است. هم رونق صادرات 
و هم رکود واردات الزمه حمایت از کاالی ایرانی است. اما در این خصوص 
مالحظاتی ضروری است؛ ازجمله اینکه باید تغییر نرخ ارز یک تصمیم ارادی و 
هدفمند باشد و افزایش قیمت کاالهای اساسی را به نحوی دیگری جبران کرد 
و متناسب با افزایش نرح ارز و تورم حاصل از آن حقوق کارکنان دولت و غیر 
دولت نیز تعدیل و اصالح شود.به نظر حقیر تنها راه کنترل نرخ ارز، فعال سازی 
بازارهای راکد موجود و خصوصا بازار مسکن است؛ زیرا تنها بازاری که می تواند 
حجم عظیم نقدینگی موجود کشور را جذب و مهار نماید، بازار مسکن است و 
سایر بازارهای موجود از جمله بورس اوراق بهادار، توان جذب نقدینگی موجود 
را ندارد. تا زمانیکه بازار مسکن رونق نسبی خود را پیدا نکند، نمی توان نسبت 

به تثبیت نرخ ارز خوش بین بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  

 
حباب قیمت مسکن برگشت

معامالت مسکن در اسفندماه ۱۱.۳ درصد نسبت به میانگین سال ۱۳۹۶ 
کاهش داشته و سهم واحدهای قدیمی ساز از کل معامالت مجموعا ۵۵.۸ 
درصد افزایش یافت که نشان می دهد قیمت مسکن که از اوایل سال ۱۳۹۵ 
به کف نزدیک شده بود مجددا دچار حباب شده است. به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه دچار سکته ماهیانه شد. در این 
ماه به دلیل جهش یکباره قیمت ارز شاهد کوچ سرمایه های غیرمصرفی به 
بازارهای طال و ارز بودیم که باعث افت ۳۳ درصدی معامالت نسبت به ماه قبل 
بود. همچنین خرید و فروش مسکن در اسفندماه نسبت به میانگین سال ۱۳۹۶ 
بالغ بر ۱۱.۳ درصد کاهش یافت.نکته قابل توجه دیگر کاهش قابل توجه فروش 
واحدهای نوساز بود. در اسفندماه ۱۳۹۶ سهم واحدهای تا ۵ سال ساخت نسبت 
به ماه مشابه سال قبل از آن ۸.۶ درصد کاهش یافت و در مقابل سهم واحدهای 
۱۶ تا ۲۰ سال ۲۹ درصد و بیش از ۲۰ سال ۲۶ درصد اضافه شد. این نمایه 
حاکی از آن است که به دنبال جهش قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته، 
متقاضیان به سمت خرید واحدهای متناسب با بضاعت رفته اند. بنابراین قیمت 
مسکن مجددا دچار حباب شده است.اثر التهابی بازار ارز در بازار مسکن به شکل 
افت شدید معامالت و جهش قیمتها بروز پیدا کرد. به دنبال تصمیم مالکان برای 
همپوشانی قیمت مسکن با تحوالت جاری اقتصاد که مهمترین آن در رشد 
قیمت ارز بروز یافته بود، قیمت پیشنهادی مسکن در پایان سال گذشته تا ۵۰ 
درصد و قیمت قطعی تا ۴۱ درصد رشد نشان داد. متوسط قیمت مسکن شهر 
تهران در آخرین ماه از سال ۱۳۹۶ نیز ۲۶ درصد افزایش یافت.رشد بازار مسکن 
با وجود جهش قیمت ها در پایان سال قبل هم اکنون حدود ۱۰ درصد نسبت 
به سه بازار رقیب پایین تر است. اگر شرایط بازار مسکن را در مقایسه با سه بازار 
رقیب یعنی سکه، ارز و بورس بررسی کنیم متوجه می شویم این بازار نسبت به 
سه بازار رقیب از رشد کمتری برخوردار بوده اما نسبت به سال های قبل اوضاع 
مناسب تری را داشته است. بخش مسکن شهر تهران در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ 
رشد ۱۱.۵ درصدی قیمت را تجربه کرد؛ در حالی که رشد قیمت سکه در ۱۰ 
ماهه سال قبل ۲۵ درصد، ارز ۲۱ درصد و بورس تهران ۲۸ درصد بود.اگر نرخ 
دالر ۴۲۰۰ تومان را در نظر بگیریم یعنی سکه هم اکنون ۴۵۰ هزار تومان حباب 
دارد و روی کاغذ باید فعال اقتصادی از خرید سکه اجتناب کند و بازار سکه دچار 
افت خواهد شد. در آن صورت می توان انتظار داشت که سرمایه ها وارد بازارهای 

مسکن و بورس شود.

یادداشت

بررسی مسائل ارزی با حضور سه 
عضو دولت در مجلس

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از برگزاری جلسه این کمیسیون با حضور وزیران 
اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک 

مرکزی درخصوص ساماندهی بازار ارز خبر داد. 
محمدرضا  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کمیسیون  امروز  جلسه  درباره  پورابراهیمی 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در جلسه 
علنی مجلس، تکالیفی برای کمیسیون اقتصادی 
در راستای رسیدگی به مسائل ارزی کشور تعیین 
شده است.وی ادامه داد: بر این اساس برنامه نشست 
کمیسیون اقتصادی امروز با حضور وزیران اقتصاد و 
صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی 
در خصوص مسائل ارزی برگزار می شود.وی افزود: 
وزارتخانه های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت 
و بانک مرکزی، گزارشی از برنامه ها و عملکردی 
سازمان ذی ربط در حوزه بازار ارز باید ارائه کنند. 
برنامه  تاکنون  مرکزی  بانک  گفت:  پورابراهیمی 
جامع و زمان دار در خصوص ساماندهی بازار ارز 
ارائه نکرده است و اقداماتی که تاکنون بانک مرکزی 
انجام داده براساس اطالعیه های این بانک بوده 
است.وی ادامه داد: از وزیر صنعت خواسته شده 
تا ابعاد و آثار مرتبط با ساماندهی بازار ارز را بر 
حوزه بازرگانی داخلی و خارجی را تشریح کند. 
پورابراهیمی گفت: قرار است وزیر اقتصاد گزارشی 
درباره آثار ساماندهی بازار ارز بر بازارهای سرمایه 
و پول وسایر مولفه های اقتصادی ارائه کند.رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: گزارش و برنامه های بانک مرکزی درخصوص 
باره  این  در  مجلس  طرح  با  ارز  بازار  ساماندهی 
انطباق داده می شود و از بخش های که همپوشانی 
داشته باشد حمایت می شود و درباره بخش های 

که متفاوت است نقطه نظرات بیان خواهد شد. 

