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داخلی وهای  خودر قیمت  افزایش  گونه  هر 
است  قانونی  غیر  خارجی  و   
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه 2۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

معاون رئیس ســازمان تعزیرات حکومتی کشور 
گفت: هر گونه افزایش قیمت خودروهای داخلی 
و خارجی غیر قانونی اســت و متاســفانه تاکنون 
هیچ شکایتی از سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کننــدگان، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه ها 

به ما نرسیده است.
به گــزارش زمان بــه نقل ازایســنا، محمدعلی 
اســفنانی گفت: مدتی اســت که در بحث قیمت 
خودروهــای داخلی و خارجی بــا افزایش قیمت 
یا عرضه نکردن خودرو مواجه هســتیم و اگرچه 
قانون نظارت بر این موارد و رسیدگی به اختالفات 
آنها را به عهده برخی از سازمان ها گذاشته است 
اما این به این معنا نیست که سازمان تعزیرات در 

این زمینه ورود نکنند.
وی گفــت : ســازمان تعزیــرات حکومتی کاماًل 
آمادگــی دارد کــه در بحــث گرانفروشــی در 
راســتای تکالیف قانونی خود اقدام کند.اسفنانی 
افزود: آنچه که بررســی ها نشــان می دهد چه 
خودروســاز داخلی و چه خودروهای مونتاژی و 

چــه خودروهای وارداتی تاکنــون مجوزی برای 
افزایش قیمت نداشته اند و هر نوع افزایش قیمت 
خالف قانون اســت و برخورد می شــود.معاون 
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: قانون در 
بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع 
را روشــن کرده است و مراجعی در این خصوص 
مســئولیت دارند و اگر در ایــن بخش فروش به 
صــورت عمده صورت گرفته خــالف قانون بوده 
اســت و اگر فروش مازاد بر قیمــت واقعی به ما 
اعالم شــود با متخلفان برخــورد می کنیم و اگر 
افرادی به صــورت فردی هم شــکایت کنند از 
مصادیق گرانفرشــی اســت و برخورد می شود.

اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی براین که آیا می 
شــود این گونه گفت که هر گونه افزایش قیمت 
در ســال 97 غیر قانونی است و قیمت ها باید به 
سال 96 برگردد؟ افزود: خودروهایی که وارد شده 
همه با ارز ســال 96 وارد شــده و پس از آن هم 
اتفاق جدیدی نیافتاده اســت که بخواهد افزایش 
قیمت داشــته باشد و ارزش افزوده ای هم به آن 

اضافه نشده و افزایش قیمت خودرو های داخلی 
هم منوط به طی مراحل قانونی است که تاکنون 

مجوزی در این باره صادرنشده است.
وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا مبلغ 
اضافــه ای که افــراد پرداخت کرده انــد به آنها 
مســترد می شــود؟ گفت: در همه مواردی که 
گران فروشی مطرح اســت و شاکی شکایت می 
کند از تکالیف شــعب تعزیرات این است که هم 
گران فروش را مجازات وهم خســارت شاکی را 
جبران کند و قطعاً مازاد قیمت واقعی به مشتری 

برگردانده خواهد شد.
اســفنانی در پاسخ به ســوالی مبنی براینکه آیا 
تاکنون اتحادیه های مرتبط با خودرو شــکایتی 
در بحث گرانفروشی به تعزیرات کرده اند؟ گفت: 
نه تنها از طرف اتحادیه ها بلکه از طرف سازمان 
حمایت از مصــرف کننــدگان و صنعت، معدن 
وتجارت نیز شــکایتی به ما نرسیده است و فقط 
افرادی به صورت فردی شــکایت کــرده اند که 

رسیدگی می شود.

هر گونه افزایش قیمت خودروهای 
داخلی و خارجی غیر قانونی است 

که  کرد  اعالم  گزارشی  در  بشر  حقوق  دیدبان 
معترضان  برابر  در  صهیونیستی  رژیم  اقدامات 
شمار  به  جنگی  جنایت  غزه  نوار  در  فلسطینی 

می رود.
دیدبان  سازمان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مکرر  استفاده  که  کرد  اعالم  دیروز  بشر  حقوق 
نظامیان رژیم صهیونیستی از قدرت کشنده در نوار 
غزه در مقابل معترضان فلسطینی جنایت جنگی 
است.این سازمان در گزارشی اعالم کرد که استفاده 
از زور و ابزارهای کشنده بدون وجود تهدیدی که 
جان اسرائیلی ها را به خطر بیاندازد منجر به کشته 

شدن شمار زیادی از فلسطینی ها و زخمی شدن 
تعداد زیادی از آنها شده است.این سازمان تأکید 
کرد که جامعه جهانی باید این وضعیت را که طی 
برای  تالش  در  هایی  گزارش  ارائه  با  اسرائیل  آن 
توجیه اقدامات نظامیان خود است و از سوی دیگر 
آمریکا با استفاده از وتو امکان مجازات اسرائیل را 
سلب می کند، به پایان برساند.دیدبان حقوق بشر 
تأکید کرد که کویت پیشنهادی به مجمع عمومی 
در  اسرائیل  اقدام  از  آن  و طی  داده  ملل  سازمان 
استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان در نواز غزه 

را محکوم کرده است.

رژیمصهیونیستیدرنوارغزهمرتکبجنایتجنگیمیشود

»ژان ایــو لودریان« وزیر امور خارجه فرانســه به دنبــال اختالفات لفظی 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا با متحدان اروپایی اش و توافق با کره 
شمالی در نشست سنگاپور، سیاســت خارجی ترامپ را »بی ثبات کننده« 

خواند و از آن انتقاد کرد.
به گزارش ایرناازخبرگزاری فرانســه، لودریان دیروز نشست ترامپ و »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شــمالی را»تاریخی« و »گامی به جلو« خواند اما از 
ژســت های دیپلماتیک رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد.وی در مصاحبه با 
شــبکه تلویزیونی سی نیوز)CNews( فرانســه گفت: فقط در عرض چند 
روز، شــاهد حمله ترامپ به »جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا بودیم که 
متحدی تاریخی اســت و شــما می بینید که ترامپ بعد از اجالس گروه 7، 
ناگهــان از متحدانش فاصله می گیــرد و روز بعد عمال » دیکتاتوری« را در 
آغوش می گیرد که در یک حکومت دیکتاتوری کمونیســتی متولد شده و 
)ترامــپ( تا همین چند روز پیش می گفت کامال مخالف او اســت.لودریان 
افزود: ترامپ مصمم اســت بــه تدریج ابزار چندجانبه گرایــی را که بعد از 
آخرین جنگ )جنگ جهانی دوم( ایجاد شد، برچیند. این یک دوره تردید و 
خطر اســت. آمریکا خود را در قلعه قدرت خود محبوس کرده است. تصمیم 
ترامپ دربــاره اعمال تعرفه واردات فلزات به موضوع مورد اختالف بین او و 
برخی از مقامات اجالس گروه 7 متشکل ازکشورهای آلمان،فرانسه، ایتالیا، 
ژاپن، انگلیس، آمریکا و کانادا منجر شــد.این اجالس روز جمعه و شنبه در 

ایالت ِکِبک کانادا برگزار شــد وترامپ در این نشست، ترودو را »غیرصادق 
و ضعیف« توصیف کرد.لودریان نیز مانند بســیاری دیگر از مقامات، درباره 
چگونگی تحقق وعده رهبر کره شمالی برای کمک به خلع سالح هسته ای 
شبه جزیره کره ابراز تردید کرد و گفت: در گذشته هم پدر کیم جونگ اون 
وعده هایی را درباره خلع ســالح داده بود که نتیجه ای نداشت.لودریان ابراز 
امیدواری کرد که خلع ســالح هسته ای که در نشست سنگاپور مطرح شد 

واقعا غیرقابل بازگشت و قابل راستی آزمایی باشد. 

وزیر خارجه فرانسه:

سیاست خارجی ترامپ »بی ثبات کننده« است

تعطیالت زمستانی مدارس هنوز به 

نتیجه خاصی نرسیده است                    

تحریم ها تاثیری بر تولید 

نفت ایران ندارد                      

موگرینی: اتحادیه اروپا متعهد به حفظ 

توافق هسته ای است              
به گزارش زمان ، بطحائی: تعطیالت زمستانی هنوز به نتیجه خاصی 
استعداد  و  هوش  تعیین  آزمون  درخصوص  وی   . است  نرسیده 
دانش آموزان به منظور ورود آنها به مدارس استعدادهای درخشان، 

گفت: سنجشی که تعیین شده،  سنجش هوش و استعداد است. 

به گزارش زمان ، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
گفت: امروز استکبار جهانی با خروج از برجام و فشار به اقتصاد ایران 
درصدد تضعیف اقتصاد کشور است ولی خروج آمریکا از برجام و 

تحریم های بیگانگان، تاثیری بر تولید نفت ایران ندارد.  

خارجی  مسئول سیاست  موگرینی،  فدریکا   ، زمان  گزارش  به 
اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه دیپلماسی و گفت وگو تنها راه حل 
مسائل بین المللی است، گفت: ما برای اعتبار اتحادیه اروپا و حفظ 

منافع مان کماکان متعهد به حفظ توافق هسته ای هستیم. 363
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سرمقاله
کرهشمالی؛عبورازگذشته

نگاهروز

آغازپروازهایحجاز۲۸تیر

جهشدرقیمتخودروازکجا
شروعشد؟

نتیجه  چنین   « اون  »کیم جونگ  شاید 
و  ایدئولوژی  قدرت  افول  با  که  است  گرفته 
عمومی  فضای  در  ملی گرایی  شدت گیری 
جامعه جهانی و به ویژه منطقه شرق آسیا، از 
انقالبی گری مدت دار دست کشیده و بکوشد 
از کره شمالی کشوری قدرتمند بسازد. شاید 
و  ژاپن  همانند  اگر  که  است  تصور  براین  او 
کره جنوبی امنیت خود را با امریکا پیوند زند، 
سیاسی  نظام  می تواند  گذشته  از  مطمئن تر 
منحصر به فرد خود را مصون از بالیای ناشی 
از تهدیدها و آسیب ها کند. .. پاسخ گمانه های 
همه  از  بیش  آنچه  اما  هست  هرچه  باال 
برجسته می نماید، این درک روشن از مواضع 
کیم جونگ اون است که مزایای بالقوه هرگونه 
تدابیر امنیتی از جمله سیستم های موشکی 
دیگر  کاهش  از  ناشی  مزایای  با  مقایسه  در 

آسیب پذیری ها باید سنجیده شود. 
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2 جالل خوش چهره

فربد زاوه              

5

انتقاد ازهدفگذاری 
سهم25درصدی تعاون از اقتصاد              

 تشکیل کمیسیون مقاومت و کم آبی در دولت

در حوزه آب بچه پولدار نیستیم
 که هر کاری دلمان خواست کنیم 

 تاکید بر حفظ تعاونی های سهام عدالت و زنجیره ای شدن تعاونی ها 

دیدار  در  که  کرد  اعالم  انگلیس  وزیر  نخست 
درخواست  اروپا  اتحادیه  سران  با  خود  آتی 
تشدید تحریم های بیشتر علیه روسیه را مطرح 

می کند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، ترزا می نخست 
اظهاراتی  در  چهارشنبه  دیروز  انگلیس  وزیر 
خواستار تشدید تحریم های روسیه شد.نخست 
وزیر انگلیس در اظهارات خود در پارلمان این 

که  دارد  وجود  مختلفی  مسائل  گفت:  کشور 
خود  ژوئن  ماه  نشست  در  باید  اروپا  رهبران 
بپردازند؛  نظر  تبادل  و  بحث  به  ها  آن  درباره 
روسیه  علیه  ها  تحریم  موضوع  ها  آن  از  یکی 
کنم  می  تالش  کرد:  اضافه  می  است.ترزا 
ادامه  روسیه  علیه  ها  تحریم  که  مطمئن شوم 
خواهد یافت. در برخی از حوزه ها، باید تحریم 

ها علیه مسکو تشدید شود.

شد وسیه  ر علیه  یم ها  تحر تشدید  خواستار  می«  »ترزا 

رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
محاسبه و اخذ سود مرکب در بانک ها را ممنوع 

اعالم کرد.
سیف: اخذ سود مرکب در بانک ها ممنوع است

به گزارش زمان به نقل از خانه ملت، »ولی اهلل« 
درباره  مرکزی  بانک  دستورالعمل  افزود:  سیف 

محاسبه نرخ سود وام، شفاف است و بانک ها به 
اجرای آن ملزمند.

سیف تصریح کرد: براساس سازوکار تعریف شده 
نرخ  های  مولفه  باید  بانکی  های  وام  تسویه  در 
وضعیت  درباره  باشد.وی  مالک  مدت  و  سود 
در  تخصصی  کمیته  کرد:  یادآوری  کشور  ارزی 
بانک مرکزی در حال بررسی مسائل و مشکالت 
در  کمیته  این  های  تصمیم  و  است  ارزی  نظام 
جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور معاون اول 
رییس جمهوری مطرح می شود.به گزارش ایرنا، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاکنون به 
فعالیت  و  تاسیس  مجوز  پولی  نهاد  و  بانک   42
آمار  است.مرکز  خارجی  بانک  چهار  که  داده 
بیست و یکم خردادماه براساس اطالعات آخرین 

سرشماری سراسری کشور اعالم کرد شمار شعبه 
های بانک در سال 1395 نسبت به سال 1380، 

42 درصد افزایش یافت.
برپایه این سرشماری، در سال 1395 به ازای هر 
سه هزار و 413 نفر، یک بانک وجود داشت. این 
شاخص در سال 1380، به ازای هر سه هزار و 

963 نفر یک بانک بود. 
بورس  شرکت های  شمار  گزارش،  این  براساس 
به  نسبت  که  رسید  مورد   325 به  بهادار  اوراق 
سال 1385 )416 مورد(، 22 درصد کم شد. این 

کاهش در صنایع منسوجات 91 درصد بود. 
سراسری  سرشماری  هشتمین  ایرنا،  گزارش  به 
و  شد  انجام  خورشیدی   1395 سال  در  کشور 

سالنامه آماری آن منتشر شده است.

رییس کل بانک مرکزی:

اخذ سود مرکب در بانک ها ممنوع است
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کرهشمالی؛عبورازگذشته

جالل خوش چهره   

شــاید »کیم جونگ اون » چنین نتیجه گرفته است که با افول قدرت 
ایدئولوژی و شدت گیری ملی گرایی در فضای عمومی جامعه جهانی و 
به ویژه منطقه شرق آسیا، از انقالبی گری مدت دار دست کشیده و بکوشد 
از کره شمالی کشوری قدرتمند بسازد. شاید او براین تصور است که اگر 
همانند ژاپن و کره جنوبی امنیت خود را با امریکا پیوند زند، مطمئن تر 
از گذشته می تواند نظام سیاسی منحصر به فرد خود را مصون از بالیای 

ناشی از تهدیدها و آسیب ها کند. ..
پاسخ گمانه های باال هرچه هست اما آنچه بیش از همه برجسته می نماید، 
این درک روشن از مواضع کیم جونگ اون است که مزایای بالقوه هرگونه 
تدابیر امنیتی از جمله سیستم های موشکی در مقایسه با مزایای ناشی 
از کاهش دیگر آســیب پذیری ها باید سنجیده شود. از همین رو یکباره 
شــاهد افول غیرمنتظره دغدغه های آرمان گرایانه امنیتی در کشوری 
هســتیم که تصور می کرد قادر به ایجاد امنیت تمام عیار برای خود در 
شرایط کنونی جامعه جهانی است. به نظر می رسد رهبران کره شمالی 
پذیرفته اند که امنیت کشورشان نمی تواند بی ارتباط با محیط بیرونی آنان 
باشد. »کیم جونگ اون« با نگاه به اطراف خود؛متحدان، شریکان موردی 
و دشمنانش، تعریف تازه ای از تهدیدها، آسیب ها و نیز منافع خود ارائه 
کرد. او وارد گفت وگو با دشمن مستقیم خود شد. هدف او از این گفت وگو 
حتی بر موقعیت متحدان او از جمله چین و روسیه تأثیر می گذارد. توافق 
امنیتی کره شمالی و امریکا، پکن را از امکان کسب رهبری منطقه ای 
دور می کند و با ایجاد آرامش در منطقه، ناسیونالیسم و احساسات ضد 
امریکایی در شرق آســیا کاهش می یابد. همین مهم نه تنها موقعیت 
محدود کننده ای برای روسیه ایجاد می کند، بلکه از انگیزه های ژاپن نیز 
در برابر کاهش خطرات رقیب سنتی خود ؛ یعنی چین می کاهد. به همین 
ترتیب دیگر رقابت های ریشــه دار میان قدرت های منطقه ای را به نفع 
اهداف راهبردی امریکا زیر کنترل در می آورد. از این رو شاید کیم جونگ 
اون خواسته است موازنه امنیت منطقه ای را در انتقام از متحدان سست 
اراده خود برهم زند. اگرچه در عالم سیاســت، هیچ دوستی و دشمنی 
پایدار نیست، بلکه این منافع هریک از بازیگران صحنه بین الملل است که 
به روابط مفهوم می بخشد، ولی دیدار »دونالد ترامپ« با رهبر کره شمالی 
از این منظر تاریخی و ویژه اســت که سرعت تغییر در رویکرد پیونگ 
یانگ فاقد ارائه هرگونه استدالل روشن حتی برای مردم این کشور است. 
او در دیدار با ترامپ گفته است: » برای چنین دیداری راه طوالنی طی 
شده است... اقدام ها و تعصبات قدیمی علیه ما)کره شمالی و امریکا( کار 
کرده اند. اما ما از پس همه آنها برآمدیم و حاال اینجا هســتیم... تصمیم 
گرفته ایم گذشته ها را پشت سر بگذاریم... .« در این میان آنچه کمترین 
اهمیت را دارد، مردم کره شمالی هستند که بیشترین آسیب و سختی را 
در همه دهه های سپری شده متحمل شدند و ناگاه با این رخداد شگرف 
روبرو یندکه دشمن دیروز، تبدیل به دوست شده است. کیم جونگ اون از 
گذشته خود و اجدادش فاصله گرفته است؛ اگرچه هزینه آن برای مردم 