 ثبت  سفارش واردات و صادرات
 از سرگرفته شد

از   ثبت سفارش های واردات و صادرات کاال که 
هفته پیش متوقف شده بود، بار دیگر از سرگرفته 

شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بنا بر آنچه اعالم 
تغییرات مربوطه  اعمال  به  توجه  شده است: »با 
در بخش تجاری سامانه جامع تجارت و همچنین 
سامانه ثبتارش، امکان ارسال درخواست های افتتاح 
به سامانه ثبتارش فراهم شده است. البته در حال 
حاضر امکان ویرایش درخواست های قبلی وجود 
مربوطه  تغییرات  سازی  پیاده  از  پس  و  نداشته 
خواهد  صورت  زمینه  این  در  الزم  اطالع رسانی 
اخیر  مصوبات  براساس  آنکه  دیگر  گرفت«.نکته 
هیات وزیران در تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری 
و به منظور ساماندهی بازار ارز، تغییراتی در بخش 
عملیات تجاری سامانه مربوطه اعمال شده است. 
از جمله این تغییرات می توان به تغییرات صورت 
گرفته در مقادیر و نوع عملیات ارزی اشاره کرد. 
در این بخش گزینه بدون انتقال ارز به گزینه های 
قبلی اضافه شده و گزینه غیربانکی که در گذشته 
وجود داشت حذف شده است.براین اساس تجار 
روی این سامانه در زمینه  عملیات ارزی با دو گزینه 
بانکی و بدون انتقال ارز مواجه می شوند. همچنین 
در زمینه تامین ارز نیز تغییراتی صورت گرفته و به 
تناسب نوع عملیات ارزی انتخاب شده مقادیر زیر 
برای تامین ارز قابل انتخاب خواهند بود. در صورت 
انتخاب گزینه بانکی تجار می توانند گزینه هایی مانند 
خرید ارز از سیستم بانکی، از محل صادرات یا از 
محل حساب ارزی خود را انتخاب کنند. همچنین 
تجار  ارز  انتقال  بدون  گزینه  انتخاب  صورت  در 
می توانند مواردی مانند بند یک ماده ۳۸ آیین نامه 
اجرایی مقررات صادرات و واردات، از محل بند ۵ این 
آیین نامه از محل بند ۶، ۷ یا ۸ گزینه های خود را 
انتخاب کنند.همچنین مجوزهای صادرشده توسط 
سازمان سرمایه  گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ایران از دیگر مواردی است که در این بخش لحاظ 
شده است. البته تذکراتی نیز داده شده و اعالم شده 
است پیش از انتخاب این موارد بندهای مورد اشاره 
در آیین نامه مذکور به دقت مورد مطالعه قرار گرفته 
و تنها در صورتی که واردات به مواردی که در این 
آیین نامه اشاره شده مربوط می شود از گزینه بدون 
انتقال ارز استفاده شود، زیرا تبعات ناشی از انتخاب 

اشتباه در این زمینه برعهده بازرگان خواهد بود.

مرکز ارتباط مردمی بانک ملی، به 
55 هزار تماس پاسخ داد

در سه ماه پایانی سال گذشته، مرکز ارتباط مردمی 
بانک ملی ایران به ۵۵ هزار و ۵۹۶ تماس پاسخ داد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، مرکز ارتباط مردمی بانک با شماره ۶۴۱۴۰-

۰۲۱ دارای ۶۰ خط تلفن است که از ساعت ۸ تا 
۲۲ پاسخگوی مسایل مطرح شده از سوی مشتریان 

درخصوص خدمات مختلف این بانک است.
آیدی  اندازی  راه  با  همچنین  ایران  ملی  بانک 
به  پاسخگویی   @Bmipr تلگرام  پاسخگوی 
نیز مورد  را  سواالت مشتریان در فضای مجازی 
توجه قرار داده و در مدت مذکور تعداد پیام های 
رد و بدل شده به سه هزار و ۳۰۰ پیام می رسد که 
بیشترین موضوعات طرح شده از سوی مخاطبان 
نیز درباره سامانه های بام، بله، اطالعات جشنواره 

های بانک و اطالعات تسهیالت بوده است.
اپراتورهای مرکز تلفن بانک با شماره ۰۲۱-۶۰۹۹۱ 
هم در سه ماه زمستان سال گذشته پاسخگوی 

تعداد ۹۳ هزار و ۵۲۴ تماس تلفنی بوده اند.

خبر

معاون فناوری رییس جمهور از عرضه سهام برخی 
استارتاپ ها در بورس طی سال جاری خبر داد و 
گفت: ارزش این شرکتها ۶۰ هزار میلیارد تومان 

است.
ستاری،  سورنا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به  آغاز  مراسم  رییس جمهور در  فناوری  معاون 
کار یازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: 
نسل جدیدی از کارآفرینی در کشور شکل گرفته 
است به این معنا که برخی از استارتاپ ها امسال در 
بورس عرضه می شوند که ارزش آنها شصت هزار 
میلیارد تومان است.وی افزود: برخی از استارتاپ ها 
در سال های گذشته از مجموعه های دولتی بیرون 
رانده شده اند ولی اکنون یکی از آنها ارزش یک 
میلیارد دالری دارد. این در حالی است که بسیاری 
از آنها خیلی بازار بزرگی را تشکیل می دهند در 
حالیکه دولت خدمات را غیرشفاف با نرخ باال به 
مردم ارایه می دهد و واسطه های بسیار زیادی 
نیز در این میان وجود دارند و البته به این دالیل 

است که مردم از آنها حمایت می کنند.وی افزود: 
استارتاپ ها در حوزه خدمات علیرغم اینکه خدمت 
شفاف می دهند ولی مورد  نقد قرار می گیرند 
و کتک می خورند، این در حالی است که اکنون 
از  ایران در خارج  از استارتاپ ها سربازان  برخی 

کشور شده اند و اکنون کشورهای مجازی در حال 
تشکیل است و گوگل هم نمونه آن است که بانک و 
قانون و برنامه دارد.ستاری گفت: نظام جدیدی که 
ایجاد می شود اگر مورد حمایت بورس و بیمه قرار 
نگیرند، حتما کشور ضرر می کند و هر چقدر از 

داخلی ها حمایت نشود خارجی ها ما را و کشور ما 
را خواهند برد.به گفته معاون رییس جمهور، دالالن 
جلوی استارتاپ ها مقاومت می کنند؛ این در حالی 
است که با حضور استارتاپ ها اکنون بازار دالالن 
جمع شده است و مردم پشت این کارآفرینان نوین 
هستند و راهی هم نیست جز اینکه در این راه قدم 
بگذاریم.وی افزود: به بچه ها باید به عنوان سرباز 
نگاه کرد و اگر ایده شبکه اجتماعی همیشه در سر 
هزار نفر بوده ولی این افراد هستند که کار را پیش 
می برند.ستاری ادامه داد: سرمایه های خطرپذیر 
باید ۲۰ تا ۳۰ درصد از منابع بورس را جمع کند. 
ارایه وام دردی را دوا نمی کند و حمایت از شرکت 
های کوچک و متوسط با وام نمی شود.این عضو 
استارتاپ ها  با  توان  کابینه دوازدهم گفت: نمی 
جنگید و جوانان باانگیزه بسیاری هستند که باید 
پذیرفت  باید  را  های جدید  ایده  شوند،  حمایت 
همانطور که دنیا آن را پذیرفته است. بانکداری می 

ماند ولی بانکها از بین خواهند رفت.

شکل گیری نسل جدیدی از کارآفرینی در کشور ؛

استارتاپ ها وارد بورس کشور می شوند

مفقودی
 سند کمپانی سواری هاچ بک جک مدل ۹۴ با شماره پالک ۲۱۸ د۷۸ ایران ۸۲ و 
 NAKsH۷۳۱۸ و شماره شاسی Df۳۰۲۰۱۶۹ GA۳۱ Hfc۴ شماره موتور
fB۱۰۶۴۴۵بنام عبداهلل عسگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

بابل

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: احمد شریفی    کالسه پرونده: ۳۳/۲/۹۷
وقت رسیدگی: روز شنبه تاریخ  ۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۱۵:۴۵

خواهان: لطیفه مرادی خوانده: احمد شریفی    خواسته: مطالبه نفقه     
خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور 
شورا به تجویز ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر 
شوید در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا غیابا اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. ضمنا چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف ۶۳ 
مدیر دفتر شعبه دو  شورای حل اختالف اسالمشهر

 مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور از افتتاح آزادراه تهران-شمال 

تا پایان نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، خیراهلل خادمی با 
بیان اینکه سال ۹۶ از نظر عمرانی سال خاصی 
برای این شرکت محسوب می شود، گفت: از یک 
سو با تنگنای شدید مالی دولت روبرو بودیم و 
از سوی دیگر توانستیم ۵۰۰ کیلومتر در بخش 
ریلی پروژه ها را به اتمام برسانیم.وی ادامه داد: 
اگرچه تعهداتی که ما در خصوص پروژه های 
عمرانی به دولت داده بودیم بر اساس مصوبات 
قانونی تخصیص بودجه بود اما با توجه به تنگنای 
مالی دولت، در سال گذشته انجام این تعهدات با 
دشواری روبرو شد و تنها ۸۵ درصد منابع به ما 
پرداخت شد.معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: 
بیش از ۹۰ درصد منابع اختصاص داده شده به 
شرکت ساخت و توسعه در سال گذشته اسناد 
خزانه اسالمی و اوراق مشارکت بود که تبدیل 
آنها به نقدینگی مشکل بود. ما برای بخشی از 
تملک  و  مصالح  خرید  مانند  ها  پروژه  اجرای 
ای جز خرید  پروژه چاره  اجرای  اراضی محل 
بود  بنا  کرد:  تصریح  خادمی  نداشتیم.  نقدی 
در سال گذشته ۵ مرکز استان به شبکه ریلی 
متصل شود که همدان و کرمانشاه به شبکه ریلی 
وصل شده و ۳ مرکز استان دیگر در ۶ ماهه اول 
امسال افتتاح خواهد شد. ضمن اینکه پروژه ریلی 
قزوین- رشت نیز حداکثر تا نیمه اول اردیبهشت 

به پایان می رسد.به گفته معاون وزیر راه: علت 
بر  اصرار  قزوین-رشت  آهن  خط  پروژه  تاخیر 
خرید از تولیدکنندگان داخلی فوالد بود و یکی از 
ورق های فوالدی مورد نیاز برای ساخت پل، تنها 
از سوی یک شرکت تولیدکننده ساخته می شود. 
به همین دلیل ۸ ماه از برنامه به خاطر تاخیر در 
تحویل ورق های فوالدی عقب افتادیم.وی افزود: 
ساخت این محور ریلی و اتصال آن به کریدر 
شمال به جنوب برای کشورهای واقع در شمال 
ایران بسیار حیاتی است به گونه ای که مقامات 
جمهوری آذربایجان اصرار زیادی بر تسریع بر 
پروژه رشت-آستارا دارند.با افتتاح کریدر ریلی 
شمال-جنوب زمان ترانزیت بار از روسیه به عراق 
به یک سوم و هزینه جابجایی بار تا ۴۰ درصد 
کاهش می یابد.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به ساخت آزادراه ها اشاره و تصریح کرد: 
مهمترین آنها آزادراه کمربندی جنوبی تهران بود 
که در سال گذشته ۴۰ کیلومتر آسفالت شد و 
امیدواریم تا پایان امسال ۴۰ کیلومتر دیگر نیز 
معاون  برسد.  برداری  بهره  به  و  شده  تکمیل 
وزیر راه یادآور شد: در آزادراه تهران- شمال نیز 
سرعت پروژه بسیار خوب بود و امیدواریم قطعه 
یک این آزادراه تا پایان نیمه نخست امسال به 
بهره برداری برسد.خادمی عنوان کرد: در سال 
گذشته ۱۱۰۰ کیلومتر بزگراه نیز به بهره برداری 
رسید و امیدواریم پروژه های بزرگراهی در سال 