کره شمالی به قیمت روزگار سپری شده باشد.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

عزمجدیانسداددرگاههایشرطبندیاینترنتی

یک مقام مسئول از عزم شــرکتهای پرداخت برای انسداد درگاههای 
شرط بندی و قمار اینترنتی خبر داد و گفت: با همکاری پلیس فتا، درگاه 

پرداخت این سایت ها، یکی پس از دیگری بسته خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهر، مجید افرا در نشست خبری دیروز 
خود با خبرنگاران گفت: ســایت های قمار و شــرط بندی اینترنتی در 
ســال های 94 و 95 راه اندازی شده اســت و نهاد ناظر آنها در سال 96 
شکل گرفته است، بنابراین کسب و کار درستی نیستند و مبنای شرعی 
ندارند، ضمن اینکه افرادی که در این سال ها، این کسب و کار را راه اندازی 
کرده بودند، درآمد مناسبی اخذ کردند که در عین حال، اکنون بستن 
درگاههای پرداخت برای آنها واقعه خوشایندی نیست.وی در پاسخ به 
ســوالی مبنی بر اینکه برخی معتقدند که به همواره وقتی آسیب های 
کسب و کارهای نوین در کشور مشخص می شوند، با انجام برخی روش ها 
و اصالحات می توان آنها را به مســیر درست برگرداند، اکنون هم این 
کسب و کارهای شرط بندی شکل گرفته اند، آیا امکان این وجود دارد که 
برای آنها نیز ساماندهی مطابق با شریعت صورت گیرد، افزود: متاسفانه 
این امکان وجود ندارد، در هر جامعه یکسری هنجارهایی وجود دارند که 
متاسفانه در مورد شرط بندی های اینترنتی امکان این وجود ندارد که این 
کســب و کار را به هنجار تبدیل کرد. یعنی قمار با هیچ نگاهی تطهیر 
نمی شود.افرا تصریح کرد: درآمد حاصل از سایت های شرط بندی و قمار 
غیرقابل قبول است و لیکن این کسب و کارها علیرغم همه برخوردها، 
زنده خواهند ماند و ارتزاق می کنند، بنابراین از این طریق فرآیند مالی 
ناشــفاف و ناهنجار، سود نامشروع خود را کسب خواهند کرد؛ اما ما به 
عنوان شرکتهای در اختیار دارنده درگاههای پرداخت، موظف به انسداد 
همه درگاههایی هستند که این عملیات را انجام می دهند.به گفته این 
کارشناس صنعت پرداخت، البته این نکته را هم باور داریم که این کسب 
و کارها راه حل های بسیار متعددی را برای دور زدن بستن این درگاهها 
پیدا خواهند کرد و همانطور که همه می دانیم، خالفکار همواره یک قدم 
جلوتر از پلیس حرکت می کند. حتی ممکن اســت که در یک مقطع، 
درآمد آنها کاهش یابد، ولی به ســرعت دوباره به سمت کسب درآمد 
بیشــتر پیش خواهند رفت.وی اظهار داشت: راه حل های این شرکتها 
لحظه ای اســت و بالفاصله بعد از بســتن درگاههای اینترنتی، راهکار 
جدیدی را پیدا خواهند کرد.وی گفت: در مورد قانونگذاری در این حوزه 
خالءهایی وجود دارد. البته قوانین کلی وجود دارد؛ اما مشکل کسب و 
کارهای نوین را حل نمی کند. ما هیچگاه به این موضوع، نگاه موشکافانه 
ای نداشتیم. اکنون در صنعت پرداخت و درگاههای اینترنتی این مشکل 
وجود دارد که به هرحال باید رفع شود.او در پاسخ به سوال دیگری مبنی 
بر اینکه گردش مالی سایت های شرط بندی چقدر است، گفت: برخی از 
آنها گردش مالی نجومی دارند. به تازگی هم که درگاه اینترنتی برخی از 
آنها مسدود شده است، به طور متوسط 1 میلیارد تومان ماهانه گردش 
مالی و سود داشــتند.افرا ادامه داد: بستن درگاهها وظیفه ما است که 
تاکنون نیز این کار را انجام داده و بالغ بر 100 درگاه اینترنتی متخلف را 
مسدود کرده ایم. ما درگاهها را به خاطر مشکوک بودن می بندیم و اگر 

مشکلی نداشته باشند، مجدد بازگشایی می شوند.

اختصاصاعتباربرایتأمینآب
نخیالتشادگاندراستانخوزستان

در جلســه دیروز هیئت وزیران که به ریاســت 
حجت  االسالم والمسلمین روحانی تشکیل شد 
موضوعــات؛ اختصاص اعتبار بــرای تأمین آب 
نخیالت شادگان در استان خوزستان،تعیین قیمت 
خوراک واحدهای پتروشــیمی در سال 97 مورد 

بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، هیئت وزیران 
در جلســه دیروز خود به ریاست حجت  االسالم 
والمســلمین دکتر روحانی رییس جمهوری، با 
اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبار به وزارت 
جهاد کشاورزی به منظور رفع مشکالت کمی و 
کیفی تأمین آب نخیالت شادگان واقع در استان 
خوزستان موافقت کرد.با تصویب هیئت وزیران، 
قیمت خوراک واحدهای پتروشــیمی در ســال 
1397 تعیین شد.بر این اساس، دولت به وزارت 
نفت اجازه داد تا در ســال جاری برای محاسبه 
قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر 
خوراک  های تحویلی به واحدهای پتروشــیمی 
داخلی توسط شرکت  های تابعه این وزارتخانه، نرخ 
تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کاالهای اساسی 

را به ازای هر دالر، 38 هزار ریال منظور کند.

تشکیلکمیسیونمقاومت
وکمآبیدردولت

رییس ســازمان حفاطت محیط زیســت گفت: 
کمیســیون جدیدی در دولت به نام کمیسیون 
مقاومت و کم آبی تشــکیل شــده اســت که 
سیاست هایی را دنبال می کند تا کشور با کم آبی 

سازگار شود. 
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عیسی کالنتری 
اظهار کرد: جزئیات کمیسیون مقاومت و کم آبی 
را باید وزیر نیرو اطالع رسانی کند.رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: همه دنیا 
می دانند که ما کشــور کم آبی هستیم و باید در 
مصرف آب صرفه جویی کنیم. در حوزه آب بچه 
پولدار نیستیم که هر کاری دلمان خواست کنیم.

وی در واکنــش به اظهارات اخیر نخســت وزیر 
اسرائیل مبنی بر حمایتش از مردم ایران در مقابل 
بی آبی، گفــت: آن آقا هر کاری دلش می خواهد 
بکند به ما چه ربطی دارد اما ما نباید واقعیت ها را 
از مردمان پنهان کنیم، ما کشور کم آبی هستیم 
و باید در مصــرف آب صرفه جویی کنیم.رییس 
ســازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما 
خارج از اصول بین المللی و استانداردهای جهانی 
عمل می کنیم، اظهارکرد:  طبق این اصول هیچ 
کشوری بیش از 40 درصد آب های تجدیدپذیرش 
را نباید مصرف کند اما در حال حاضر مصرف ما 
به بیش از صددرصد رســیده است. این اتفاقات 
پیامدهای ســختی برای محیط زیســت دارد.

کالنتــری در پایان گفت: اگر بدانیم که کشــور 
کم آبی هستیم مشکل مان کم می شود چرا که 

سیاست های درست تری را دنبال می کنیم.

تذکرنمایندگانبهرئیسجمهور
درموردوضعیتاقتصادیکشور

276 نماینده در تذکرات جداگانه به رئیس جمهور، 
نســبت به کاهش ارزش پول ملی، افزایش ثبت 
سفارش واردات کاال و عدم نظارت بر قیمت خودرو 
انتقاد کردند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، در پایان 
جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی تذکرات 
کتبی نمایندگان به مسئوالن اجرایی کشور قرائت 
شد.بر این اساس مجید کیانپور نماینده درود و ازنا 
در مجلس شورای اسالمی به عالوه 71 نماینده در 
تذکری به رئیس جمهور، نسبت به کاهش ارزش 
پول ملی اعتراض کردند.در این تذکر آمده است: 
کاهش ارزش پول ملی 2.5 برابر بوده و امروز هر 

هزار تومان به اندازه 400 تومان ارزش دارد.

بمبارانشدیدالحدیدهازسوی
ائتالفسعودی

منابع یمنی از بمباران شدید الحدیده از سوی 
ائتالف ضد یمن و نیــز حمالت هوایی ائتالف 
تحت ســرکردگی سعودیها به صعده در شمال 

یمن خبر دادند.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، اســپوتنیک از 
حمالت هوایی شدید ائتالف تحت سرکردگی 
ســعودی ها به الحدیده خبــر داد.منابع یمنی 
نیز به المیادین گفتند: ائتالف سعودی مناطق 
النخیله والشــجیره در جنــوب الحدیده را به 
شدت بمباران کرده است.خبرنگار المیادین نیز 
اعالم کرد: جنگنده های ائتالف سعودی جاده 
الحدیده-تعز تا منطقه کیلومتر 16 در غرب یمن 
را بمباران کرده اند.از ســوی دیگر منابع یمنی 
اعــالم کردند که در حمالت هوایی ائتالف ضد 
یمن به منطقه آل عمار در صعده در شمال یمن 

دو نفر شهید شدند.

اخبار

سرمقاله

خبر

عاقل ترین مردم کسی است که 
عواقب کار را بیشتر بنگرد

کالمامیر

آگهی ابالغ
آقای صابر خسروی فرزند  علی اصغر با توجه به اینکه طی پرونده کالسه 
961330 به اتهام کالهبرداری و دعوی اعتبار از مقامات رسمی موضوع 
شکایت آقای حسین قمری تحت تعقیب این دادگاه می باشید به واسطه 
مجهول المکان بودن و به استناد ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392 به شما ابالغ میگردد که در مورخه 97/05/03 ساعت 11 
این صورت  صبح در جلسه دادگاه جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف:5624 مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو سنندج – محمدی

جلســه ستاد ویژه توســعه فناوری نانو به ریاست معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رســانی دولت، اسحاق 
جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش های ارائه شده در 
خصوص دستاوردهای فناوری نانو، تولید تعداد قابل مالحظه 
مقاالت ISI در حوزه نانوتکنولوژی و محصوالت فناوری نانو 
در کشــور از دســت اندرکاران این بخش قدردانی و بر لزوم 
حمایت از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تاکید کرد.معاون اول 
رییس جمهور اظهار داشت: با وجود زمان نه چندان طوالنی 
که از آغاز فعالیت ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو سپری می 
شود، دستاوردهای خوبی در این حوزه حاصل شده و گزارش 
ها حاکی از آن اســت که در بخش مقاالت نانو ایران در رتبه 
پنجم دنیا قرار دارد.وی افزود: خوشبختانه فاصله کشورهای 
پیشرفته با ایران در بخش نانو فاصله چندان زیادی نیست و ما 
باید تالش کنیم این شرایط را حفظ کرده و گام های بلندتری 
در بخــش تولید علم، تولید محصوالت نانو و یافتن بازار برای 
این محصوالت برداریم. جهانگیری با اشــاره به درخواســت 
نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو مبنی بر افزایش بودجه 
برای حمایت از شــرکت های فعال در این زمینه، خواســتار 
برگزاری جلساتی برای بررسی تنگناهای بودجه ای در بخش 

نانو شــد و بر لزوم حمایت هر چه بیشتر از این حوزه تاکید 
کرد. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، علوم، 
تحقیقات و فنــاوری و معاون علمی و فناوری رییس جمهور 
نیز حضور داشــتند، نماینده ســتاد ویژه توسعه فناوری نانو 
یکــی از مهمترین اهداف اصلی این ســتاد را تولید ثروت و 
بهبود کیفیت زندگی مردم عنوان کرد و به تشریح گزارشی از 

دستاوردهای فناوری نانو و نیز روند تولید مقاالت ISI توسط 
متخصصین ایرانی در حوزه نانو در 17 سال گذشته پرداخت.  
وی همچنین گزارشی از مسیر توسعه محصوالت فناوری نانو 
و تعداد شرکت های فعال در حوزه نانو و تعداد محصوالت این 
شرکت ها ارائه کرد و خواستار حمایت بیشتر دولت از شرکت 

های فعال در حوزه نانو شد.

معاون اول رییس جمهور خبر داد :

حمایت دولت از توسعه فناوری نانو

وزیر امور خارجه اظهار داشت: در آخرین 
دور گفت وگوهای کارشناســی با اروپایی 
ها در خصوص برجام که در تهران برگزار 
شد بار دیگر همه اعضای باقی مانده تعهد 
خود را به برجام اعــالم کردند ولی هنوز 
بســته عملیاتی الزم را از آنــان دریافت 

نکرده ایم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد جواد 
ظریف در پاســخ به سوالی درباره آخرین 
وضعیت گفت وگوهای کارشناسی برجام 
افــزود: در آخرین دور گفــت و گوهای 
کارشناســی که هفته گذشــته در تهران 
برگزار شــد، یک بار دیگــر همه اعضای 
باقی مانده برجام تعهد خود را برای اینکه 
اقدامات الزم را جهــت برخورداری ایران 
از تضمین های اقتصادی برجام داشــته 
باشــند را اعالم کردند.وزیر امور خارجه 
اضافه کــرد: البته هنوز بســته عملیاتی 

الزم را دریافــت نکرده ایــم، ولی هم در 
کشــورهای اتحادیه اروپا و هم همکاران 
روســی و چینی ما مشــغول کار بر روی 
این بسته هســتند.ظریف یادآور شد: در 
ســفر چین نیز این موضوع بررســی شد 
و در دیــداری کــه رئیس جمهــوری با 
روسای جمهوری روســیه و چین داشت 
این موضوع مورد بررســی قــرار گرفت.

وی ادامه داد: همه مشغول بررسی روش 
های تضمین الزم بــرای تامین امتیازات 
ایران در برجام هســتند.وی گفت: البته 
فرصت محــدود اســت و در این فرصت 
محدود، با اعضای باقــی مانده در برجام 
و دیگر شــرکای ایران که خارج از برجام 
هســتند، مشــغول رایزنی های گسترده 
هســتیم.ظریف عنوان داشــت: همانطور 
که رهبر معظم انقالب فرمودند، همزمانی 

محدودیت با تحریم غیرممکن است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
شــورای اســالمی بــر ضرورت تســریع 
وزارتخارجه و ســازمان انــرژی اتمی در 
اخذ تضمین های پنج گانه از اروپایی ها در 

خصوص برجام تاکید کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدعلی 
پورمختــاردر پایان جلســه علنــی دیروز 
مجلــس و در تذکر شــفاهی با اشــاره به 
فرمان رهبــر معظم انقالب بــرای فراهم 
کردن مقدمــات غنی ســازی 190 هزار 
ســو اظهارداشــت: وزارت امور خارجه و 
ســازمان انرژی اتمی کشور بر اجرای این 
فرمان رهبــر انقالب و نیز گرفتن تضمین 
های پنج گانه جهــت مذاکره با اروپایی ها 
تســریع کنند.عضو کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس شــورای اسالمی همچنین 
با اشــاره به بررســی لوایح مرتبط با گروه 
ویژه اقدام مالی FATF در مجلس تصریح 

کرد: FATF یک الیحه اســتعماری است 
که می خواهند بر ملــت ما تحمیل کنند 
لــذا در بررســی لوایح مرتبط بــا آن باید 
نماینده مجلس  کافی شــود.این  مراقبت 
همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس 
گفت: تعامل با قوای دیگر به معنای دست 
کشیدن از وظایف ذاتی نمایندگی نیست و 
این نکته بایــد مورد توجه رئیس و هیئت 
رئیسه مجلس باشــد.پورمختار همچنین 
بــا تاکید بر ضرورت پیگیــری جدی تری 
دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت خارجه 
گفت: بــا وجود وعده های مکرر برای فعال 
شدن سفارتخانه ها، هنوز این مسئله انجام 
نشده است.وی به موضوع تحقیق و تفحص 
مجلس از ســازمان اوقــاف و امور خیریه 
اشــاره کرد و گفت: مسئوالن این سازمان 
در حال تالش برای پس گرفتن امضاهای 
نمایندگان هستند و این کار درست نیست.

هنوز تضمین های الزم را از اروپا 
دریافت نکرده ایم

لزوم تسریع در اخذ تضمین های 
پنج گانه از اروپایی ها

گفــت:  رئیس جمهــور  دفتــر  رئیــس 
رئیس جمهور خواســتند همه دســتگاه های 

ذیربط به موضوع گرانی ورود کنند.
به گــزارش زمان بــه نقل ازمهــر، محمود 
واعظی رئیس دفتــر رئیس جمهور دیروزدر 
حاشــیه جلســه هیئت دولــت و در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: موضوع گرانی به 
صورت جدی در دولت مطرح شــده اســت. 
ما اخیرا شــاهد این بودیم کــه بخش هایی 
که ارز 4200 تومانی می گیرند محاســبات 
افزود:  ندارند.وی  قیمت گذاری  برای  دقیقی 
رئیس جمهور خواســتند همه دســتگاه های 
ذی ربــط به موضــوع گرانــی ورود کنند و 
اجناســی که در انبار مانده به ســرعت در 
اختیــار مردم قــرار گیرد و خودروســازها 
نیز خودروها را بــا قیمت مصوب در اختیار 
مــردم قرار دهند.واعظی ادامه داد: گرانی از 

موضوعات جدی اســت که آقــای روحانی، 
وزرا و مسئوالن ذی ربط را مسئول پیگیری 
این مســاله کردند. رئیس جمهور دوشــنبه 
هفته آینده جلســه ای را برای تصمیم گیری 
در این خصوص تشــکیل خواهد داد.وی با 
اشــاره به گرانی ســکه در بازار، خاطرنشان 
کرد: قرار شده است بحث های الزم در مورد 
این موضــوع صورت گیرد و تصمیم هایی در 
این رابطه اتخاذ شــود. ما ارز 4200 تومانی 
را به هم کســانی که ثبت سفارش می کنند، 
واگــذار می کنیم و در این زمینه مشــکلی 
نداریم.وی در پاســخ به این سوال که دولت 
چــه اولویت ها و برنامه هایی بــرای مقابله با 
اولویت ها تعیین  گرانی دارد، تصریح کــرد: 
شــده اما تصمیمــات باید بعد از مشــورت 
بازرگانی  اتــاق  تولیدکنندگان،  اصنــاف،  با 
و بخــش خصوصــی گرفته شــود تــا همه 

نســبت به این تصمیمات اقناع باشــند. این 
گفت وگوها شروع شده است و رییس جمهور 
هم امــروز از وزرا خواســته اند همت جدی 
داشــته باشند و کار را خود بر عهده بگیرند.