جدید نیز ادامه یابد.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: تا اطالع بعدی، 
خرید و فروش نقدی اسکناس ارزهای خارجی در 

صرافی ها انجام نخواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمد علی 
کریمی، سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
این بانک با رصد نیازهای همه گروه ها، ارز مورد 
نیاز را از طریق بانک های عامل تامین اعتبار می 
کند گفت: تا اطالع بعدی، خرید و فروش نقدی 
انجام  ها  صرافی  در  خارجی  ارزهای  اسکناس 
نخواهد شد.وی تقاضای عمده ارز را از محل واردات 
دانست که باید پس از ثبت سفارش از طریق بانک 
انجام شود و در عین حال درباره تامین نیازهای 
خرد نیز افزود: ارز مسافرتی از طریق بانک های 
ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم 
از طریق بانک های تجارت و سامان پرداخت می 
شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز 
به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.وی با بیان 
اینکه بانک مرکزی پارسال ۴۸ میلیارد دالر از محل 
درآمدهای نفتی برای واردات رسمی کشور تامین 
اعتبار کرد گفت: بقیه نیز از محل درآمد صادرات 
غیرنفتی صرف واردات شد که طبق سیاست های 
شدند  موکلف  غیرنفتی  صادرکنندگان  جدید، 
تجارت  واردات  در  نقش  ایفای  برای  را  ارزشان 
خارجی کشور اختصاص دهند.کریمی ادامه داد: در 
این باره بانک مرکزی سامانه نظام یکپارچه مدیریت 
ارزی )نیما( را راه اندازی کرد تا صادرکنندگان 
غیرنفتی با عرضه درآمدشان در این مسیر، آن 

را مستقیم در خدمت واردات کاالهای ضروری 
موردنیاز کشور قرار دهند.سخنگوی بانک مرکزی 
تصریح کرد: از آن پس، بانک های عامل و صرافی 
های مجاز با خرید ارز صادرکنندگان می توانند آن 
را در اختیار واردکنندگان قرار دهند که این موجب 
نظم بخشی به مدیریت کل درآمدهای غیرنفتی 
می شود.این مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه 
پیش از این، حجم قابل توجهی از واردات کشور 
از طریق بدون ثبت سفارش یا با ثبت سفارش به 
غیر از نظام بانکی صورت می گرفت گفت: طبق 
سیاست های جدید، محوریت کار از طریق بانک 
ها انجام می شود و نمی توان در این باره نقش بانک 
ها را نادیده گرفت.کریمی افزود: از موارد دیگری که 
تعیین تکلیف شده این است که واردکنندگانی که 
پیش از مصوبه اخیر ۲۱ فروردین امسال، گشایش 
اعتبار ریال و حواله شان را ارائه کرده اند و منتظر 
وارد شدن کاالیشان هستند، با نرخ های قبلی می 
توانند اقدام به واردات کنند اما اگر کاال در موعد 
دالر ۴۲۰۰  با  شرایطی  طبق  نشود،  وارد  مقرر 
تومان ارز در اختیار اینگونه واردکنندگان قرار می 
گیرد.به گفته سخنگوی بانک مرکزی، در روزهای 
تعطیل پیشین جلسات متعددی به میزبانی بانک 
مرکزی برگزار شد که در آن ضوابط، آیین نامه ها 
و دستورالعمل های منطبق با سیاست جدید ارزی 
تدوین شد که رصد و احصای نیازهای واقعی ارزی 
کشور در ۳۳ بند بود که در اطالعیه های ۷ تا ۱۱ 

بانک مرکزی اعالم شد.

بهره برداری از آزادراه تهران- شمال؛ 
یور پایان شهر

توقف معامله نقدی ارز در صرافی ها 
تا اطالع بعدی

از  کرد  تاکید  ایران  استاندارد  ملی  سازمان  رییس 
کنترل کیفی خودروسازان رضایت ندارد و در صورت 
دریافت گزارش مشتریان درباره استفاده از قطعات بی 

کیفیت و غیراستاندارد با متخلف برخورد می شود.
پیروزبخت«  »نیره  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
افزود: مطابق مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو، 
واحدهای خودروسازی باید از قطعات استاندارد در 
تولید و مونتاژ خودروها استفاده کنند.به گفته این 
مسوول، در صورت محقق نشدن این امر خودروسازان 
مسوولند و باید پاسخگو باشند.وی بیان داشت: برخی 
کنترل  و  است  اجباری  استاندارد  قطعات مشمول 
می شود اما خودروسازان باید مطابق رویکرد نوین 
استانداردسازی بر استاندارد بودن سایر قطعات نظارت 
کنند؛ زیرا در صورت استفاده از قطعات غیر استاندارد، 
یادآوری  شود.پیروزبخت  می  برخورد  خودروساز  با 
کرد: برخی خودروسازان از قطعات باکیفیت استفاده 

کرده و رضایت مشتریان را جلب کرده اند اما در برخی 
خودروها برای کاهش قیمت تمام شده، از قطعات 
کرد:  تصریح  است.وی  شده  استفاده  کیفیت  بی 

سازمان ملی استاندارد قادر به کنترل همه قطعات 
محصول  برابر  در  خودروسازان  و  نیست  خودرویی 
صورت  در  بنابراین  دارند؛  مسوولیت  خود  تولیدی 

گزارش تخلف و اعالم شکایت از سوی مشتریان، با 
خودروسازان متخلف برخورد می شود.رییس سازمان 
ملی استاندارد ایران یادآوری کرد: کنترل تک تک 
قطعات یک خودرو از سوی مسووالن استاندارد، در 
ما مجموعه یک  نیست؛  هیچ جای جهان مرسوم 
خودرو را کنترل می کنیم که به درستی کار می 
کند یا خیر.به گفته وی، اگر قرار بود همه قطعات 
خودروها استاندارد باشد، آنگاه قیمت خودروها به طور 
چشمگیری افزایش می یافت.پیروزبخت تصریح کرد: 
کنترل کیفیت در کارخانه های خودروسازی، حلقه 
گمشده کار است و هیچ کوتاهی از سوی مدیران 
کنترل کیفیت که به مثابه نمایندگان سازمان ملی 
استاندارد به شمار می روند، پذیرفته نیست.وی بیان 
داشت: اگر متصدیان کنترل کیفیت کارشان را به 
درستی انجام می دادند، شاهد شکایت های مردمی 
نبودیم؛ موضوعی که در کشورمان مغفول مانده است.