روسای سه  برگزاری جلسات  درباره  واعظی 
قوه برای حل مشکالت، ادامه داد: از طریق 
دولــت از رهبــر انقالب تشــکر و قدردانی 
می کنم که دستور برگزاری جلسه سران قوا 
برای حل مشــکالت اقتصــادی را دادند که 
دو جلســه هم تاکنون تشکیل شده و جلسه 

سوم هم در آینده نزدیک تشکیل می شود.
رئیــس دفتر رئیــس جمهور با بیــان اینکه 
شرایط کشــور به گونه ای است که اتاق های 
فکــر در خارج از کشــور تشــکیل شــده 
اســت تا از فرصت خروج آمریــکا از برجام 
اســتفاده کنند، خاطرنشان کرد: آنها مرتب 
افــکار عمومی  ســیگنال های منفی بــرای 

می فرســتند، بنابراین ما هم باید انسجام و 
هماهنگی بیشــتری داشــته باشیم و اجازه 
ندهیــم اختالف نظرها و اختالف ســلیقه ها 

ابزاری در دست مخالفان کشور باشد.
وی افزود: اگر اقدامی به نفع کشــور است، 
به دلیل برخی مســائل سیاســی و جناحی 
نباید نادیــده گرفته شــود. مطالبی که در 
مجلس درباره الیحه پولشــویی مطرح شد، 
درست نیســت و صفت هایی که به دیگران 
هــم دادند، در شــأن آن نمایندگان که آن 
مباحــث را مطــرح کردند، نیســت.واعظی 
در پایــان با بیــان اینکه الیحه مبــارزه با 
پولشــویی و تامین مالی تروریسم در دولت 
دهم مطرح شده است و هیچ ارتباطی با این 
دولت ندارد، تاکید کرد: کســانی که اکنون 
با ایــن الیحه مخالفت می کنند حامی دولت 

بودند. دهم 

واعظی در حاشیه دولت خبر داد:

دستور رئیس جمهوربرای پیگیری موضوع »گرانی«
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واکنشوزارتخارجهبهحادثهگروگانگیری
درپاریس

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درخصوص 
حادثه گروگانگیری در پاریس پایتخت فرانسه و ادعای درخواست گروگانگیر 
برای تماس با سفارت کشورمان، آمادگی ایران برای همکاری با نیروهای پلیس 

فرانسه را اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بهرام قاسمی گفت: با توجه به اهمیت جان 
انسان ها و ابعاد انسان دوستانه موضوع و در صورت تشخیص و درخواست 
دولت و پلیس فرانسه، سفارت جمهوری اسالمی ایران در پاریس آماده کمک 
و همکاری است. فردی مسلح عصر سه شنبه تعدادی از شهروندان را در 
ساختمانی در مرکز پاریس به گروگان گرفت.برخی منابع تعداد گروگان ها را 
سه نفر اعالم کردند و گزارش دادند که یکی از آن ها درخالل عملیات نیروهای 
پلیس موفق به فرار شده است. پلیس گفته است که احتمال تروریستی بودن 
این حادثه را ضعیف ارزیابی می کند.هنوز هویت و انگیزه گروگانگیر از این اقدام 
مشخص نیست. فرانسه از زمان حمله تروریستی نوامبر سال 2015 داعش در 
پاریس که به کشته شدن قریب به 130 تن و زخمی شدن ده ها تن دیگر 

انجامید، تدابیر امنیتی را افزایش داده است.    

مقتدیصدروهادیالعامریائتالفتشکیلدادند

در نشست خبري هادي العامري و مقتدي صدر، روسای ائتالف های انتخاباتی 
فتح و سائرون بر لزوم اتخاذ تشکیل ائتالف واقعي با هدف تسریع در روند 

تشکیل دولت به دور از طائفه گرایي تاکید شد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مقتدی صدر رئیس ائتالف سائرون عراق 
در نشست خبری مشترک با هادی العامری رئیس ائتالف فتح در نجف اشرف 
گفت: »نشست بسیار مثبتی برای پایان دادن به مشکالت کشور و مردم بود. 
ائتالف جدید ما، ائتالفی ملی و در چارچوب اصول ملی است و می خواهم این 
بیانیه را برابر شما اعالم کنم: در این روز مبارک در بیست و هفتمین روز ماه 
مبارک، نشستی بسیار مهمی بین ائتالف سائرون و ائتالف فتح برگزار شد و به 
همه اعالم می کنیم ائتالفی واقعی بین سائرون و فتح است با هدف تسریع در 
روند تشکیل دولتی ملی و همه به این فضای ملی به دور از سهمیه بندی و به 
دور از طائفه گری دعوت هستند.« العامری نیز گفت: »به دعوت برادر عزیزم 
جناب مقتدی صدر امروز افتخار داشتیم به اینجا بیاییم و درباره مسئله ائتالف 
ها و اهمیت آنها در این مرحله گفتگو شد و همانطور که سید مقتدی صدر 
اعالم کرد، این اعالم، مقدمه ای برای ائتالف ملی است و ما به ائتالف ملی باور 
داریم و ما از روزها و ماههای گذشته خواستار انسجام ملی و به دور از طائفه 
گری )فرقه گرایی( و سهمیه بندی بودیم و برای همین این ، دعوتی از همه 
برای پیوستن به فضای ملی است. ما درخواست نمی کنیم که به ما بپیوندند 
بلکه از همه دعوت می کنیم که به فضای ملی بپیوندند و انشا اهلل کمیته هایی 
برای گفتگو با همه در چارچوب فضای ملی و برای تسریع در روند نوشتن برنامه 

دولت و آنچه که بعدا درباره آن توافق خواهد شد تشکیل می دهیم.«

اعتراضایرانبهورودتروریستهاازکردستانعراق

سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در اربیل به تردد گروهکهای تروریستی 
به داخل کشور از منطقه کردستان عراق به دولت محلی اقلیم کردستان عراق 

اعتراض کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سرکنسولگری ایران در اربیل با اعالم این خبر 
تاکید کرد هیات سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در اربیل سرپرستی 
برهانی کارشناس ارشد  نمایندگی در دیدار با یکی از مسئولین دفتر روابط 
خارجی اقلیم کردستان عراق ضمن تسلیم یادداشتی مراتب اعتراض جمهوری 
اسالمی ایران را پیرامون تحرکات اخیر عناصر تروریستی در برخی حوزه های 
مرزی مشترک رسما ابالغ کرد.براساس این گزارش هیات ایرانی ضمن تسلیم 
اعتراضیه، بر حق نیروهای مسلح ایران در دفاع مشروع و مقابله با کانون تهدید 
تاکید و آن را به طرف عراقی یادآوری کرد.در این دیدار خانم »سیهام مامند« 
مسئول در دفتر روابط خارجی اقلیم کردستان عراق اظهار داشت: اراده اقلیم 
کردستان عراق بر مبنای توسعه و تحکیم روابط با ایران استوار بوده لذا ضمن 
اعالم ناخرسندی از رخداد های اخیر قطعا اقلیم کردستان عراق اجازه نخواهد 
داد روابط سازنده و مثبت فی مابین با این گونه اقدامات تحت الشعاع قرار گیرد.

نامبرده در ادامه سخنان خود تصریح کرد که دولت اقلیم مصالح خود را بخاطر 
هیچ گروه و حزبی به مخاطره نخواهد انداخت.این یادداشت اعتراضی بعد از آن 
به مقامات اقلیم کردستان عراق ابالغ شد که اخیرا چند گروه تروریستی مستقر 
در منطقه کردستان عراق در حال تالش برای ورود به داخل کشور و انجام 

اقدامات تروریستی بدست نیروهای امنیتی کشور نابود شدند.

اهمیتبرگشتسرمایه
درپروندههایمالی

تعاونی های  پرونده های  در  قضائیه:  قوه  سخنگوی 
سرمایه  بازگشت  دارد،  زیادی  شاکیان  که  اعتباری 

شاکیان برای ما مهم است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، حجت االسالم 
جمع  در  اژه ای  محسنی  غالمحسین  والمسلمین 
خبرنگاران افزود: در این پرونده ها اینکه دقیقاً بگویم 
چه روز و چه ساعتی روند رسیدگی به نتیجه می رسد، 
پرونده ها  این  به  رسیدگی  روند  و  نیست  مشخص 
بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی ها و ردیابی 
اموال بستگی دارد و زمان می برد.وی ادامه داد: البته 
درباره همه پرونده ها به ویژه چنین پرونده هایی که 
بیشتری  تکلیف  احساس  دارد،  شاکی  زیادی  تعداد 
قوه  شود.سخنگوی  رسیدگی  سریعتر  که  می شود 
قضائیه گفت: در این پرونده ها تالش و همت همه بر 
این است که افراد طلب کار و شاکی به مال و حق خود 
برسند، همه همکاری های و ردیابی ها و شناسایی ها 
و قیمت گذاری ها بر این اساس صورت می گیرد که 
افراد به حق خود برسند و مجازات را در مرحله بعدی 
می دانند که اغلب روند رسیدگی به این پرونده ها بر 
این شیوه است. وی افزود: در همین پرونده شرکت های 
اعتباری می بینید که ما کسی را مجازات  تعاونی - 
نکردیم، اما نزدیک به 2 میلیون نفر از افراد حداقل به 
بخشی از حق و حقوقشان رسیدند اگر به صد درصد هم 
نرسیدند، در این پرونده نیز تمام تالش ها بر این است 
که افراد به حق خود برسند.محسنی اژه ای گفت: در 
این پرونده ها مشکل اصلی دو چیز است یکی شناسایی 
همه اموال متهمان و دوم قیمت گذاری است که در 
این پرونده نیز مطمئن باشید همه تالش خواهند کرد 
شاکیان به حق خود برسند، اما زمان به نتیجه رسیدن 
مشخص نیست. وی گفت: در خصوص اینکه عناوینی 
جرم است یا نیست، یا مطرح می شود اختالف نظر میان 
سازمان اطالعات سپاه و وزارت اطالعات و یا بین سپاه با 
فالن دستگاه یا بین وزارت اطالعات با قوه قضاییه. این 
را یک بار توضیح دادم یکبار دیگری نیز می گویم آن 
کسی که درباره ان می خواهیم بگوییم مجرم است یا 
نیست فقط و فقط مرجع تشخیص آن دستگاه قضایی 
است یعنی وزارت اطالعات نمی تواند بگوید که فالن 
کس مجرم است یا خیر مثال مجرم به جاسوسی یا 
... یا سازمان اطالعات سپاه چنین حرفی را نمی تواند 
بگوید بلکه تنها مرجعی که می تواند بگوید فالنی مجرم 
است یا نیست فقط دستگاه قضایی است ان هم بعد از 
رسیدگی و از همان ابتدا نمی تواند بگوید که جرم است 
یا خیر. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه آن ها اعم از 
نیروی انتظامی، وزارت اطالعات یا سازمان اطالعات 
اطالعات  خودشان،  تخصصی  کاری  حوزه  در  سپاه 
و مستنداتی مبنی بر جاسوسی، امنیتی و افساد فی 
االرض از کسی دارند باید در اختیار قوه قضائیه بگذارند 
و خودشان طبق قانون حق ندارند در بیرون منتشر 
کنند یا بر اساس اسناد و مدارک بگویند فالنی جاسوس 
است، آن ها می توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه 
قضایی بدهند و بگویند فالنی بر اساس این اسناد و 
مدارک متهم به جاسوسی و ... است. وی گفت:: هر 
اسنادی از هر دستگاهی که به قوه قضاییه داده می شود 
بررسی و حکم صادر می شود که ممکن است با نظر 
گزارش دهنده منطبق باشد یا ممکن است منطبق 
نباشد و یا بخشی منطبق باشد و بخشی نباشد. حتی 
ممکن است دادسرا احراز کند، اما دادگاه قبول نکند. 
این خیلی چیز عجیب و تازه ای نیست مثالً در مواردی 
ممکن است سپاه براساس اسناد و مدارک این عناوین 
و اتهامات را وارد بداند، اما وزارت اطالعات قبول ندارد و 
ممکن است در مراحل دادرسی نیز چنین باشد مرجعی 
دادگاهی آن را وارد بداند و قبول کند، اما در مراحل 

تجدید نظر رد شود.

خبرخبر

آگهی مـناقصه 
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 
امور  دارد  نظر  در  کشاورزی 
خدماتی خود را به شرکت های 
متقاضیان دعوت  از  نماید.  واگذار  واجد شرایط 
حداکثر  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  شود  می 
آدرس  به   97/4/9 مورخ  اداری  وقت  پایان   تا 
کرج – بلوار شهید فهمیده – موسسه تحقیقات 
فنی و مهندسی کشاورزی – دبیرخانه موسسه 

مراجعه فرمایند. 
)شماره تلفن تماس 026-3270۵320(

شناسه آگهی : 188567
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

 نوبت دوم

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات آموزش 

و ترویج کشاورزی

آگهی مناقصه عمومی 
شماره  مجوز  1397و  سال  مصوب  بودجه  استناد  به  دارد  درنظر  هشتگرد  شهرداری 

20/41۵۵/ش مورخ 1397/2/29شورای اسالمی شهر هشتگرد نسبت به برگزاری و انجام تشریفات 
قانونی یک فقره مناقصه عمومی،به شرح جدول ذیل اقدام نماید

1- سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد:ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ ۵ درصد که مدت حداقل 
90روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد ویا واریز فیش نقدی به حساب 010۵61297400۵بانک ملی شعبه شهرداری هشتگرد 

کد شعبه 26۵8 
 2- برندگان نفر اول ، دوم، سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد

3- شهرداری هشتگرد در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار است.
4-مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه به حساب در آمد شهرداری واریز و فیش آن را ارائه نمایند.

۵-متقاضیان می توانند جهت خرید اسناد یک هفته پس از چاپ آگهی نوبت اول به امور قرار دادها و پیمانهای شهرداری 
مراجعه و یا با شماره تلفن 4-44222022-026تماس حاصل فرمایند 

6- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه و گواهینامه صالحیت، معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل ، 
روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضاء شرکت ، مهر شرکت و اصل و کپی کارت ملی نماینده شرکت الزامی می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
مورخ  روز یک شنبه  اداری  وقت  پایان  تا  مهر شده  و  )الف- ب- ج( الک  مجزا  پاکتهای  در  بایست  می   8-پیشنهادات 

1397/4/10 به دبیرخانه شهرداری تحویل داده شود
9- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

تاریخ چاپ نوبت اول:97/3/24   تاریخ چاپ نوبت دوم:97/3/30  امیر بهمنی شهردار هشتگرد 

ردیف

1

عنوان مناقصه 

برون سپاری حفظ و 
نگهداری فضای سبز

اعتبار) ریال( 

18/348/623/853

5درصد سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

917/431/192

شرایط شرکت کنندگان 

شرکت های دارای سوابق کاری 
مرتبط با موضوع مناقصه مورد تایید 

کار فرما و دارای گواهینامه صالحیت 
از اداره کل تعاون کار ورفاه 

اجتماعی و رتبه بندی از سازمان 
نظام مهندسی کشاورزی  

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول 
شرکت تعاونی تهیه وتوزیع قنادان استان البرز

برابرتصمیم هیئت مدیره ومطابق ماده 32 قانون شرکتهای تعاونی جلسه 
وتوزیع  تهیه  تعاونی  شرکت  اول  نوبت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع 
قنادان شهرستان کرج درساعت 10صبح روز یکشنبه 97/04/17 درمحل 
سپه  بانک  ،جنب  آموز  بلواردانش  درکرج،خیابان  واقع  تعاونی  شرکت 

ولیعصرتشکیل می گردد.
بدینوسیله ازعموم اعضاء محترم صنف قناد ،کیک پز،بستنی ساز،آب نبات 
چوبی ساز دعوت می شود درجلسه مذکور حضوربهم رسانیده ویا مطابق 
ماده 24 اساسنامه حق رای خود رابموجب وکالتنامه ای به عضو دیگرجهت 

حضوردرمجمع واگذارنماید.
آوردن کارت ملی الزامی است.

دستورجلسه 
1-طرح وتصویب ترازنامه سال مالی قبل وحساب سودو زیان شرکت پس از 

استماع گزارش هیئت مدیره وبازرس
2-تعیین خط مشی وبرنامه های شرکت وتصویب بودجه سال 1397

3-گزارش تغییرات سرمایه سال مالی 1396
4-انتخاب اعضاءاصلی وعلی البدل هیئت مدیره وبازرس

هیئت مدیره شرکت تعاونی تهیه وتوزیع قنادان کرج

 نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت دوم (
 شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن صنف موسسات اتومبیل کرایه کرج می رساند، 
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول این تعاونی در روز 97/3/20 به علت عدم حصول حد نصاب 
الزم رسمیت نیافت. لذا با توجه به انجام اصالحات به عمل آمده در قانون بخش تعاون جمهوری اسالمی ایران 
مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( این شرکت راس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/4/4 در نشانی: جاده 
ماهدشت بعد از محمدشهر – قبل از پمپ بنزین عباس آباد خ بیستم )حوزه علمیه امام جواد( برگزار می گردد. 

از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانند. 
یادآوری می شود :  1- در صورتی که هر یک از اعضای تعاونی نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می 
تواند استفاده از حق رای خود را برای حضور اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار 
نماید، تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد داشت و در 
این صورت تایید نمایندگی تام االختیار  با دو نفر از اعضای هیئت مدیره )عبدی و صدوق شهمیرزادی( معتبر 
خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر از تاریخ انتشار آگهی دعوت تا دو روز 
مانده به برگزاری مجمع عمومی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی 
و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و 
اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و برای نمایندگی صادر گردد و یا نمایندگان 
تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. ضمنا یادآوری می شود هر یک از اعضاء می تواند وکالت 
سه نفر از سایر اعضاء را به همراه داشته باشد و هر فرد غیر عضو وکالت یک نفر از اعضاء را بپذیرد و وکالتنامه به 

امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره و یک نفر از بازرسان معتبر خواهد بود. 
2- این مجمع با حضور نصف بعالوه یک نفر از کل اعضای شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در 

این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :  1-طرح و تصویب تمدید مدت فعالیت شرکت. 

هیئت مدیره 2-اصالح ماده )6( آدرس دفتر تعاونی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
به موجب پرونده کالسه 970181 شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو سنندج آقای 
منصور مرتضایی فرزند عزت باتهام کالهبرداری، تحت تعقیب قانونی می باشد و نامبرده در 
آدرس اعالمی شناخته نشده است. بنابراین به استناد 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1378 به نامبرده ابالغ می گردد که به منظور 
رسیدگی به اتهامات وارده در ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/5/6 در جلسه این 
دادگاه حضور یابد. انتشار این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی محسوب می شود و در 

صورت عدم حضور، دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهد نمود. م اف: 5623
مدیر دفتر شعبه یک و صد و چهارم دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج- محمودی

 مرحله  اول

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه دیپلماسی و 
گفت وگو تنها راه حل مسائل بین المللی است، گفت: ما برای اعتبار 
اتحادیه اروپا و حفظ منافع مان کماکان متعهد به حفظ توافق هسته ای 

هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در سخنرانی خود در پارلمان اروپا درباره برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( به دیدار سران آمریکا و کره شمالی اشاره 
کرد و گفت که این دیدار ثابت می کند دیپلماسی و گفت وگو تنها راه 
پیش رو برای حل مسائل است. بنابر گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه 
اروپا، موگرینی ادامه داد: این دیدار همچنین یک نشانه روشن از این 
حقیقت است که راه دیپلماتیک اغلب چالش برانگیز و حتی سخت ترین 
راه برای دنبال کردن است اما همیشه نتیجه بخش است و باید در 
طول زمان پایدار باشد. این همان مسیری است که جامعه بین الملل 
و اتحادیه اروپا بیش از یک دهه با ایران دنبال کردند که به حصول 
توافق هسته ای با این کشور منجر شد.وی تصریح کرد: ما این کار 
را انجام دادیم چرا که در راستای منافع امنیتی اروپا و منافع امنیتی 
جهان بود. از طریق این توافق ما از اشاعه هسته ای و یک مناقشه 
منطقه ای جلوگیری کردیم. این توافق نزدیک به سه سال است که 
اجرا می شود. ایران همان طور که آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید 
می کند که آخرین بار آن چند هفته پیش بود، به تعهدات هسته ای 
خود پایبند است.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر 
اینکه موضع این اتحادیه تغییر نکرده و کماکان به اجرای کامل و 
موثر برجام پایبند است، گفت: آنچه امروز تغییر کرده این است که 
آمریکا روز هشتم ماه مه تصمیم یکجانبه خود برای خروج از برجام را 
اتخاذ کرد، توافقی چندجانبه که به طور یکپارچه در قطعنامه 2231 
شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید.موگرینی خاطرنشان کرد: 
اتحادیه اروپا به طور یکپارچه و فوری در باالترین سطح در نشست 
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در صوفیه در 16 مه واکنش نشان 
داد و وزیران امور خارجه نیز چند هفته پیش در شورای روابط خارجی 
این پایبندی را مورد تاکید قرار دادند. از یک ماه پیش تاکنون جامعه 
بین الملل به حمایت قوی خود از توافق هسته ای با ایران ادامه داده 
است چرا که هیچ جایگزین بهتری وجود ندارد و جهان نمی تواند یک 
رقابت هسته ای را به ویژه در منطقه خاورمیانه تاب بیاورد.وی با بیان 
اینکه در تمام نشست هایش با دیگر کشورهای جامعه بین الملل شاهد 
پشتیبانی آنها از توافق هسته ای بوده است، افزود: دیگر طرف های توافق 
هسته ای یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس، روسیه و چین نیز از این توافق 
حمایت کرده اند. ما همچنین نشست کمیسیون مشترک را پس از 
خروج آمریکا از توافق برگزار کردیم و کار روی اجرای تعهدات مرتبط 

هسته ای کماکان ادامه دارد، این برای امنیت ضروری است؛ برای امنیت 
خودمان و امنیت منطقه. ما تضمین می کنیم که فارغ از خروج آمریکا 
از توافق این اتفاق خواهد افتاد.موگرینی تصریح کرد: اجرای توافق در 
هر دو زمینه تعهدات هسته ای و اقتصادی باید ادامه یابد چرا که بخش 
ضروری دیگر این توافق رفع تحریم ها و فرصت هایی است که این توافق 
برای عادی سازی روابط اقتصادی و تجارت با ایران فراهم می کند. از 
این منظر تصمیم آمریکا برای خروج از برجام و وضع مجدد تمام 
تحریم های ثانویه به شدت دردسرساز است و باید رسیدگی شود. پیش 
از همه توسط اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و به عالوه دیگر اعضای 
جامعه بین الملل.مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه 
بسیاری از شرکت های اروپایی پس از اجرای برجام، تجارت با ایران را 
با حسن نیت آغاز کرده اند، گفت: اما برخی از آنها تاکنون اعالم کرده اند 
که برای پرهیز از مجازات آمریکا تعامل خود با ایران را متوقف خواهند 
کرد. دیگران نیز اعالم کرده اند که از مذاکرات خود )با ایران( که پیشتر 
آغاز کرده بودند کنار خواهند رفت، چیزی که در راستای منافع اروپا 
نیز نیست. همان طور که می دانید و می توانید متصور شوید این شرایط 
فشار زیادی را به ویژه از سوی کسانی که همواره با توافق مخالف 
بودند ایجاد کرده است. عالوه بر این اعتبار جامعه بین الملل، نظام 
چندجانبه گرایی و نظام سازمان ملل زیر سوال رفته است.وی ادامه داد: 
اطالعیه های اخیر از سوی ایران در خصوص هگزافلوراید اورانیوم باید از 
این منظر دیده شود. واضح است که این اقدامات نقض توافق هسته ای 
نیست اما به طور مشخص به اعتمادسازی کمک نمی کند و به منزله 
اعمال فشار بر جامعه بین الملل است. اکنون روشن است که منافع 
امنیتی و استراتژیک ما باید حفظ شود و توافق هسته ای باید ادامه یابد. 
ما به طور متحد، قاطع و محکم برای حفظ همزمان منافع امنیتی  و 
حاکمیت اقتصادی مان عمل کرده ایم و این یک انگیزه برای ایران است 
تا به اجرای تعهدات هسته ای اش همچنان ادامه دهد، هر جایگزین 
دیگری پیامدهای فاجعه بار خواهد بود و بدون استثناء امنیت ما را 
کاهش خواهد داد.موگرینی با اشاره به اقدامات اخیر کمیسیون اروپا 
برای اجرای مقررات مسدودکننده به منظور محافظت از شرکت های 
اروپایی در برابر تحریم های واشنگتن علیه تهران، اظهار داشت: همانطور 
که گفته ام ما با وزیران امور خارجه کشورهای عضو در شورای روابط 
خارجی روی این مساله کار کردیم، ما روی لزوم ترکیب تالش هایمان 
در سطح اتحادیه اروپا با تالش های در حال انجام در سطح کارشناسان 
به همراه اقدامات فردی کشورهای عضو برای محافظت از اپراتورهای 
اقتصادی ملی شان متمرکز بودیم. این تنها راهی است که می توان به 
طور موثر اقدامات در سطح اتحادیه اروپا و اقدامات ملی را در فرمت 
همکاری ترکیب کرد.وی افزود: به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم که 

یک شبکه متشکل از اقدامات ملی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
برای افزایش همکاری و تقویت تالش هایمان ایجاد کنیم، این برای 
حفظ ایران در توافق هسته ای ضروری است.مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا همچنین با بیان اینکه ایران نیز باید سهم خود را انجام دهد 
و استانداردهایش علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارتقا دهد و 
اصالحاتی در زمینه بانکداری انجام دهد، گفت: تعهد ما برای حفظ 
توافق هسته ای به نفع آمریکا نیز هست چرا که حفظ این توافق برای 
امنیت مشترک مان یعنی امنیت اروپا و آمریکا و به عالوه تمام خاورمیانه 
ضروری است. حفظ این توافق همچنین برای ادامه کانال های ارتباطی 
ارزشمندمان با ایران ضروری به شمار می آید. توافق هسته ای هیچگاه 
برای حل و رسیدگی به تمامی مسائل مربوط به ایران نبوده است،  
برعکس در آغاز این روند یعنی حدود 15 سال پیش تصمیم گرفته 
شد که هدف از این توافق تنها به موضوع هسته ای محدود باشد. چه 
آن را دوست داشته باشیم یا نه، این ماموریتی بود که نماینده عالیرتبه 
)اتحادیه اروپا( در آن زمان از سوی شورای امنیت سازمان ملل گرفت 
و این وظیفه ای بود که به آن عمل شد.موگرینی با بیان اینکه اتحادیه 
اروپا نگرانی هایی درباره دیگر موضوعات مربوط به ایران دارد، تاکید 
کرد: اما این مسائل ارتباطی با اجرای توافق هسته ای ندارد و بدون 
توافق رسیدگی به آنها ساده تر نخواهد بود. اجازه دهید بگویم که در 
جریان تمام سال های مذاکرات برای حصول توافق هسته ای هر موضوع 
دیگری که ارتباطی با هسته ای نداشت اساسا روی میز )مذاکره( نبود. 
هر زمان که شما توافق هسته ای را با ایران حفظ کنید و آینده آن را 
تضمین کنید فضا برای رسیدگی به مسائل دیگر باز خواهد بود.وی 
تصریح کرد: ما به این مسائل در مسیر درست خود و در ارتباط های 
مستقیم از جمله درباره یمن رسیدگی می کنیم. من باید بگویم که ما 
یک گفت وگوی منطقه ای با ایران که اتحادیه اروپا آن را هدایت می کند 
و فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس در آن حضور دارند آغاز کرده ایم. این 
گفت وگو تاکنون روی یمن متمرکز بوده و یک دستاورد مهم داشته 
است؛ کمک به برنامه ریزی بازدید نماینده ویژه سازمان ملل در خصوص 

یمن به صنعا در آغاز ماه ژوئن. 

موگرینی:

 اتحادیه اروپا متعهد به حفظ توافق هسته ای است

موضوع  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
نتیجه  به  تعطیالت زمستانی مدارس هنوز 

خاصی نرسیده ایم.
به گزارش زمان به نقل از مهر، سیدمحمد 
دیروزدر  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی 
جمع  در  و  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه 
خصوص  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
جنایتی که در یکی از مدارس غرب تهران 
انجام شد، باید اجازه دهیم روند قانونی خود 
نظر  اعالم  قضایی  مسئولین  و  کند  طی  را 
هنوز  زمستانی  تعطیالت  افزود:  کنند.وی 
است.بطحایی  نرسیده  خاصی  نتیجه  به 
آموزش  اخیر  آزمون  در خصوص  همچنین 
استعداد  و  هوش  تعیین  برای  پرورش  و 
دانش آموزان به منظور ورود آنها به مدارس 
که  گفت: سنجشی  درخشان،  استعدادهای 
االن تعیین شده،  سنجش هوش و استعداد 
است و همانطور که پیش از این عنوان شده 
است به هیچ عنوان نیاز به مطالعه، برگزاری 
که  دیگری  مسائل  و  آمادگی  کالس های 
هدف اصلی ما از ورود به این عرصه را دور 

ادامه  پرورش  و  آموزش  ندارد.وزیر  می کند 
در  که  بود  رسیده  ما  به  گزارش هایی  داد: 
سختگیری هایی  و  اجحاف  مدارس  برخی 
مامور  را  تیمی  بنابراین  می شود،  اولیا  به 
مراقبت  را  موضوع  این  ماه  مهر  تا  کردیم 
از  حقی  نکرده  خدای  تا  کند  کنترل  و 
نشود.وی  تضییع  دانش آموزان  و  والدین 
بررسی  است  موظف  تیم  این  کرد:  تاکید 

گرفته می شود  اولیا  از  که  کند کمک هایی 
نکرده  خدای  و  نباشد  اجبار  وجه  هیچ  به 
مواردی که پیش از این خود شما اصحاب 
نشود  تکرار  مجدد  داده اید  گزارش  رسانه 
ثبت نام  از  مدرسه  به  کمک  بهانه  به  که 
جلوگیری می شد.بطحایی با اشاره به اینکه 
شده  تشکیل  ثبت نام  ستاد  سال  هر  مانند 
است، خاطرنشان کرد: در برخی از مدارس 

استقبال بیش از ظرفیت است و ما مجبور 
ثبت نام  برای  جغرافیایی  محدوده  هستیم 
تعیین کنیم که ستاد ثبت نام مسئولیت این 
کار را بر عهده دارد.وزیر آموزش و پرورش 
با اشاره به آزمون امسال استخدامی آموزش 
پیش بینی هایی  با  کرد:  تصریح  پرورش،  و 
کرده ایم،  انسانی  نیروی  کمبود  برای  که 
با  نداریم.  موضوع  این  برای  نگرانی  هیچ 
گرفتیم  امسال  که  استخدامی  ردیف های 
دانشگاه  از  که  ورودی هایی  همچنین  و 
که  حق التدریسی هایی  و  داریم  فرهنگیان 
جمعا  می کردند،  همکاری  ما  با  گذشته  از 
و  کرد  خواهند  برطرف  را  امسال  مشکل 
با  پایان  در  ندارد.وی  وجود  نگرانی  جای 
شیب  که  آینده  سال های  برای  اینکه  بیان 
بیشتر  حاضر  حال  به  نسبت  بازنشستگی 
گرفته،  صورت  پیش بینی هایی  شد  خواهد 
این  از  نباید  ما  خوب  مردم  داشت:  اظهار 
پرورش  و  آموزش  باشند.  نگران  جهت 
مثل سال های قبل با کمترین مشکل سال 

آموزشی جدید را آغاز می کند.

وزیر آموزش و پرورش:

تعطیالت زمستانی مدارس هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است
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دادنامه 
دو شهر خرم  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 9609986619800488 شعبه 105 
شاکی   9709976613900277 شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   105( آباد 
: آقای مرتضی قاسمی فرزند احمد به نشانی خیابان آزادگان )دره گرم ( مجتمع 
مسکونی ستایش بلوک جانبازان پ 2 –متهم : آقای عباس ابراهیمی کمالوند فرزند 
صید عباس به نشانی اصفهان شاهین شهر –کوی مهدیه کوچه موتور خانه 4 پ 

4405 –اتهام : ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی 
گردشکار :بتاریخ 97/2/31 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 105 کیفری 2 خرم آباد 
پرونده کالسه فوق الذکر تحت نظر است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه : در خصوص اتهام عباس ابراهیمی کمالوند فرزند صید عباس دایر بر بی 
احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به مرتضی 
قاسمی فرزند احمد توجها به گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی نظریه پزشکی 
قانونی –نظریه هیات سه نفره کارشناسان فنی تصادفات مصون از اعتراض و کیفر 
با عنایت به عدم حضور  انقالب خرم آباد و  از دادسرای عمومی و  خواست صادره 
علیرغم احضار از طریق نشر آگهی بزه انتسابی را ثابت و محرز دانسته فلذا مستندا 
متهم  دادگاه   1392 اسالمی  مجازات  قانون   710-645-488-449-448 مواد  به 
موصوف را به پرداخت دیات ذیل در حق شاکی محکوم می نماید : 1-جرح بند آخر 
انگشت شست پای راست دامیه یک هزارم دیه کامل 2-جدا شدن ناخن انگشت 
شست پای راست که سالم روییده است نیم درصد دیه کامل 3-ارش آسیب بافت 
نرم کمر یک درصد از دیه کامل 4-ترک خوردگی استخوان تالوس مچ پای راست دو 
درصد از دیه کامل به عنوان ارش تعیین و اعالم می گردد در خصوص جنبه عمومی 
بزه با عنایت به جهات مرقوم مستندا به ماده 717 قانون مجازات اسالمی )تعزیرات 
1375 ( با رعایت بند یک ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف 
آن در موارد معین متهم موصوف را به پرداخت چهار میلیون ریال جزای نقدی در 
حق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت مذکور قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو خرم آباد – پرویز پور هادی . 

اگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و درخواست به آقای رحمت علی مسیبی و محمد علی 

یحیی نتاج
خواهان آقایان علیرضا اکبری و ایمان میر عبدالهی با وکالت آقای محسن پارسائی 
درخواستی به طرفیت خواندگان رحمت علی مسیبی و محمد علی یحیی نتاج و 
به  و  ارجاع  این شعبه  به  ثالث مطرح که  اعتراض  به خواسته  پور  کوروش مهدی 
حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  کالسه  9709981110900179  پرونده  شماره 
شهرستان بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/0 ساعت 09:00 تعیین که 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 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.
شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

آگهی ابالغ
کالسه  پرونده  طی  اینکه  به  توجه  با  امید  علی  فرزند   واحد  نظری  زینب  خانم 
تعقیب  تحت  محمدی  آزاد  آقای  شکایت  موضوع  کالهبرداری  اتهام  به   960601
این دادگاه می باشید به واسطه مجهول المکان بودن و به استناد ماده 394 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شما ابالغ میگردد که در مورخه 97/05/03 
این صورت  ساعت 9 صبح در جلسه دادگاه جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م الف: 5626 مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو سنندج – محمدی

آگهی ابالغ
کالسه  پرونده  طی  اینکه  به  توجه  با  خلیل  فرزند   سفیدی  قلعه  عمران  آقای 
این  تعقیب  تحت  توکلی  صغری  خانم  شکایت  موضوع  سرقت  اتهام  به   950978
دادگاه می باشید به واسطه مجهول المکان بودن و به استناد ماده 394 قانون آیین 
 97/05/21 مورخه  در  که  میگردد  ابالغ  شما  به   1392 مصوب  کیفری  دادرسی 
این صورت  ساعت 9 صبح در جلسه دادگاه جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
م ااف: 5625 مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه کیفری دو سنندج – محمدی

اگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم/آقای رمضانعلی امین زاده

خوانده  یاب  رهساز  ساختمانی  شیادهشرکت  نژاد  یحیی  احمد  سید  خواهان 
از  مقامی  قائم  به  ورشکستگی  امور  و  تصفیه  اداره   – زاده  امین  مسعود  متهم:   /
در  ثالث  جلب  خواسته/اتهام:  زاده  امین  رمضانعلی   – تاجرو  تاسیساتی  شرکت 
پرونده کالسه 950604، مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  
و  ثبت  بابل  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه   9709981110700167
وقت رسیدگی مورخ 1397/06/17 ساعت 09:45 تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
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 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل – انسیه عسگری فیروزجائی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای اسماعیل صاحب ابر بکوه 

طرفیت  به  دادخواستی  بازگیر   فاطمه  وکالت  به  کاکاوندی  رامین  آقای  خواهان 
خوانده آقای اسماعیل صاحب ابر بکوه  به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986655800088   شعبه 8 شورای 
حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/4/27  ساعت 10:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( 

شهرستان خرم آباد –خدیجه ترکارانی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
 اقای باب اله خانلر پورچاری  دارای شماره شناسنامه 1498 به شرح دادخواست به 
کالس های 10.255.97  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان _به شناسنامه____ در تاریخ______ اقامتگاه دائمی 

خود به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن محروم منحصر است به 
1_ باب اله   خانلر پور چاری فرزند خانلر و طوطی به شماره شناسنامه 1498 متولد 

1351 محل تولد بابل پسرمتوفی  
2_ بیگلر خانلر پور چاری  فرزندخانلرو طوطی به شماره شناسنامه 4198 متولد 

1338 محل تولد با بل پسر متوفی
3 _خدیجه خانلر پور چاری فرزندخانلر و طوطی خانم به شماره شناسنامه 4598 

متولد 1341 محل تولد با بل دختر متوفی
 4_ سکینه خانلر پور چاری فرزندخانلر و طوطی خانم به شماره شناسنامه 1078 

متولد 1342 محل تولد بابل دختر متوفی
 5 _حوریه خانلر پور چاری فرزندخانلر  و طو طی خانم به شماره شناسنامه 1274 

متولد 1348 محل تولد بابل دختر متوفی
6_ مهین خانلر پور چاری فرزند خانلر و طوطی خانم به شماره شناسنامه 1499 

متولد 1351 محل تولد بابل دختر  متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگاهی 
می نمایدتا 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 دهم شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سعید فراشی فرزند کرد علی و غیره 
سرابی  محمودی  زینب  و  الماسی  شوکت  و  سرابی  محمودی  امین  آقای  خواهان 
سرابی  محمودی  مهدی  و  سرابی  محمودی  نرگس  و  سرابی  محمودی  فاطمه  و 
–احد  –سعید  ظفر  سپهوندو  زرین  خال  گان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
عسگر-مهدی –اکرم –شیرین –معصومه شهرت همگی فراشی فرزندان کرد علی  
به  و  ارجاع  این شعبه  به  تنظیم سند رسمی ملک مطرح که  به  الزام  به خواسته 
شماره پرونده کالسه 9709986610500177  شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 
مورخ 1397/5/20 ساعت  رسیدگی  وقت  و  ثبت  آباد  دادگستری شهرستان خرم 
09:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
المکان بودن خوانده گان و درخواست خواهان مراتب یک  مدنی به علت مجهول 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 

علیرضا تقی پور .
متن آگهی احضارمتهم

) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(
کیفرخواست شماره  موجب  به  اسالمشهر  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادگاه      
محمد  آقای  برای      970286/104 کالسه  پرونده  در   9710432880000770
رضا شعبانی   به اتهام تولید کاالی بدون مجوز  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/04/27 ساعت 
11:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 
متهم و دراجرای مقررات مواد 115 و 180  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 595
مدیر دفترشعبه 104 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم محمد علی باستان پور فرزند 

معصومعلی 
خواهان آقای /خانم اکرم سلیمانی دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای/خانم محمد 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه    مطالبه  خواسته  به  پور   باستان  علی 
شماره پرونده کالسه 9709982929400065   شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش 
تعیین    10:30 ساعت   1397/05/02 مورخ  به  رسیدگی  وقت  و  ثبت  چهاردانگه 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 570
اسماعیل حاجی وند  - منشی دادگاه  بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ
فرزند  بیشه  قاسم  پور  محمد  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
به طرفیت خوانده  دادخواستی  واسو کالیی  و  قاسمیان  غالمعباس خواهان کبری 
آقای محمد پور قاسم بیشه فرزند غالمعباس به خواسته مطالبه نفقه مطرح که به 
این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709982071400113 شعبه چهارم 
 9 1397/4/20ساعت  مورخه  رسیدگی  وقت  و  ثبت  جویبار  اختالف  حل  شورای 
تعیین که طبق ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 شعبه چهارم شورای حل اختالف جویبار آهنگری

دادنامه 
علی  سعید  1912-96/12/12خواهان  دادنامه  13/1592/96شماره  پرونده  کالسه 
زاده با وکالت کاظم علیزاده محمد بهرامپور هر دو بابل کمربندی غربی بهاران 2 
ساختمان افالک طبقه اول خوانده حسین سرچالی مجهول المکان  خواسته مطالبه 
با وکالت  وجه  رای قاضی شورا در  خصوص دعوای خواهان آقای سعید علیزاده 
کاظم علیزاده محمد بهرام پور به طرفیت آقای حسین سرچالی به خواسته مطالبه 
طلب به مبلغ 75 میلیون ریال به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی 
خواهان فتوکپی  یک فقره چک سفته به شماره 272381-96/5/25برعهده بانک 
شهر گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به 
خوانده دارد و خوانده با ابالغ اخطاریه و انتظار کافی در جلسه دادرسی شورا حاضر 
نگردید هیچ گونه دلیل موجه و محکمه پسندی در جهت رد ادعای خواهان مبنی 
مصون  لحاظ  به  فلذا  است  ننموده  ارائه  دین  پرداخت  یا  و  خویش  ذمه  برائت  بر 
ماندن دعوی و مستندات آن از خط شه و تعرض دعوی مطروح را معمول بر صحت 
تشخیص و با استصحاب دین بر ذمه به استناد مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی 
و 249 و 310 و 314 قانون تجارت حکم محکومیت هر یک از خوانده به پرداخت   
مبلغ 75 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/020/000هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغی به عنوان حق الوکاله  وکیل  وفق تعرفه  در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید ضمناً در مرحله اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر 
اقدام  به نفع خواهان  از خوانده  تاریخ  تقدیم دادخواست و دریافت ان  از  تادیه  و 
نماید رای صادره غیابی و تاریخ ابالغ ظرف مهلت 20روز قابل واخواهی و ظرف مدت 

20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دادگستری بابل می باشد 
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل قنبر خیری  زاده

دادنامه
پرونده کالسه 9509982882200569   شماره بایگانی:951030    شعبه 103 
دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) 103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 

   9709972886300284
شاکی: آقای رجب عشایری بو والیت از آقای علی عشایری به نشانی اسالمشهر- 

شهرک انبیا بهشت 12 پ 11 ط 1 
متهم: آقای مسعود محمدی با والیت محمود محمدی اسالمشهر شهرک انبیاء ک 

9 قدیم شرقی درب سوم جنوبی 
اتهام ها : ضرب و جرح عمدی

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای محمود محمدی 14 ساله، آزاد به علت عدم دسترسی به او 
دایر بر ایراد صدمه بدنی با چاقو نسبت به علی عشایری موضوع شکایت براساس 
ولی قهری او ، از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی،اظهارات 
مطلعین، گواهی پزشکی قانونی،  مبنی بر ایراد صدمه بدنی با جسم سخت نسبت 
به طفل مجنی علیه، عدم حضور طفل مشتکی عنه و سرپرست او علیرغم ابالغ وقت 
با  و  را محرز دانسته  او  بزهکاری  انتسابی،  بزه  از  نتیجتا عدم دفاع موثر  رسیدگی 
انطباق عمل ارتکابی با مواد 291-448-558 و بند ج ماده 488 از قانون مجازات 
اسالمی از بابت جراحت ) دامیه( پس سر در سمت چپ به دو صدم دیه کامل در 
ظرف مهلت سه سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید 
از حیث جنبه عمومی قضیه ایراد صدمه با چاقو از توجه به رافع مسئولیت کیفری 
اطفال باستناد ماده 146  قانون مجازات اسالمی و ماده 265 قانون آئین دادرسی 
کیفری از جهت جنبه عمومی قضیه قرار منع تعقیب صادر و با توجه به احراز وقوع 
بزه باستناد بند ت ماده 88 قانون مجازات اسالمی با اخطار و تذکر به عدم تکرار 
جرم مقرر میدارد. طفل جهت مراقبت از وی اصالح و تربیت او به ولی و با سرپرست 
خود تحویل گردد. رای صادره غیابی بوده و در ظرف مهلت بیست روز قابل رسیدگی 

واخواهی در این دادگاه است. م/الف 505
فیض اله عظیمی-  دادرس دادگاه  شعبه 103به جانشینی از دادگاه  اطفال

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم

نام خانوادگی: عباچی    نام پدر: اکبر  نام: محمدرحیم  
میدان   – گلشهر  متری   45  – کرج  کرج- شهر  -شهرستان  البرز  استان   : نشاني 

الغدیر- خیابان تاج داری – ساختمان آریا – پ 6 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم 

نام خانوادگی: محمودی   1- نام: علی      
نام پدر: - 

نشاني: مجهول المکان 
محکوم به:

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
 50/000/000 پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9709972678600006
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 
92/6/29 لغایت اجرای حکم و هزینه دادرسی به مبلغ 1/120/000ریال در حق 
محکوم له به انضمام هزینه های اجرایی و نیم عشر دولتی به صندوق دولت می 

باشد.  97/10056/ف م/الف
شعبه 21 شورای حل اختالف کرج )49سابق(- مجتمع شماره 2  )شهید ملک زاده( 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 21 شورای حل اختالف کرج )49سابق(- 

مجتمع شماره 2  )شهید ملک زاده( – ندا شفیعی دهکانی 

 بازدید فرماندار از  رضوانشهر 
به مناسبت هفته محیط زیست

 طوفان باعث20 درصد قطعی برق
 در استان البرز

به  رضوانشهر  همراه   هیئت  و  فرماندار 
اداره  از  زیست  محیط  هفته  مناسبت 
شهرستان  این  زیست  محیط  حفاظت 

بازدید کرد.
محیط  جهانی   هفته  مناسبت  به  گیالن 
زیست  فرماندار شهرستان  بهمراه هیئتی 
از  جمعی  و  بخشدار  و  معاون  از  متشکل 
پرسنل فرمانداری در اداره محیط زیست 
هفته جهانی   و  یافتند   رضوانشهر حضور 
کارکنان  و  ریاست  به  را   زیست  محیط 
شهرستان  زیست  محیط  حفاظت  اداره  
تالشهای  و  زحمات  از  و  گفتند  تبریک 

پرسنل و اداره تشکر و قدردانی نمودند.

ضمن  نیز  اداره  ریاست  دیدار  این  در 
خیرمقدم و خوش آمد گویی به فرماندار 
گزارش  وی  همراه  محترم  هیئت  و 
ارائه  را  مجموعه  عملکرد  از  مختصری 
تالشهای  و  حمایتها  تمامی  از  و  نمود 
و  تشکر  ویژه  بطور  شهرستان   فرماندار  
قدردانی نموده و تقاضاهای مجموعه را با 
ایشان مطرح داشت و همچنین از ریاست  
کمیته پسماند شهرستان درخواست نمود 
زیست  محیط  هفته  شعار   به  توجه  با 
)مقابله با آلودگی پالستیک( با دستورات 
ویژه ایشان شاهد اتفاقات مثبت در زمینه 

بهبود مدیریت پسماند شهرستان باشیم. ایسنا: طوفان دیشب 20 درصد برق البرز 
را قطع کرد.

البرز گفت:  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
درصد   20 دیشب  جوی  نامساعد  شرایط 

شبکه برق استان را درگیر کرد.
البرز گفت:  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
درصد   20 دیشب  جوی  نامساعد  شرایط 

شبکه برق استان را درگیر کرد.
کرد: شرایط جوی  اظهار  اسکندری  ناصر 
را  استان  برق  شبکه  کل  تقریباً  دیشب 
مشکل  بیشتر  ولی  داد  قرار  تاثیر  تحت 

قطعی برق در کرج و شهرستان ساوجبالغ 
اتفاق افتاد.

مجموع  در  البرز  استان  داد:  ادامه  وی 
دیشب  که  است  برق  فیدر   340 دارای 
این  شد؛  مشکل  دچار  آنها  از  مورد   70
تعداد فیدر، 20 درصد شبکه برق استان 

را شامل می شود.
وی افزود: عمده دلیل قطعی برق دیشب 
با شبکه  اجسام خارجی  برخورد  و  تالقی 

برق استان بوده است.
این مسئول توضیح داد: دیشب مواردی از 
شکستگی درخت و افتادن آن روی سیم 
برق  تجهیزات  روی  کولر  افتادن  و  برق 
در  برق  سیم های  قطع  باعث  که  داشتیم 

مناطقی از استان شد.
شرکت  پرسنل  کرد:  ابراز  اسکندری 
مشغول  دیروقت  تا  دیشب  استان  برق 
مدت  در  توانستند  و  بودند  شبکه  تعمیر 
عادی  به حالت  را  کوتاهی وضعیت  زمان 

برگردانند.
تمامی  برق  حاضر  درحال  گفت:  وی 
از  یک  هیچ  و  است  وصل  استان  مناطق 

مشترکین مشکل قطعی برق ندارند.

رشد37درصدیآموزشدرشرکت
گازاستاناصفهان

بهادری- اصفهان: بیش از 131 هزار نفر ساعت 
آموزش پرسنل شرکت گاز استان اصفهان  طی 
سال 96 برگزار شد. بالغ بر 426 دوره آموزشی 
کارکنان  برای  ساعت   نفر  میزان 131.744  به 
شرکت گاز استان اصفهان طی سال 96 برگزار 
رشد   ،  95 سال  به  نسبت  میزان  این  که  شد 
37 درصدی داشته است.مهندس علوی ، مدیر 
عامل شرکت گاز استان اصفهان، سرانه آموزش 
مدیران را در سال گذشته بالغ بر 130.5 ساعت 
بر شمرد و گفت :سال گذشته سرانه آموزش در 
بخش کارکنان رسمی130.3 ساعت و کارکنان 

غیررسمی27 ساعت، تعیین گردید.
های  دوره  اثربخشی  میانگین  به  اشاره  وی،با 
آموزشی بالغ بر 80.78 درصد طی سال 96، افزود: 
در این سال 210 نفر نیز در دوره های آموزشی 

خارج سازمان شرکت نمودند.
علوی، در خصوص برگزاری دوره های آموزشی 
مجازی از طریق سامانه آموزش مجازی شرکت 
اعالم  با  داشت:  بیان   )IGLS( ایران  گاز  ملی 
و  رسمی  نیروهای  تمامی  اطالعات  فراخوان، 
قرارداد مستقیم جمع آوری گردید و با ارسال به 

ستاد ملی گاز، حساب کاربری آنها فعال شد.
وی، افزود: در ابتدای هر فصل با اعالم فراخوان 
همگانی، تقویم آموزشی سه ماهه برای  تمامی 
ارسال سپس درخواست های آموزشی  کارکنان 
جمع آوری شده و با تزریق در سامانه، ثبت نام 
فراگیران انجام می شود، فراگیران از طریق پیامک 
در جریان ثبت نام و مهلت های قانونی گذراندن 
پایان  از  پس  و  گیرند  می  قرار  آموزشی  دوره 
هر فصل نتایج فراگیران از سامانه استخراج، در 
سوابق آموزشی آنها ثبت و سپس مورد تحلیل 
قرار می گیرد. وی، تصریح کرد: با توجه به نتایج 
خودارزیابی و ابالغیه نظام جامع آموزش شرکت 
ملی گاز، واحد آموزش با تعریف 4 پروژه و 3 اقدام 
اصالحی، نسبت به تغییر و به سازی روش های 
اجرایی و فرم های فرآیندی، در قالب یک برنامه 
یکساله، اقدام نمود. مدیرعامل شرکت گاز استان، 
گفت: در برنامه نیازسنجی سال 96، برای کارکنان 
با توجه به رده و مستقل از تخصص کاری، نیازهای 
آموزشی مدیریتی بر مبنای نقش مطابق ابالغیه 
ستاد ملی گاز تعریف گردید و در تقویم آموزشی 
سال 97 لحاظ شد. در این راستا با تقسیم بندی 
پرسنل از رده عالی تا رده سرپرستی و تزریق رده 
ها در نرم افزار آموزش، نیازهای آموزشی هر رده 

در سامانه آموزش تعریف گردید.