عدم رضایت سازمان استاندارد از کنترل کیفی خودروسازان؛

» کنترل کیفیت « حلقه گمشده در کارخانه های خودروسازی 

با اعالم تک نرخی کردن ارز از سوی دولت اکنون 
بازار رقابت برای جذب سپرده های ارزی در بانک 
ها داغ است اگرچه بانک مرکزی می گوید که این 
نرخ ها باید در چارچوب های مشخصی به مشتری 

ارائه شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، چند روزی است که 
اقتصاد ایران دالرهای تک نرخی را تجربه می کند. 
دولت نرخ را ۴۲۰۰ تومان اعالم کرده و با ارائه ۱۱ 
بخشنامه ارزی تاکنون ضوابط و مقررات جدیدی 
را برای خرید و فروش ارز قرار داده است. بر مبنای 
آنچه که بانک مرکزی اعالم کرده صرافی ها دیگر 
اجازه خرید و فروش اسکناس ارز را ندارند و این کار 
تنها از سوی بانک ها مجاز است. آنگونه که بانک 
مرکزی اعالم کرده هر فردی که بیش از ۱۰ هزار 
یورو به صورت نقدی در اختیار داشته باشد باید 
آن را نزد بانک ها سپرده گذاری کند در غیر این 
صورت هر گونه تبادل آن به مفهوم کاالی قاچاق 
بوده و برخوردهای قانونی با آن صورت می گیرد.

همین یک بند در بخشنامه های بانک مرکزی 
برای سپرده گذاری های  را  بازار  تا  است  کافی 
ارزی داغ کند البته این بار دیگر شرایط به حالت 

قبل نیست، نه مردم اعتماد سابق را به سپرده 
گذاری ارزی دارند و نه دیگر کار در اختیار بانک 
هاست بلکه بانک مرکزی خود راسا وارد عمل شده 
و سود و بازگشت اسکناس های سپرده گذاران با 
همان نوع ارز سپرده گذاری شده، را تضمین می 
کنند؛ با این وجود میزان استقبال مردم به گفته 
بانک داران از سپرده گذاری های ارزی  کم است.

بررسی ها حکایت از آن دارد که بازار داغی برای 
جذب دالرها و یوروهای در اختیار مردم از سوی 
بانک ها به راه افتاده و آنها نرخ های جذابی را 
ارائه می دهند که دامنه آن حتی تا ۵ و ۶ درصد 
هم می رسد،. آنگونه که متصدیان شعب بانکی 
می گویند، تعداد مراجعه کنندگان برای سپرده 
گذاری ارزی باال نیست اما به هر حال هر چقدر 
که میزان اسکناس ها باالتر باشد نرخ های سود 
نیز می تواند از سوی بانک ها جذاب تر شود اما به 
طور میانگین نرخ ۴ تا ۵ درصدی در بسیاری از 
شعب به مشتریان پیشنهاد می شود.این متصدی 
بانک می گوید: البته هنوز هم تردیدهای بسیاری 
از سوی سپرده گذاران برای سپرده گذاری ارزی 
وجود دارد چرا که طی سنوات گذشته مردم دالر 

یا یورو به بانک ها ارائه می دادند و در مقابل هر 
زمان که قصد داشتند بخشی یا تمام سپرده ارزی 
خود را مسدود کنند بانک به آنها معادل ریالی، 
آن هم به نرخی پایین تر از نرخ بازار آزاد یا همان 
نرخ دولتی، می داد و همین امر خاطر بسیاری از 
مردم را در مورد سپرده های ارزی مکدر کرده 
است.کسرایی پور مدیرکل سیاست ها و مقررات 
ارزی بانک مرکزی نیز می گوید: نرخ اعالم شده 
از سوی بانک مرکزی برای سپرده گذاری یورو 
سه درصد و برای سپرده گذاری دالری ۴ درصد 
است که البته این نرخی است که بانک ها می 
توانند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند.وی 
می افزاید: ولی به هر حال نرخی که از سوی بانک 

ها برای جذب سپرده های ارزی مردم پیشنهاد 
می شود حتما باید در چارچوب های مشخصی 
باشد که بانک مرکزی اعالم کرده است.رونق ارائه 
نرخ های متنوع از سوی بانک ها برای سپرده های 
رقابتی  بازار  تجربه  که  است  شرایطی  در  ارزی 
برای جذب سپرده های ریالی کارنامه مردودی را 
از سوی نظام بانکی بر جای گذاشته و وضعیت 
بدی را در ترازنامه بانک ها ایجاد کرده است. حال 
این نگرانی وجود دارد و سوال این است که چه 
کنترل و نظارتی بر روی نرخ سود سپرده های 
ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی وجود دارد؛  
باید امیدوار بود این بار بانک ها دقت کافی را در 

رعایت ضوابط و قوانین به خرج دهند.