خبر

مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان خبر داد:

بازنگریدرطرحتفصیلیشهربندرعباس

 اکبری- هرمزگان؛  مدیر کل راه و شهرسازی هرمزگان از بازنگری در 
طرح تفصیلی شهر بندرعباس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، 
غالمحسین شیری با بیان این مطلب افزود: روند رو به رشد شهرنشینی 
و مهاجرت پذیری شهر بندرعباس، برنامه ریزی و مدیریت توسعه 
فضاهای عمومی و خدماتی را به ضرورتی مهم در شهرسازی تبدیل 

کرده است.
وی با بیان اینکه فضاهای سبز و پارکها ، مراکز بزرگ خدماتی فضاهای 
ورزشی، مراکز فرهنگی، تفریحی و گردشگری و سواحل محل تعامل 
و ارتباط مردم می باشد اضافه کرد:برنامه ریزی در راستای تامین منافع 
مردم و پراکندگی بر مبنای نیاز در مقیاس محله ای از اهداف مهم طرح 
تفصیلی می باشد که توجه به کمبود خدمات و مطالعه آن می تواند 
ما را در برنامه ریزی هرچه بهتر جهت تامین خدمات مورد نظر در 
طرح تفصیلی یاری دهد. شیری با تاکید بر لزوم توسعه پایدار محله 
ای در بندرعباس، بافت های ناکارآمد شهری را یکی از مضرات این 
شهر عنوان کرد و گفت: ضرورت توجه و برنامه ریزی در این بافت 
ها در حوزه بازآفرینی از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیر کل راه 
و شهرسازی استان هرمزگان همچنین به گذشت مدت زمان زیادی 
از طرح تفصیلی مصوب مالک عمل شهر اشاره کرد و گفت: با توجه 
به اهمیت و اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز در بندرعباس 
، طرح تفصیلی این شهر تا پایان سال جاری جهت تصویب به مراجع 

ذیربط ارسال خواهد شد.
 گفتنی است: طرح تفصیلی شهر بندرعباس پس از گذشت سالیان دراز 
باالخره در اسفندماه سال 1390  توسط راه و شهرسازی هرمزگان تهیه 
و با مشاور ذیصالح شهرسازی جهت بازنگری وارد مذاکره شد که پس 
از برداشت های وضع موجود توسط مشاور ، کار به روز رسانی طرح 

تفصیلی گذشته در دستور کار مشاور قرار گرفت. 

کشف46هزارانواعداروهایغیرمجازدرساری

 ایسنا؛ رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از کشف 46 هزار 
عدد انواع داروهای غیرمجاز در شهرستان ساری خبر داد. 

ذبیح اهلل پهلوانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پي کسب خبری 
مبنی بر فعالیت فردی در امر تهیه و توزیع داروهای غیرمجاز در یک 
واحد صنفی عطاری در یکی از خیابان های شهر ساری، موضوع در 
دستور کار ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی قرار 
گرفت.  وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی 
متهم به تهیه وتوزیع داروهای غیرمجاز و واحد صنفی متخلف شناسایی 
شد.  رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران، خاطرنشان کرد 
: با شناسایی این واحد صنفی متخلف ماموران پلیس آگاهی با همکاری 
ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر و با حضور نماینده دانشگاه علوم 
پزشکي از این واحد صنفی بازدید کردند که در نتیجه موفق به کشف 
46 هزار و 261 عدد انواع داروهاي غیر مجاز و قرص متادون و ترامادول 
شدند.  پهلوانی ارزش ریالي کشفیات را 150 میلیون ریال اعالم کرد و 

افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد. 

خبر

بهزیستی  مدیرکل  گلستان؛  سلیمانی- 
سالمندی  شورای  نشست  اولین  در  استان 
استان که با حضور معاون سیاسی و امنیتی 
استانداری  اجتماعات  سالن  در  استاندار 
شدن  پیر  روند  وضعیت  بر  برگزارشد، 
افزایش  ضرورت  و  گلستان  استان  جمعیت 
خدمات رفاهی ویژه سالمندان گلستانی در 

این جلسه اشاره نمود.
تعداد  رشد  به  رو  روند  به  اشاره  با  غفاری 
 146 اکنون  هم  گفت:  گلستان  سالمندان 
کنند  می  زندگی  استان   در  سالمند  هزار 
شامل  را  استان  جمعیت  کل  درصد   8 که 
و  ولد  و  زاد  کاهش  به  توجه  با  و  شود  می 
ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و به تبع آن 
افزایش طول عمر سالمندان، نیاز است برای 
پیشگیری از آسیب های سالمندی و افزایش 
حمایت  ارائه  و  سالمندان  زندگی  کیفیت 

های اجتماعی برنامه ریزی شود.
و  آموزش  کمیته  پنج   تشکیل  از  ایشان 

و  بهداشت  اجتماعی،  و  فرهنگی  پرورش، 
پیشگیری، خدمات درمانی و توانمندسازی، 
ورزشی و سیاحتی جهت پیگیری مشکالت 
بهبود  برای  ریزی  برنامه  و  سالمندان  حوزه 

وضعیت آنان خبر داد.
اینکه  بیان  با  گلستان  بهزیستی  مدیرکل 
در گلستان سه مرکز شبانه روزی نگهداری 
با اهداف آموزشی  سالمند، 11 مرکز روزانه 

هدف  با  فرزانگان  بنیاد  چهار   و  رفاهی  و 
به  درمانی  بهداشتی  و  رفاهی  خدمات  ارائه 
امسال  گفت:  کند  می  فعالیت  سالمندان 
ندارند  مراکزی  چنین  که  شهرهایی  برای 
مانند گالیکش ، رامیان و گمیشان هم برنامه 
ریزی کردیم تا سالمندان این شهرها نیز از 

خدمات مناسب بهره مند شوند.
در  استاندار  امنیتی  و  سیاسی  معاون  درادامه 
این جلسه با تاکید بر پیگیری مستمر مصوبات 
جلسات شورای سالمندان گفت: 64 دستگاه 
عهده  بر  را  سالمندان  به  ارائه خدمت  وظیفه 
گود  وارد  بایست  می  هم  فرمانداران  و  دارند 
شوند. طهماسبی افزود سمن های سالمندان نیز 
کمک شایانی به گسترش فعالیت ها و خدمات 
این حوزه می کنند و میتواند در فرهنگ سازی 

حمایت از سالمند و تکریم آنان موثر باشد.
از  بیمه ای و اختصاص بخشی  وی حمایت 
بودجه آسیب های اجتماعی استان را برای 
کاهش مشکالت سالمندان ضروری دانست.

مدیر کل بهزیستی گلستان تاکید کرد؛

ضرورت توجه به  افزایش جمعیت سالمندان در استان
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اجالسمنطقهایسالمندیدرایرانبرگزارمیشود

رئیس سازمان بهزیستی کشور از برگزاری اجالس منطقه ای سالمندی 
در تهران خبر داد و گفت: این اجالس در هفته اول آبان و با حضور 300 

میهمان خارجی خواهد بود.
 انوشیروان محسنی بندپی پس از شرکت در یازدهمین نشست دولت های 
عضو کنوانسیون رعایت حقوق معلوالن که در سازمان ملل متحد برگزار 

شد، این مطلب را مطرح کرد.
وی با اعالم اینکه امید به زندگی در ایران افزایش یافته است، افزود: برای 
خانم ها در ایران این سن به 78 سال و برای آقایان به 74 سال رسیده 
است. در شرایط کنونی حدود 7 میلیون و 300 هزار نفر که 3 ملیون و 
700 هزار نفر زن و 3 میلیون و 600 هزار نفر مرد سالمند هستند که 9.3 

درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور رصد و پیمایش شاخص های سالمندی 
برای برنامه ریزی اقدامات الزم در آینده ضروری است، ادامه داد: در این 
اجالس منطقه ای، مسایل مربوط به سالمت، رفاه و استفاده از تجارب 

سالمندی در کشورهای دیگر مطرح خواهد شد.
محسنی بندپی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا که حضور در 
مجامع بین المللی تا چه میزان در شناسایی ظرفیت های ایران موثر است، 
گفت: این نشست ها فرصتی است تا اقدامات بسیار خوبی که در کشور 
چه توسط دولت، چه توسط مجلس و چه توسط سازمان های مردم نهاد 

صورت می گیرد، باز گو و تجارب ما و کشورهای دیگر مبادله شود.
وی با ابراز تاسف از این که در فضای تبلیغاتی خارجی به گونه ای تصویر می 
شود که ایران نسبت به حقوق شهروندی تعهد ندارد، ادامه داد: همکاری 
های داخلی شرایطی را فراهم کرده است تا برای افرادی که محدودیت های 
جسمی دارند، فرصت های برابری را در توانمند سازی، اشتغال و برگشت 

به جامعه و همچنین استاندارد سازی محیط های تردد آنها فراهم کنیم.
محسنی بندپی اضافه کرد: در این نشست، 10 اقدام جمهوری اسالمی را 
مطرح کردیم که پیشگیری، راه اندازی خط اورژانس اجتماعی برای اطالع 
دادن معلول آزاری، همسر آزاری و کودک آزاری، اشتغال، ایجاد ظرفیت 
برای بیش از هفت هزار سازمان های مردم نهاد، استاندارد سازی خدمات 
و همچنین تجارب و همکاری هایی که با سازمان های بین المللی داریم، 
از آن جمله است. وی با بیان اینکه عمده همکاری های سازمان بهزیستی 
با اروپا است و آنها هم به این همکاری عالقمند هستند، اظهار کرد: با 
سه موسسه علمی که دو موسسه از آلمان و یک موسسه از سوئد درباره 
موضوعات علمی و آموزشی و استفاده از تجارب آنها چه در بخش دولتی 
و چه در بخش خصوصی همکاری داریم. رئیس سازمان بهزیستی کشور 
همچنین محورهای سخنرانی امروز خود در نشست سازمان ملل را اینگونه 
تشریح کرد: از سال 2008 با تصویب مجلس شورای اسالمی به کنوانسیون 
رعایت حقوق معلوالن پیوستیم و قانونی هم داشتیم که حقوق افراد دارای 

معلولیت باید رعایت شود که در سال 1383 تصویب شد.
محسنی بندپی افزود: از آن سال به بعد تالش شده است تا شرایطی برای 
افراد دارای محدودیت فراهم کنیم تا از فرصت های برابر برای بروز و ظهور 
توانمندی های آن ها اقدام کنیم که اشتغال، مهم ترین دستاورد این بخش 
است. وی با بیان اینکه هر کارفرمای اقتصادی که از معلوالن استفاده کند، 
از پرداخت بیمه کارفرمایی معاف است، ادامه داد: وام هایی که برای اشتغال 
این افراد اختصاص داده می شود هم کمترین میزان سود را خواهد داشت 
و در مصوبه جدید مجلس شورای اسالمی نیز دستگاه های دولتی موظف 
شدند که سه درصد از مجوزهای استخدامی را به افراد معلول اختصاص 
دهند. رئیس سازمان بهزیستی، پیشگیری از بروز و شیوع معلولیت ها را 
دیگر اقدام مهم ایران در این حوزه برشمرد و اضافه کرد: پوشش غربالگری 
ها برای جلوگیری از نابینا شدن افراد زیر 20 سال و جلوگیری از ناشنوا 
شدن که از بدو تولد است، به بیش از 90 درصد رسیده و این دستاوردی 
است که سازمان جهانی بهداشت هم ایران را مورد تشویق و حمایت قرار 
داد. محسنی بندپی اظهار کرد: در سال 95، از یک میلیون و 600 هزار 
کودک متولد شده، بیش از یک میلیون و 400 هزار نفر تحت پوشش 
غربالگری شنوایی سنجی قرار گرفتند. وی مناسب سازی برای تردد آسان 
معلوالن را هم دیگر اقدام دانست اما اعتراف کرد که هنوز در این زمینه کار 
مناسبی انجام نشده است و شهرداری ها برای انجام وظایف خود در این 

زمینه به خوبی عمل نکرده اند.

خبر

لزومحمایتازپیامرسانهایبومی

ایران بر لزوم  اتاق بازرگانی   ICT عضو کمیسیون
حمایت از پیام رسانهای بومی تاکید کرد و گفت: باید 
با حمایت مالی، تخصصی و تبلیغاتی مردم را به سمت 
استفاده بیشتر از پیام رسان های بومی سوق داد.به 
گزارش زمان به نقل ازمهر، علی مسعودی توجه به 
اعتماد تخصصی در زمینه پیام رسان های موبایلی و 
برطرف کردن مشکالت فنی این شبکه ها را از الزامات 
اساسی برای ترغیب مردم به استفاده از آنها عنوان 
کرد و گفت: در حال حاضر تعدادی از کاربران به پیام 
رسان های بومی وارد شده اند اما برای افزایش تعداد 
کاربران باید سرعت خود را افزایش دهیم چرا که 
حوزه فناوری اطالعات حوزه پرشتابی است.مسعودی 
افزود: با فراهم آمدن بستر الزم، اگر بتوانیم با حمایت 
و اعتمادسازی پیش برویم و امنیت ایجاد کنیم، مردم 
آمد.  داخلی خواهند  پیام رسان های  به سمت  هم 
وقتی قرار است مردم از یک بستری استفاده کرده 
و کارهای روزمره شان را از طریق آن انجام دهند باید 
این بستر از لحاظ فنی مناسب باشد.عضو کمیسیون 
ICT اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم حمایت از 
پیام رسانهای بومی، اظهار داشت: باید با حمایت مالی، 
تخصصی و تبلیغاتی مردم را به سمت استفاده بیشتر 
از پیام رسان های بومی سوق داد.وی گفت: متاسفانه 
گاهی در زمینه تولیدات داخلی اعتماد تخصصی نیز 
وجود ندارد و برای مثال کاربر این دغدغه را دارد که 
اگر پیامش را روی یک پیام رسان داخلی بفرستد 
ممکن است بعد از مدتی این پیام پاک شود و یا انتقال 
پیام با تاخیر صورت گیرد. در همین حال مشکالت در 
آپلود فایل ها و دیگر مشکالت فنی از جمله موضوعاتی 
است که اگر جدی تر و تخصصی تر به آن نگاه کنیم 
مردم به استفاده از یک بستر خوب و امن ترغیب 
 ICT شده و به سمت آن می روند.این عضو کمیسیون
اتاق بازرگانی از ایجاد دبیرخانه مشترک میان وزارت 
ارتباطات و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: این اقدام 
برای حل مشکالت فعلی فعاالن حوزه ICT  در حال 

انجام است.

آغازپروازهایحجاز۲۸تیر

 قائم مقام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از آغاز عملیات حج در 28 تیرماه خبر داد و گفت: 
امسال 85 هزار نفر از 20 فرودگاه کشور به سرزمین 
وحی اعزام می شوند. به گزارش زمان به نقل از وزارت 
راه و شهرسازی، حسین اسفندیاری درباره عملیات 
در سال جاری  فرودگاه های کشور گفت:  در  حج 
طبق اعالم سازمان حج و زیارت 85 هزار حاجی از 
فرودگاه های کشور به سرزمین وحی اعزام می شوند.

اسفندیاری بازه اعزام حجاج را 28 روزه اعالم کرد 
و افزود: در صورت عدم اعالم تغییر توسط سازمان 
حج و زیارت ثابت ماندن برنامه ها، پروازهای رفت 
حجاج از 28 تیرماه در فرودگاه های اهواز، بوشهر، امام 
خمینی )ره( و مشهد شروع شده و آخرین پروازهای 
رفت هم 24 مرداد در فرودگاه های حضرت امام و 
تبریز انجام می شود.وی ادامه داد: عملیات برگشت 
نیز از 3 شهریور آغاز شده و تا 22 شهریور به طول 
می انجامد. اولین پرواز برگشت به فرودگاه بوشهر و 
آخرین پروازهای برگشت در فرودگاه های بیرجند، 
تبریز، حضرت امام و گرگان انجام می شود.به گفته 
فرودگاه های  در  امسال  حج  عملیات  اسفندیاری 
شیراز،  اهواز،  اصفهان،  مشهد،  )ره(،  امام خمینی 
همدان، گرگان، ساری، تبریز، کرمان، ارومیه، یزد، 
بیرجند، زاهدان، کرمانشاه، زنجان، بندرعباس، بوشهر، 

اردبیل و رشت انجام خواهد شد.

خبر

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: 81 
درصد کل مراجعان به اورژانس اجتماعی در سال 96 را موضوع 

همسرآزاری زنان خانه دار تشکیل می دهد.
دارای  زنان  را  مراجعان  این  افزود: 87 درصد   رضا جعفری 
تحصیالت دیپلم و زیردیپلم تشکیل می دهند که در گروه 
سنی 19 تا 49 سال قرار دارد. 10 درصد این مراجعه کنندگان 

شاغل و 9 درصد را افراد بیکار یا دانشجو تشکیل می دهند.
وی اضافه کرد: 69 درصد افرادی که با اورژانس اجتماعی در 
رابطه با همسرآزاری تماس گرفتند از مدت زمان ازدواج آنان 
پنج سال و سه درصد نیز سه سال از ازدواج آنان گذشته بود. 

وی ادامه داد: 49 درصد گزارش های خشونت همسرآزاری 
مربوط به آزارهای جسمی، 27 درصد آزارهای عاطفی و روانی 

و 22 درصد نیز مسامحه و غفلت بوده است.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: 
بیشترین علت خشونت با فراوانی 35 درصد مربوط به مصرف 
مواد مخدر و بعد از آن تندخویی و بهانه گیری های بی مورد 
بوده است. جعفری افزود: 13 تا 14 درصد علل همسرآزاری ها 
مربوط به مشکالت اقتصادی و 15 درصد نیز مربوط به بیماری 
های روانی و اختالالت دیگر بوده است. وی یادآور شد: تعداد 
مراکز اورژانس اجتماعی قبل از سال 96 ، 197 مرکز بود که در 

سال گذشته به 347 مرکز اورژانس اجتماعی رسید.

وزیر ورزش و جوانان با بیان این که 91 درصد از متقاضیان 
در سال 96 وام ازدواج دریافت کردند، گفت: در سال 96، 
یک میلیون و 290 هزار تقاضا برای وام ازدواج ثبت شد 
ازدواج به متقاضیان  که یک میلیون 175 هزار فقره وام 

پرداخت شد.
ستاد  جلسه  نهمین  و  شصت  در  فر  سلطانی  مسعود   
ساماندهی امور جوانان درباره بودجه سازمان برنامه بودجه 
برای تاسیس خانه های هالل افزود: این سازمان بیش از 
25 میلیارد تومان اختصاص داده و البته نیاز هست استان 
ها زمین های را با شرایط در نظر گرفته شد، به این امر 
برای ساخت خانه  را  اعتبارات  بتوانند  تا  اختصاص دهند 

جوان دریافت کنند.
وزیر ورزش و جوانان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده قرار است در سال جاری 130 میلیارد تومان تسهیالت 
از طریق صندوق کار آفرینی امید و بانک رسالت در اختیار 

جوانان و سمن های اشتغال آفرین قرار گیرد.
وی با بیان اینکه دولت به جد عالقمند بهره گیری از جوانان 
و زنان در پست های مدیریتی است، گفت: هم اکنون دو 
مدیر کل زیر 40 سال در وزارت، دو معاون زن و یک مدیر 
کل زن استانی داریم؛ جوانترین مدیرکل دولت هم در این 

وزارتخانه حضور دارد. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به پرداخت 
حقوق بازنشستگان کشوری پیش از عید سعید فطر، اعالم کرد: 
حقوق بازنشستگان فرهیخته این صندوق براساس احکام جدید 
سال 1397 که روز )سه شنبه( صادر شده، پرداخت می شود. 
احکام  گرفته،  صورت  تالشهای  با  گفت:  زاده  تقی  جمشید 
حقوق  سازی  همسان  همچنین  و  ساالنه  حقوق  افزایش 
بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در سال 97 
روز )سه شنبه( صادر شده و مابهالتفاوت مربوط به ماههای 
فروردین و اردیبهشت سال جاری با حقوق خردادماه پرداخت 

خواهد شد.
تقی زاده گفت: در اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه 
و بند )ج( تبصره )12( قانون بودجه سال 1397 کل کشور 
صندوق  مشترک  موظفین  و  بازنشستگان  کلیه  حقوق  که 
بازنشستگی کشوری که تا پایان سال 1396 بازنشسته، از کار 
افتاده یا فوت شده اند، 10 درصد افزایش می یابد، و به منظور 
اجرای همسان سازی حقوق پس از اعمال این میزان افزایش، 
برای آن دسته از افرادی که کمتر از 2 میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنند، به صورت پلکانی از افزایش حقوق برخوردار 

خواهند بود. 
تقی زاده یادآور شد: 84 درصد بازنشستگان تحت پوشش از 

افزایش حقوق در قالب همسان سازی برخوردار شده اند. 

به حجم  اشاره  با  دارو  و  غذا  سخنگوی سازمان 
حوزه  به  بیمه گر  سازمان های  بدهی های  باالی 
دارویی کشور گفت: در حال حاضر تاخیر برخی 
بیمه ها در پرداخت مطالبات به یک سال می رسد. 
در صورت ادامه این روند، ممکن است برخی از 
همه  اولیه  مواد  نتوانند  داخلی  تولیدکنندگان 
تامین کنند و در  داروها و خطوط تولیدشان را 
برخی موارد دچار کمبود در زمینه داروهای تولید 

داخل شویم.
اشاره  با  گفت وگویی  در  جهانپور  کیانوش  دکتر 
به تاخیرهای طوالنی مدت در پرداخت مطالبات 
دو  به  دارویی  مطالبات  کرد:  اظهار  دارویی، 
پخش  شرکت های  مطالبات  یکی  است؛  صورت 
بخصوص  داروخانه ها  از  دارویی  شرکت های  و 
داروخانه های خصوصی است و دیگری که حجم 
از  دارویی  شرکت های  مطالبات  دارد  بیشتری 

بیمارستان ها بویژه بیمارستان های دولتی است.
وی با بیان اینکه در هر دو بخش، دارو در اختیار 
بیماران گذاشته شده است،  به ایسنا گفت: باید 
این  که  بیمارانی  اعظم  قسمت  که  کرد  توجه 
سازمان  بیمه شدگان  کرده اند  دریافت  را  داروها 
تامین اجتماعی، بیمه سالمت و... بوده اند بنابران 
زمانی که سازمان بیمه گر سهم 70 درصدی خود را 
پرداخت نکند یا با تاخیر زیاد پرداخت کند، اقتصاد 

دارو دچار مشکل می شود.
از  برخی  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  جهانپور 
سازمان های بیمه گر بالغ بر 10 ماه تا یکسال در 
این  دارند.  تاخیر  دارویی شان  مطالبات  پرداخت 
تامین  زنجیره  مختلف  حلقه های  روی  موضوع 
دارو اثر می گذارد و حلقه های مختلف دارویی به 
صورت زنجیره وار دچار مشکل و کمبود نقدینگی 

می شوند و این اتفاق تاثیر نامطلوبی را بر فرآیند 
وقتی  چراکه  می گذارد  کشور  داروی  تامین 
و  داروخانه ها  به  را  مطالباتش  بیمه گر  سازمان 
بیمارستان ها پرداخت نکند، این واحدها هم توان 
پرداخت طلب های شرکت های پخش را نخواهند 
به  پرداخت  توان  هم  داشت، شرکت های پخش 
موقع بدهی هایش را به شرکت های تولیدکننده 
و واردکننده دارو ندارند و در نتیجه تمام زنجیره 
دارویی دچار مشکل کمبود نقدینگی می شود و 
تولیدکننده ای هم که می خواهد ماده اولیه اش را 
تامین کند، وقتی دچار مشکل کمبود نقدینگی 
باشد در تامین مواد اولیه، تولید داخل و واردات با 

مشکل مواجه می شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حال 
حاضر عمده بدهی های دارویی مربوط به سازمان 
سازمان های  اگر  گفت:  است،  اجتماعی  تامین 
بخش  اجتماعی  تامین  سازمان  بویژه  بیمه گر 
عمده ای از مطالبات شان را تسویه کنند و میزان 

تاخیرها حداقل به شش ماه برسد، بخش زیادی از 
مشکالت زنجیره تامین دارو در کشور حل خواهد 
شد. سازمان غذا و دارو در ماه های اخیر بیشترین 
تمرکزش بر پیگیری این مشکل از طریق دولت، 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی بیمه 
بوده است تا بخش عمده ای از این مطالبات تسویه 
وزارت  و  دارو  و  غذا  سازمان  هم  کماکان  شود. 
بیفتد  اتفاق  این  تا  می کنند  پیگیری  بهداشت 
به طوری که بتوانیم در سال 97 وضعیت بهتری را 
در حوزه نقدینگی دارو نسبت به سال 96 داشته 

باشیم.
جهانپور افزود: در صورت ادامه این روند ممکن 
مالی  توان  که  تولیدکنندگانی  از  برخی  است 
و  داروها  همه  اولیه  مواد  نتوانند  دارند،  کمتری 
خطوط تولیدشان را تامین کنند و بر همین اساس 
ممکن است در برخی موارد دچار بروز کمبود در 
زمینه داروهای تولید داخل شویم و مجبور شویم 

که نیاز کشور را از طریق واردات تامین کنیم.

وی ادامه داد: البته فکر می کنیم که سازمان های 
بیمه گر در این مقطع سال بویژه اکنون که به پایان 
سه ماهه ابتدایی سال نزدیک می شویم، می توانند 
این مشکل را رفع کنند تا وارد این فاز نشویم و 
این مشکالت هم ایجاد نشود. در عین حال تاکنون 
به صورت قابل توجه در زمینه کمبود دارو مشکلی 
ایجاد نشده است و تنها ممکن است درباره یک 
یا دو قلم دارو چنین اتفاقی افتاده باشد. به  این 
صورت که یک خط تولید به هر دلیلی در تولید 
از  دارو  آن  مقطعی  در  و  داشته  تاخیر  دارویش 
طریق واردات تامین شده باشد، اما هنوز چنین 

مشکلی به صورت قابل توجه رخ نداده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: این موضوع 
یک حساب دودوتا چهارتاست و باالخره هر بنگاه 
حدی  تا  و  دارد  تحملی  آستانه  یک  اقتصادی 
کنند.  مقاومت  مالی  مشکالت  برابر  در  می تواند 
از یک حدی به بعد نباید انتظار داشت که آن ها 
بتوانند تمام توان شان را به کار بگیرند بنابراین در 
صورت ادامه این روند ممکن است تامین مواد اولیه 
دشوار شود و برخی خطوط تولید دارویی مشکل 
پیدا کنند. جهانپور تاکید کرد: کمبود دارو تقریبا 
در تمام بازارهای دنیا به صورت مقطعی بروز پیدا 
می کند. به عنوان مثال در هفته گذشته در ایاالت 
متحده که از بزرگترین تولیدکنندگان دارو در دنیا 
است، 100 قلم کمبود در حوزه آنتی بیوتیک ها و 
اقالم مشابه آن گزارش شده بود بنابراین کمبود 
دارویی  بحران  وجود  معنای  به  همیشه  دارو 
نیست و تقریبا همیشه در بازارهای دارویی دنیا 
کمبودهایی وجود دارد زیرا تولید جهانی برخی 
اقالم دارویی در حد کفایت نیست مانند برخی 

داروهای بیماران خاص.

زنگ خطر کمبود برخي از داروهاي داخلي  به صدادرآمده است 

وام ازدواج به 91 درصد 
متقاضیان پرداخت شد

برقراری و پرداخت افزایش 
»حقوق « بازنشستگان از خرداد 

بیشتر قربانیان  همسرآزاری 
زنان خانه دار هستند

مفقودی
نیروی  وبه شماره  ایکس مدل 1378  ال  تیپ جی  پژو 405  برگ سبز خودروی سواری 
وبه شماره شاسی     موتور 22527801952  وبه شماره  ایران-- 72  انتظامی 771 ص 25 
0078302441 به نام محمد نبی متاجی امیررود مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

نوشهر

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز و کارت ماشین و کارت گارانتی ماشین پژو GLX405رنگ 
نقره ای متالیک مدل 95پالک 871و54ایران 72ش موتورK0843899 124ش شاسی

NAAM01CE3GK414752مفقود گردیده و از  درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 المثنی سواری پژو پارس مدل 92 با شماره پالک 187م91 ایران 82 با شماره موتور 
139B0017859و شماره شاسی NAAN11FC0DK663200مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

اجرائیه
مشخصات محکوم له: بهزاد فوالدی فرزند علی به نشانی: بابل خ گنج افروز سه راه شیر دارکرا 

روستای قرآن تاالر 
مشخصات محکوم علیه:نوید جمالی مجهول المکان 

بموجب رای شماره 910 تاریخ 96/11/29 شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل و رای 
شماره – تاریخ – شعبه- دادگاه عمومی – قطعیت یافته است 

خواسته  اصل  عنوان  به  ریال   90/000/000 مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  محکوم 
1/210/000 ریال بعنوان هزینه داوری اجرای احکام مکلف است خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 

96/8/22 تقدیم دادخواتی لغایت وصول محکوم به مطالبه و حق محکوم له ارسال نماید.
 دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف بابل

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم :  1-محمود نصیری منش فرزند غفور به نشانی : لرستان – 
خرم آباد  مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم :  1-سعید گودرزی فرزند .... به نشانی : .......

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9710096655600205 و 
شماره دادنامه مربوطه 9709976655600017 محکوم علیه سعید گودرزی محکوم است 
به تنظیم سند رسمی یک دستگاه خودرو سواری روآ با شماره انتظامی 18-136 د 36 و 
محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی 

در حق محکوم له صادر و اعالم می گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره( شهرستان 

خرم آباد – سمیه دلفانی . 

متن آگهی 
پرونده کالسه 9609986610100359 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
آقای   : خواهان  شماره 9709976610100266  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان 
ابراهیم شکری فرزند حسین با وکالت خانم زهرا ولی زاده فرزند شاه مراد به نشانی خرم 
آباد – خ ولیعصر بلوار پژوهنده جنب دادگستری موبایل 09163988176 –خواندگان 
:1-آقای سعید نظریان منش فرزند امیر 2-آقای احسان شاه کرمی فرزند اسداله همگی 

به نشانی –خواسته : رای تصحیحی 
شماره  دادنامه  موجب  به   960384) )بایگانی  کالسه  پرونده  در    : تصحیحی  رای 
9609976610101111 صادره از این دادگاه سهو قلمی در تعیین میزان هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل در قسمت محکومیت رخ داده است اکنون دادگاه به استناد ماده 
309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 با 
احراز حادث شدن سهو قلم مبلغ صحیح محکومیت را در قسمت هزینه دادرسی از مبلغ 
317/800/000 ریال به مبلغ 317/800ریال و در قسمت حق الوکاله وکیل از مبلغ 
736/800/000 ریال به 736/800 ریال اصالح و اعالم می نماید رای صادره به لحاظ 

شرایط اعتراض از مواعد دادنامه اصلی تبعیت می نماید . 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مهدی مرادی . 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :174/97 شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان:سمیه بهروجه فرزند:لطیف خوانده:صالح احمدی  فرزند:محمود
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه نفقه معوقه بطرفیت خوانده فوق تقدیم 
که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ1397/5/2 ساعت 9وقت رسیدگی 
تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه 

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

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    بهزاد تلیکانی ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  زمرد 
مراد نژاد/سمیه تلیکانی    دادخواستی بخواسته مطالبه نفقه  به استناد.....به شورای 
حل اختالف تنکابن  بکالسه 471/95   شعبه سوم ثبت و وقت قرار کارشناسی به 
روز 97/24/12 ساعت 9/45 صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست      وکیل  بانک 
سینا    و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار 
یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ 
میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. 
منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  خواهد  رسیدگی  غیاباً  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در 

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

متن آگهی احضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
9710432880000248 در پرونده کالسه 9409982882301448   برای قادر 
اتهام جعل و استفاده از سند مجعول  تقاضای کیفر نموده که  صمدی ممان  به 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/04/31 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   09:00 ساعت 
دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 596
متصدی امور دفتری شعبه 103 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر – پور محمدی

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 اقای: رضا سلطان ابادی فرزند: قربانعلی به شرح درخواستی  به شماره

15.301.97 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که مهدی سلطان ابادی فرزند: رضا بشماره شناسه 1228 صادره از بابل در تاریخ 
97.2.30 اقامتگاه دائمی خود شهرستان اصفهان فوت نموده و ورثه/ وراثت حین الفوت  
وی عبارتند از 1_سیده ربابه حسینی بیجی کال فرزند سید جلیل شماره شناسنامه 1360 
نسبت همسر متوفی  2_ نصرت حسن پور فرزند نصیراله شماره شناسنامه 3 نسبت مادر 

متوفی 3_رضا سلطان آبادی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 418 نسبت پدر متوفی 
 و الغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد 

قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف بابل خیراله زاده

آگهی مناقصه عمومی
دهیاری لشگرآباد در نظردارد به استناد صورتجلسه شماره 20 مورخ 97/1/28 شورای اسالمی لشگرآباد نسبت به اجرای 
جدولگذاری معابر روستای لشگرآباد به ارزش  سه میلیارد ریال معادل سیصد میلیون تومان )300/000/000 تومان ( اقدام 
نماید لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن کارت شناسایی ملی ، معرفی نامه 
معتبر،مهرشرکت، ارائه اصل و کپی مدارک شرکت از قبیل رتبه معتبر آخرین تغییرات در روزنامه رسمی و سایر مستندات 
قانونی پس از چاپ نوبت دوم آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 12/ 4/ 97 به آدرس:  دفتر دهیاری لشگرآباد 

واقع درروستای لشگرآباد چهاراره بانک ملی ابتدای خیابان شهید صیاد شیرازی مراجعه و یا با شماره تلفن 026444۵3630 تماس حال فرمایند .
)شرایط مناقصه(

 شرکتهای دارای صالحیت حداقل رتبه ۵ رشته راه و باند
 چنانچه برندگان  نفراول – نفردوم وسوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده دهیاری به شماره ۵6601۵148۵76۵۵/02 نزد پست بانک شعبه لشگرآباد به نام 
دهیاری لشگرآباد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر که قابل تمدید باشد . 

هزینه چاپ هر دو آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری در رد و یا قبول مناقصه مختار است .

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
آگهی مناقصه دو مرحله ای می باشد.            بازگشایی پاکت ها در مورخ 97/4/13 می باشد.

آگهی مفقودی 
به   1395 مدل  پارس  پژو  سواری  خودرو  سبز  وبرگه  نقلیه  وسیله  شناسایی  کارت 
شاسی  وشماره   164B0061472 موتور  وشماره  68-234ب52  پالک  شماره 
NAAN11FE8GH702891 به نام آقای پیمان جعفری مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

استان البرز-نظرآباد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
آقای مهدی مردان ساوجبالغی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم 
نموده است که سند مالکیت سه دنگ از ششدانگ یک قطعه زمین ومساحت یکهزار 
متر مربع بشماره 2452فرعی از 201اصلی مفروز از پالک4  فرعی واقع در اراضی نصرت 
آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 159733 صفحه  89 دفترجلد 854 
امالک بنام لوتر علوی تازه کندی ثبت وصادر گردیده مع الواسطه وبرابر سند قطعی شماره 
2983-87/3/10دفترخانه 2 ساوجبالغ به متقاضی منتقل شده وبموجب سند رسمی 
شماره-دفترخانه –در رهن-می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده ودرخواست سند 
المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود 

را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد.
بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند 

ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

م.الف: 1038 تاریخ چاپ:1397/3/24

 نوبت اول

دهیاری لشگرآباد

 تاریخ چاپ نوبت اول: 97/3/24 تاریخ چاپ نوبت دوم: 97/4/3
اقبالی زاده - دهیار لشگرآباد

ردیف
 

1

شروع عملیات

جدولگذاری به صورت نهر و در صورت 
لزوم سایر اجرای جدولگذاری 

مبلغ پروژه

3/000/000/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

150/000/000

مدت قرارداد

4 ماه
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وارداتنفتهندازایرانبهباالترینسطح
درسال۲۰۱6رسید

منابع صنعتی و کشتیرانی اعالم کردند که واردات نفت هند از ایران 
در ماه مه امسال، به باالترین حد از سال 2016 میالدی تاکنون 
رسید. منابع صنعتی و کشتیرانی اعالم کردند واردات نفت هند از 
ایران در ماه مه به حدود 705 هزار بشکه در روز رسید که باالترین 
رقم از ماه اکتبر سال 2016 میالدی تاکنون به شمار می آید. واردات 
نفت هند از ایران در ماه مه امسال، حدود 10 درصد نسبت به ماه 
پیش از آن و حدود 45 درصد نسبت به ماه مه پارسال بیشتر بود. 
اطالعات به دست آمده از منابع یاد شده نشان داد در پنج ماه نخست 
سال 2018 میالدی، هند روزانه 583 هزار و 500 بشکه نفت از 
ایران وارد می کرد که حدود 6.5 درصد بیش از دوره مشابه در سال 
2017 میالدی بود. هند در مجموع در ماه مه امسال روزانه 4 میلیون 
و 340 هزار بشکه نفت وارد می کرد که حدود 2.8 درصد بیش از 

ماه مه پارسال بود.