آغازرقابت ابنکها برای جذب سرپده ارزی



 سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر 
سیاستمداران ، همواره بدنبال همبستگی و 

اعتالف با بهترین آنهاست.
حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

چگونه شاد شود اندرون غمگینم 
 به اختیار که از اختیار بیرون است

ز بی خودی طلب یار می کند حافظ 
 چو مفلسی که طلبکار گنج قارون است

دسترسی رایگان اعضای کتابخانه های 
سازمان فرهنگی هنری به پایگاه مگ ایران

مدیر امور کتابخانه ها و ترویج 
سازمان  کتابخوانی  فرهنگ 
فرهنگی هنری شهرداری تهران 
بانک  به  دسترسی  امکان  از 
اطالعات نشریات کشور)magiran( در کتابخانه های 

این سازمان خبر داد.
سازمان  خبری  رسانه  از   زمان  پیام  گزارش  به 
مدیر  کرد  ایمان  تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی 
امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان 
بانک  به  دسترسی  امکان  ایجاد  از  هنری  فرهنگی 
اطالعات نشریات کشور )magiran( با هدف تأمین 
منابع اطالعاتی الکترونیکی خبر داد و گفت: استفاده 
از این سایت با بیش از دو هزار عنوان نشریه و یک 
میلیون مقاله از این پس برای اعضای کتابخانه های 
سازمان فرهنگی هنری رایگان است. وی افزود: همه 
اعضای کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری از طریق 
 رایانه های کتابخانه های این سازمان می توانند به نشانی

www.magiran.com مراجعه کنند و مقاالت مورد 
نیازشان را به صورت رایگان دریافت کنند.  از جمله 
اهدافی که این پایگاه برای تأسیس این بانک اطالعات 
از  ایجاد مرجعی کامل و کارآمد  به  داشته، می توان 
نشریات کشور در اینترنت، به منظور رفع نیاز محققان 
و عالقه مندان و معرفی عناوین متنوع و گاهی مهجور 
نشریات و بسترسازی برای حضور مؤثر این رسانه دیرپا 
در صنعت نوپای اطالع رسانی کشور اشاره کرد. فعالیت 
این پایگاه از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و با مکاتبه با مدیران 
نشریات، تا کنون موفق به پوشش و ارائه خدمات به 

بیش از ۲ هزار نشریه در حال انتشار شده است. 
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اوقات شرعی

طرح های برگزیده »بخش فضای باز« معرفی شدند

 هیات انتخاب بخش فضای بازهفدهمین جشنواره بین المللی 
نمایش عروسکی تهران مبارک، ۳۳ طرح را به صورت قطعی 
و مشروط برای حضور در ارزیابی مرحله نهایی انتخاب و معرفی 
کرد. به گزارش خبرنگار حوزه نمایشی پیام زمان ، هیات انتخاب 
طرح بخش فضای باز متشکل از آزاده گنجه، سامان خلیلیان 
وسینا ییالق بیگی ۳۱ طرح را به صورت قطعی و ۲ طرح نمایشی 
نهایی  مرحله  ارزیابی  در  حضور  برای  مشروط  صورت  به  را 

نمایش های این بخش معرفی کرد.
آثار معرفی شده به شرح زیر اعالم شده اند:

۱- طرح »اتفاق ساده کوچولو « ، نویسنده و کارگردان مهدی حبیبی از شهرری
۲- طرح »ازدواج مبارک« ، نوشته و کارگردانی حسین ربیعی از تهران

۳- طرح »این یک خیمه نیست« ، نویسنده و کارگردان سارا شاهرودیان از تهران
۴- طرح »اینجا خانه من است «، نویسنده مهدی سیم ریز  کارگردانی گروه نمایش 

افرا به سرپرستی صدرا یوسفی از مشهد
۵- طرح »آواهای سرزمین مادریم« ، نوشته سمیه گل باز/داوود بختیاری با کارگردانی  

داوود بختیاری از تهران )مشروط(
۶ – طرح »بازِنَدک« ، نویسنده و کارگردان علی قاضی از مسجدسلیمان

۷- طرح »بوکه صلحانه« ، نویسنده وحید خسروی کارگردان سارا شفیعی از کرمانشاه
۸- طرح »تاریخ خاکمرا صدا میزند« ، نویسنده و کارگردان افشین قاسمی از تهران 

)مشروط(
۹- طرح “چمچه خاتون و جان بابا« ، نویسنده و کارگردان حسام مقصودی از تبریز

۱۰- طرح »خیمه شب بازی پهلوان و دختر قصه ها« ، نویسنده و کارگردان سمیرا 
یزدان پژو از کرج

۱۱- طرح »در خطر انقراض« ، نویسنده و کارگردان امیرحسین شفیعی از ورامین
۱۲- طرح »دریا، سمیر کو؟« ، نویسنده طاهره اسدی کارگردان فاطمه بحرینی از 

آبادان
۱۳- طرح »دریایی ها« ، نویسنده و کارگردان محمد مظفری از بوشهر

۱۴- طرح »دیگ به سر )عاشق و معشوق(« ، نویسنده و کارگردان ابوالفضل اجاق پور 
محمودی از تبریز

۱۵- طرح »دستکش ۴ عروس« ، نویسنده و کارگردان کاوه مهدوی از تهران
۱۶- طرح »راز آفرینش مبارک« ، نویسنده ندافرمانی کارگردان فاطمه )ریحانه( باغ 

بادی از تهران
۱۷- طرح “رازی میان دست های ما« ، نویسنده و کارگردان پیام عزیزی از تهران
۱۸- طرح “زال سیمرغ« ،  نوشته فردوسی کارگردان سعید ذبیحی از کرمانشاه

۱۹- طرح “زندگی در اعماق اقیانوس« ، نویسنده الهام فتاهی کارگردان زهرا مریدی 
از تهران

۲۰- طرح »سپهر مینا« ، نویسنده و کارگردان ارغوان پور صفر از تهران
۲۱- طرح »ستاره ها و باران« ، نویسنده و کارگردان نازنین نانا واالجم از تهران

۲۲- طرح “سوگلین «، نوشته و کارگردانی مهدی صالحیار از تبریز
۲۳- طرح »غول شهرکوچولوها« ، نوشته و کارگردانی محمد فرجی از تهران

۲۴- طرح »کتره گیشه« ، نوشته و کارگردانی محمدرضا جعفری لفوت از آستانه 
اشرفیه

۲۵- طرح »که چی بشه؟« ، نوشته گروهی با کارگردانی مبینا یوسفی از تهران
۲۶- طرح »للین« نویسنده و کارگردان محسن پورقاسمی از همدان

۲۷- طرح »مبارک لحاف ننه سرما کو؟ )نام موقتی(« ، نوشته و کارگردانی علی 
جباری از تهران

۲۸- طرح »مترسک« ، نوشته و کارگردانی حسین عباس زاده از بیرجند
۲۹- طرح »منم میخوام فرشته شم« ، نوشته و کارگردانی میثم کرمی از محالت

۳۰- طرح »نی مه« نوشته و کارگردانی فرامرز غالمیان از آبادان
۳۱ طرح »نی نی اخاذه« نوشته کاوه مهدوی کارگردان مریم خاکسارتهرانی از تهران

۳۲- طرح »یک اتفاق شیک و مجلسی« ، نوشته و کارگردانی نرگس خاک کار از 
شهرری

۳۳- طرح »یک سفر رویایی« ، نوشته حامد زارعان.ابوالفضل ورمزیار کارگردانی حامد 
زارعان از تهران

 مطابق متن فراخوان ارزیابی مرحله نهایی آثار راه یافته به این بخش از ۲۷ خرداد ماه 
آغاز خواهد شد. هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش های عروسکی تهران مبارک به 

دبیری مرضیه برومند، اول تا هفتم شهریورماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار می شود.

»تاریکترین ساعت« در فرهنگسرای اندیشه

فیلم سینمایی »تاریکترین ساعت« به کارگردانی جو رایت 
در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد می شود. سی و سومین 
هفته از نمایش فیلم های خارجی با زبان اصلی و زیرنویس 
فارسی به فیلم »تاریکترین ساعت« به کارگردانی جو رایت و 
بازی گری اولدمن محصول ۲۰۱۷ اختصاص دارد. گری اولد 
من برای بازی در این فیلم برنده جایزه اسکار ۲۰۱۸ شد. سجاد 
مهرگان منتقد و محمدرضا مقدسیان مجری منتقد، به نقد و 
بررسی فیلم »تاریکترین ساعت« می پردازند. فیلم سینمایی 

»تاریکترین ساعت« امروز سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۸ در فرهنگسرای 
اندیشه اکران و سپس نقد و بررسی می شود.

آلمانی ها »فراموشی« را پسندیدند 

راه  آلمان  در  ای  به جشنواره  محمدی  فاطمه  ساخته  »فراموشی«  کوتاه  فیلم 
پیدا کرد. فیلم کوتاه »فراموشی« به کارگردانی فاطمه محمدی در اولین نمایش 
جهانی خود در چهل و هفتمین دوره جشنواره جهانی Sehsüchte که از ۲۵ 
تا ۲۹ آوریل در آلمان برگزار می شود، پذیرفته شد. این جشنواره باقدمت ترین 
جشنواره دانشجویی در اروپا است و بیش از ۶۰ سال سابقه برگزاری دارد و جزو 
جشنواره های دانشجویی الف محسوب می شود. در این جشنواره ۱۲۰ فیلم کوتاه 
و بلند با گونه های داستانی، انیمیشن، فیلمنامه و موزیک ویدیو بیش از بیست 
کشور جهان پذیرفته می شوند و آثاری که در این جشنواره پذیرفته می شوند از 
استعدادهای نو در فیلمسازی هستند.»فراموشی« در بخش بهترین فیلم داستانی 

اول به رقابت می پردازد.

هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران مبارک؛

کرد  اظهار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
که با توجه اهمیت دولت به نیاز فرهنگی، 
کاغذ در لیست کاالهای اساسی قرار خواهد 
گرفت.در پی مشکل کاغذ که چندی است 
را  خصوصی  نشریات  و  مطبوعات  گریبان 
گرفته است، سید عباس صالحی با انتشار 
توئیتر خود، در  پیامی در صفحه شخصی 

این باره سخن گفت.
به گزارش پیام زمان، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اظهار کرد که با توجه اهمیت دولت 
نیاز فرهنگی، کاغذ در لیست کاالهای  به 

اساسی قرار خواهد گرفت.

است  چندی  که  کاغذ  مشکل  پی  در 
را  خصوصی  نشریات  و  مطبوعات  گریبان 
گرفته است، سید عباس صالحی با انتشار 
توئیتر خود، در  پیامی در صفحه شخصی 
در  » کاغذ  نوشت:  گفت.او  سخن  باره  این 
غذایی  مواد  چون  اساسی  کاالهای  لیست 
و دارویی قرار گرفت و از تفاوت ارزی، که 
دولت تامین می کند، برخوردار خواهد بود.

اصحاب  و  نویسندگان  ناشران،  برای 
مطبوعات، خبر خوشایندی است که دولت 
برای  دارو  و  غذا  چونان  را  فرهنگی  نیاز 

کشور مهم و اساسی می داند.«

کاغذ در لیست کاالهای اساسی قرار گرفت

کاریکاتور

فیلم انیمیشن »روباه« از تولیدات جدید مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی به کارگردانی »صادق جوادی« آماده نمایش شد.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی، این انیمیشن ده دقیقه ای با تکنیک دو بُعدی 
ساخته شده و داستان روباهی جوان است که در آستانه تجربه ی 
اولین عشق به دام شکارچی می افتد. شکارچی زنگوله ی سگ 
خودش را به گردن روباه می بندد و او را در جنگل رها می کند و 

تالش روباه برای زنده ماندن، عشق و انتقام آغاز می شود.
کتاب  از  آزاد  برداشتی  »روباه«  انیمیشن  کارگردان،  گفته  به 
»خواجه تاجدار« است. آقامحمدخان اولین پادشاه قاجار عالقه 
زیادی به شکار روباه داشت و برای این کار از روش عجیب و 

منحصر به فردی استفاده می کرد.
گفتنی است که عوامل تولید این فیلم انیمیشن به این شرح 
هستند: انیمیت، طراحی شخصیت و فضا و کارگردان: صادق 
جوادی، موسیقی: بهنام معیریان، دستیار کارگردان: سحر نوری، 

تهیه شده در: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

جواد عزتی در فیلم »ما همه با هم هستیم« به کارگردانی کمال 
تبریزی بازی می کند.

در حالی که فیلمبرداری »ما همه با هم هستیم« به کارگردانی 
کمال تبریزی از یک هفته قبل آغاز شده است جواد عزتی به 

عنوان یکی دیگر از بازیگران به این فیلم اضافه شد.
»ما همه با هم هستیم« رکورددار حضور تعداد بازیگران سرشناس 
در کنار یکدیگر است و جواد عزتی سی و هشتمین بازیگری است 

که به این فیلم پیوسته است.
داستان »ما همه با هستیم« در بستری کمدی روایت می شود 
و مهران مدیری، محمدرضا گلزار، مهناز افشار، ویشکا آسایش، 
هانیه توسلی، پژمان جمشیدی، مانی حقیقی، سروش صحت، 
حسن معجونی، مهران غفوریان، نادر فالح، سیروس گرجستانی، 
محمدعلی شادمان، رضا ناجی، سیاوش چراغی پور، سام نوری، 
فرزین محدث، بهادر مالکی، یداله شادمانی، محمدمهدی حسینی 
نیا، شیرین آقاکاشی، بهزاد قدیانلو، اشپیتیم آرفی، لیدا فتح اللهی، 
شیوا بلوچی، دانیال کاظمی بازیگرانی هستند که پیش از این 

حضورشان در این فیلم اعالم شده بود.
رضا میرکریمی تهیه کنندگی این فیلم پربازیگر را برعهده دارد.

فیلم سینمایی »اسرافیل« در بخش مسابقه سیزدهمین فستیوال 
فیلم های شرقی ژنو حضور دارد.

به گزارش  از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی »اسرافیل« 
آیدا پناهنده در سیزدهمین دوره فستیوال فیلم های  ساخته 
شرقی ژنو که از ۲۱ تا ۲۹ آوریل سال جاری برابر با ۱ تا ۹ 
اردیبهشت ماه در ژنو و لوزان سوییس برگزار می شود، حضور 
دارد و در بخش مسابقه این فستیوال با ۶ فیلم دیگر به رقابت 

می پردازد.
این فستیوال با حضور صدها فیلم در بخش های کوتاه، مستند 
و سایر بخش ها آغاز به کار می کند و برگزارکنندگان فستیوال 
امسال »امید« را جان مایه انتخاب فیلم ها اعالم کرده و روی 

مسایلی چون زنان،  جوانان و ... تمرکز دارند.
فیلم سینمایی »اسرافیل« به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه 
کنندگی مستانه مهاجر این روزها به صورت تک سانس و در 

سالن های معدود به اکران خود ادامه می دهد.
 DreamLab پخش بین المللی فیلم »اسرافیل« را کمپانی

Films  به مدیریت نسرین میرشب به عهده دارد.

قصه غمگین  »روابه« 
انیمیشن شد

سفر »ارسافیل« به جشنواره 
فیلم های رشیق ژنو

جواد عزیت به »ما همه اب هم 
پیوست هستیم« 

تجاوزنظامیبهسوریهازناگهانلگیسیها

۱۱ فیلم از کشورهای مختلف جهان در بخش 
و  سی  کشورها«  بهتریِن  ویژه:  »نمایش های 
ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش 
در می آید. به گزارش پیام زمان، ۱۱ فیلم خارجی 
برای نمایش در بخش »نمایش های ویژه: بهتریِن 
کشورها« سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 

فجر انتخاب شد که در بین آنها فیلمی از آناهید 
آباد فیلمساز ایرانی- ارمنستانی نیز حضور دارد.

فیلم های »یه وا«، »معدنچی«، »ترانه گرانیت«، 
چومبه«،  »رزا  مخوف«،  »مادر  مخفی«،  »جزء 
»سنتائور«،  چنگیز«،  »فرزندان  »مسیرها«، 
در  »چامبرا«  و  جمهور«  رییس  به  »نامه ای 
بخش »نمایش های ویژه: بهتریِن کشورها« سی 
و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر به نمایش 

در می آیند.
فیلم »یه وا« به کارگردانی آناهید آباد محصول 
به  »معدنچی«  فیلم  ارمنستان،  و  ایران   ۲۰۱۷

محصول  اسالک  هانا  نویسندگی  و  کارگردانی 
۲۰۱۷ کرواسی و اسلوونی، فیلم »ترانه گرانیت« 
ایرلند  کالینز محصول ۲۰۱۷  پَت  کارگردان  به 
و  کارگردانی  به  مخفی«  »جزء  فیلم  کانادا،  و 
نویسندگی گیورس استاورسکی محصول ۲۰۱۷ 
مقدونیه و یونان، فیلم »مادر مخوف« به کارگردانی 
آنا اوروشادزه محصول ۲۰۱۷ گرجستان و استونی، 
رالیز  جاناتان  کارگردانی  به  چومبه«  »رزا  فیلم 
محصول ۲۰۱۵ پرو، فیلم »مسیرها« به کارگردانی 
بلغارستان،  محصول ۲۰۱۷  کوماندارف  استفان 
مقدونیه و آلمان، »فرزندان چنگیز« به نویسندگی 

 ۲۰۱۷ محصول  دوری  زولبایار  کارگردانی  و 
مغولستان، فیلم »سنتائور« به کارگردانی آکتان 
اریم کوبات محصول قرقیزستان، آلمان، فرانسه، 
هلند و ژاپن، فیلم »نامه ای به رییس جمهور« به 
کارگردانی رویا سادات محصول ۲۰۱۷ افغانستان و 
فیلم »چامبرا« به نویسندگی و کارگردانی جوناس 
کارپینیانو محصول ۲۰۱۷ ایتالیا، فرانسه، آلمان و 
آمریکا است. سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر ۱۹ تا ۲۷ آوریل ۲۰۱۸ )۳۰ فروردین تا ۷ 
اردیبهشت ۱۳۹۷( به دبیری سیدرضا میرکریمی 

در تهران برگزار می شود.

۱۱ فیلم بخش 
»نمایش های ویژه: بهترین 

کشورها« اعالم شد