مبادله۱۸۰۰مگاواتبرقباکشورهایهمسایه

میزان مبادالت برق کشور با کشورهای همسایه برای روزسه شنبه 
حدود 1800 مگاوات گزارش شد. به گزارش زمان به نقل از وزارت 
نیرو، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف 
برق در روز سه شنبه 22 خردادماه، 47 هزار و 985 مگاوات بود که 
اوج مصرف برق در سال گذشته در همین زمان برابر با 49 هزار و 
319 مگاوات ثبت شده است. این اختالف مصرف، نسبت مستقیمی 
با کاهش محسوس دما در روزهای گذشته و بارش های پراکنده در 
نیمه شمالی کشور دارد. میزان مبادالت برق نیز در روزسه شنبه 
برابر با یک هزار و 848 مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان 
یک هزار و 239 مگاوات و واردات برق نیز 609 مگاوات بوده است. 
گفتنی است میزان مصرف برق صنایع نیز در روزسه شنبه سه هزار و 
694 مگاوات بود که نسبت به دوشنبه که میزان آن سه  هزار و 903 
مگاوات بوده است، مصرف برق این بخش تغییرات آنچانی نداشته 
است. ایران هم اکنون به کشورهای ترکمنستان و آذربایجان واردات و 
به افغانستان، پاکستان و عراق صادرات برق دارد. با ارمنستان نیز به 

صورت تهاتری گاز و برق ارتباط دوسویه دارد.

وضعتعادلبازارنفت
درسهماههنخستسال۲۰۱۸

سال 2018  نخست  ماهه  سه  در  اوپک  ژوئن  ماه  گزارش  مطابق 
تقاضای جهانی نفت معادل 97.61 ، عرضه نفت غیراوپک 59.36 ، 
عرضه گاز طبیعی اوپک و نفت غیرمعمول این سازمان 6.28 میلیون 
بشکه در روز بود و بنابراین تقاضای نفت اوپک معادل 31.97 میلیون 
بشکه در روز محاسبه شد در حالی که این سازمان 32.07 میلیون 
بشکه در روز نفت تولید کرد. از این رو بازار نفت در ماهه نخست 
این  بود.  روبرو  روز  در  بشکه  هزار  معادل 100  مازادی  با  امسال 
گزارش، نظر وزیر نفت عراق که دوشنبه گذشته ضمن درخواست 
از اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید نفت، گفته بود قیمت های 
نفت هنوز به حمایت و ثبات بیشتر نیاز دارد و تولیدکنندگان نباید 
در زمان حاضر در مورد نیاز بازار نفت به عرضه بیشتر مبالغه کنند را 
تایید می کند. این در حالیست که عربستان و روسیه خواهان توقف 

توافق یاد شده هستند.

کوتاه از انرژی

رکوردتولیدمحصولجدیدپلیاتیلن
پایپدرپتروشیمیجمشکستهشد

فعالیت واحد پلی اتیلن 
مجتمع  سنگین 
به  جم  پتروشیمی 
محصول  تولید  منظور 
استراتژیک  و  جدید 
گرید پلیمری 

جدید  رکورد  ثبت  با   BCEکاتالیست PE100با 
تولید به ظرفیت اسمی رسید.

به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »سید حسین میر افضلی« درباره 
اخرین وضعیت تولید محصول جدید پلی اتیلن گرید 
پایپ در پتروشیمی جم، گفت: در واحد پلی اتیلن 
  pe100  سنگین موفق شدیم محصول استراتژیک
را با کاتالیستBCE و ظرفیت 38 تن برای اولین بار 

با تالش شبانه روزی متخصصان شرکت تولید کنیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم، افزود: برای تحقق 
پلیمری،  استراتژیک  و  جدید  محصول  این  تولید 
تغییرات  ایجاد  و  روزی  شبانه  و  منظم  پایش های 
فرآیندی جهت بهبود شرایط تولید و دسترسی به 
کیفیت باالی محصول نهایی، توسط متخصصان واحد 

پلی اتیلن سنگین انجام شد.
این مقام مسئول با تاکید بر باال بردن ظرفیت اسمی 
واحد پلی اتیلن سنگین به منظور تولید این محصول 
استراتژیک در پتروشیمی جم، تصریح کرد: با توجه به 
شرایط این واحد پس از گذشت 72 ساعت از تولید 
محصول  PE100با ظرفیت 38 تن، واحد پلی اتیلن 
سنگین شرکت پتروشیمی جم آمادگی افزایش پله ای 

ظرفیت تا 39-40 تن را خواهد داشت.
میرافضلی همچنین تاکید کرد: با توجه به برنامه تولید 
سال جاری که مبتنی بر تولید 150 هزار تن پایپ بوده 
و تست های انجام شده روی این گرید با کاتالیست

BCE و کیفیت باالی محصول تولیدی که منجر 
به دریافت گواهینامه های بین المللی هم شده است، 
این  مراحل ثبت سفارش و دریافت بچ های بعدی 

کاتالیست در اسرع وقت انجام می شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر شرکت 
پتروشیمی جم کاتالیست BCEرا به اندازه کافی دارد 
و سفارش برای تولیدات بعدی انجام شده که در اسرع 
وقت این کاتالیست در اختیار واحد پلی اتیلن سنگین 

قرار می گیرد.

خبر

نفت خیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
و  برجام  از  آمریکا  خروج  گفت:  جنوب 
تحریم های بیگانگان، تاثیری بر تولید نفت 

ایران ندارد. 
ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
در  عالی پور  بیژن  جنوب،  نفت خیز  مناطق 
نشست با مدیران فنی و تولید این شرکت 
مناطق  ملی  شرکت  کارکنان  کرد:  اظهار 
بزرگ ترین  عنوان  به  جنوب  نفت خیز 
تولیدکننده نفت خام کشور با عزم و اراده 
رکوردزنی،  توانستند ضمن  ناشدنی،  وصف 
از  پیش  دوران  به  را  کشور  نفت  تولید 
مهم  امر  این  که  برگردانند  تحریم ها 

کارشناسان نفتی دنیا را شگفت زده کرد.
وی یادآور شد: کارکنان شرکت ملی مناطق 

ایثار  با  تحمیلی  جنگ  در  جنوب  نفتخیز 
و  تولید  تا  ندادند  اجازه  خود  مقاومت  و 

تا  شود  قطع  روز  یک  حتی  نفت  صادرات 
جریان حیاتی اقتصاد به عنوان رگ حیاتی 

مقاومت در مقابل دشمن برقرار بماند.
نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
دیروز  که  پوالدمردان  این  افزود:  جنوب 
در  ایثار  و  مقاومت  و  حماسه  عرصه  در 
مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی 
کردند، امروز و در عرصه جنگ اقتصادی که 
دشمنان این مرز و بوم به راه انداخته اند نیز 
شکوفایی  مسیر  در  گذشته  از  صالبت تر  با 

اقتصادی ایران اسالمی گام برمی دارند.
خروج  با  جهانی  استکبار  امروز  گفت:  وی 
درصدد  ایران  اقتصاد  به  فشار  و  برجام  از 
اراده  اما  است،  کشور  اقتصاد  تضعیف 
و  آمال  نفت،  صنعت  کارکنان  پوالدین 
خواهد  برآب  نقش  را  آنان  شوم  آرزوهای 

کرد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب:

تحریم ها تاثیری بر تولید نفت ایران ندارد

اجرائیه
چهاردانگه-  صنعتی  شهرک  اول  نشانی:  به  رزاقی     رضا  له:  محکوم  مشخصات 

روبروی دکل برق سینا- گاراژ مهرداد. 
مشخصات محکوم علیه:  غالمرضا محسنی    مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 622  مورخ 96/12/15   شعبه اول شورای حل 
اختالف چهاردانگه   محکوم علیه محکوم است به : 1. پرداخت مبلغ 87/250/000 
ریال بابت اصل خواسته 2. پرداخت مبلغ 1/195/620 ریال بابت هزینه دادرسی 
3. پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 96/11/1 لغایت اجرای 

دادنامه 4. پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و  از  ظرف سه سال بعد 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
از  یا قسمتی  از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام  واقع  یا صورت خالف 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.

4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
برگ  ظهر  که  آبان 1377   10 مصوب  مالی  های  محکومیت  اجرای  نحوی  قانون 

اجرائیه درج گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م/الف 586
شعبه اول شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی فقدان
کبری صحرانورد برابر وکالت نامه 714 مورخ 1389/5/17 و 683 مورخ 1389/5/3 
دفترخانه 201 کرج از محبوبه اسدپور حقی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق 
شده اعالم نموده است که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 
69/14 مترمربع سمت شمال غربی قطعه 10 تفکیکی واقع در طبقه سوم به پالک 
45746 فرعی از 163 اصلی مفروز و مجزی شده از 509 فرعی از اصلی نامبرده واقع 
در اراضی سرحدآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان فردیس به انضمام انباری قطعه 10 
تفکیکی به مساحت 3/17 مترمربع واقع در زیرزمین و پارکینگ قطعه 10 تفکیکی به 
مساحت 11 مترمربع واقع در همکف به شماره چاپی 481440 ذیل ثبت 921210 
دفتر 2869 صفحه 190 به نام حمید حقی ثبت و برابر سند 68212 مورخ 1387/3/6 
دفترخانه 10 کرج به محبوبه اسدپورحقی منتقل گردید و به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است و سپس مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. م/الف1277
محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

برگ اجراییه9/629/96
 مشخصات محکوم له بهزاد فوالدی فرزند علی به نشانی بابل خیابان گنج افروز سه 
راه شیردار کال روستای قرآن تاالر منزل شخصی مشخصات محکوم علیه  نوید جمالی 
فرزند علی اصغر نشانه مجهول المکان به موجب رای شماره 888 تاریخ96/11/17 
شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواسته1/960/000 ریال به عنوان 
تاریخ96/8/2  از  تادیه  تاخیر  خسارات  است  مکلف  احکام  اجرای  دادرسی  هزینه 

تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم علیه
 مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه 
پرونده کالسه 9709982071300039شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
جویبار تصمیم نهایی شماره خواهان آقای امیر حسین افضلی جویباری فرزند محمد 
نشانی  به  اکبر  علی  فرزند  شورکایی  العابدینی  زین  برهان  آقای  وکالت  با  ابراهیم 

استان مازندران شهرستان جویبار شهر جویبار جویبار روبروی مسجد فقیه محله 
خوانده آقای قربانعلی حدادی گلوگاهی  فرزند علی اصغر به نشانی قزوین خیابان 
منتظری کوچه شهید سعدی کوچه شهیدی خواسته مطالبه خسارت رای قاضی 
قربانعلی  به طرفیت  زین العابدین  برهان  وکالت  با  افضلی  شورا در خصوص دعوی 
وجه  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  خواسته صدور حکم  به  گلوگاهی  حدادی 
چک به شماره 992549عهده  بانک سپه به مبلغ 40 میلیون ریال با احتساب کلیه 
خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی به 
شرح مفاد دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدور و وجود اصل چک در ید خواهان 
داللت بر اشتغال ذمه به خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان 
به عنوان دارنده دارد و با توجه به اینکه سند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده 
و به اصالت آن خدشه  ای وارد نشده و با امعان  نظر به اینکه خوانده موصوف در 
قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته است و دلیلی دائربر پرداخت وجه چک 
یا تحصیل برائت ذمه خویش ابراز ننموده است لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین  مستند به مواد 310 و 
314 قانون تجارت و 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی  
نامبرده را به پرداخت مبلغ 40 میلیون ریال بابت چک مورد دعوا و مبلغ یک میلیون 
و صد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 
و ایضا  خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید 96/11/15لغایت 
وصول آن که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه می شود در حق خواهان محکوم 
می نماید رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
و با انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان 

جویبار می باشد 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار سید محمد اسداهلل پور

موضوع ابالغ
بابایی  به وکالت غالمرضا  اصغرزاده  آقای صابر  اینکه خواهان  به  نظر   وقت دادرسی 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه  به طرفیت پریسااحمدی دره دری  فرزند احمد2_ 
محسن پارسائیان در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالس 
2.56.97ثبت و برای مورخه  97.4.30 ساعت 10 صبح تعیین وقت گردیده است لذا 
به لحاظ مجهو ل المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده 
ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه دوم حاضر و قبل از جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شعبه دوم مراجعه نماید در غیر این صورت مفاد 

دادخواست و ضمائم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
مدیر محترم شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری بابل

دادنامه 
محمدعلی  دادنامه 2005-96/12/26خواهان  شماره  پرونده13/1660/96  کالسه  
عالمی با وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرام پور کمربندی غربی بهاران 2 ساختمان 
افالک طبقه اول خوانده مهرداد شیردل مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه  رای 
قاضی شورا در خصوص دعوی خواهان محمدعلی عالمی با وکالت کاظم علیزاده و 
محمد بهرام پور به طرفیت خوانده مهرداد شیردل به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 
17 میلیون و 800 هزار ریال به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی 
خواهان فتوکپی  یک فقره چک سفته به شماره 8835902-96/7/25برعهده  پست 
و گواهینامه عدم پرداخت مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به خوانده 
دارد و خوانده با ابالغ اخطاریه و انتظار کافی در جلسه دادرسی شورا حاضر نگردید 
هیچ گونه دلیل موجه و محکمه پسندی در جهت رد ادعای خواهان مبنی بر برائت 
ذمه خویش و یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به لحاظ مصون ماندن دعوی 
و مستندات آن از خط شه و تعرض دعوی مطروح را معمول بر صحت تشخیص و 
با استصحاب دین بر ذمه به استناد مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 249 
و 310 و 314 قانون تجارت حکم محکومیت خوانده شیر دل به پرداخت   مبلغ 
17/800/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغی به عنوان حق الوکاله  وکیل  وفق تعرفه  در حق خواهان محمد علی عالمی 
صادر و اعالم می نماید ضمناً در مرحله اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ  تقدیم دادخواست و دریافت ان از خوانده به نفع خواهان اقدام 
نماید رای صادره غیابی و تاریخ ابالغ ظرف مهلت 20روز قابل واخواهی و ظرف مدت 

20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دادگستری بابل می باشد 
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل قنبر خیری  زاده

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  که  به شرح درخواستی  قلی  فرزند سلمان  گریودهی   رمضانپور  آقای حسین   
شماره15/305/97 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
شماره  به  اکبر  فرزند  گریودهی  رمضانپور  قلی  سلمان  که  داشته  اعالم  و  نموده 
شناسنامه9 صادره از بابل در تاریخ97/1/3در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل 

فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
پسر   580 شناسنامه  شماره  به  قلی  سلمان  فرزند  گریودهی  رمضانپور  محمد   -1

متوفی 
2- حسین رمضانپور گریودهی فرزند سلمان قلی به شماره شناسنامه 2267 فرزند 

متوفی 
3-زهرا رمضانپور گریودهی فرزند سلمان قلی به شماره شناسنامه2050208529 

دختر متوفی 
4- فهمیده برارزاده صورتی فرزند نبی اهلل به شماره شناسنامه 10 همسر متوفی

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

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

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

البرز-شهرستان کرج- شهرکرج-  استان  نشانی:  به  قلی  اله  فرزند  1.احمد کریمی 
فردیس- انتهای خ 5 غربی قدیم و 21 جدید- بعد از فضا -کوچه امید - پ10 

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 
1. عبداله فرجیان حاجی خواجه لو 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9609983037200988 
به  است  محکوم  علیه  محکوم  مربوطه 9609973037201475  دادنامه  شماره  و 
ریال   2/160/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   15/000/000 مبلغ  پرداخت 

هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت حق اجراء/م/الف 1279
مسئول دفتر شعبه 2 شورای حل اختالف شهرستان فردیس – نظری

دادنامه
 شماره پرونده 13/1653/96شماره دادنامه 2004-96/12/26خواهان محمدعلی عالمی  
با وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرامپور کمربندی غربی بهاران 2 ساختمان افالک طبقه 
اول خوانده عثمان در بافرزند رسول مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا 
در خصوص دعوی خواهان محمد علی عالمی با وکالت کاظم علیزاده و محمد بهرام پور 
به طرفیت خوانده در با فرزند رسول به خواسته مطالبه طلب به مبلغ پنجاه میلیون ریال 
به شرح مندرج در پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان فتوکپی مصداق شماره 
چک به شماره 714091مورخ 96/5/25بر عهده بانک ملی و گواهینامه عدم پرداخت 
مربوط به آن می باشد که داللت بر مال ذمه به خوانده دارد و خوانده با ابالغ اخطاریه و 
انتظار کافی در جلسه دادرسی شورا حاضر نگردید و همچنین دلیل محکمه پسندی در 
رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه خویش و یا پرداخت دین ارائه ننموده است فلذا به 
لحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از هرگونه خدشه و تعرض دعوی مطروحه را 
معمول بر صحت تشخیص و با استصحاب دین بر ذمه به استناد مواد 198 قانون آیین 
دادرسی مدنی و 249 و 310 و 314 قانون تجارت حکم محکومیت خوانده عثمان دربا 
به مبلغ 50 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 710 هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغی به عنوان حق الوکاله  وفق تعرفه خواهان محمدعلی عالمی صادر و اعالم می 
نماید ضمناً در مرحله اجرای احکام مدنی نسبت به برآورد خسارت تاخیر تاریخ  سررسید 
چک و دریافت آن از خوانده به نفع خواهان اقدام نماید رای صادره غیابی و تاریخ ابالغ 
ظرف مهلت قابل واخواهی و ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های 

عمومی دادگستری بابل می باشد 
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف بابل قنبر خیری  زاده

 ساماندهی نیروگاه های کشور 
تا سال ۱۴۰۴

تولید تاج سرچاهی نفت در ایران با یک چهارم 
قیمت نمونه خارجی 

در   1404 سال  تا  نیرو  وزارت  راهبردی  برنامه 
و حرارت  برق  راندمان  میانگین  افزایش  راستای 
اساس  بر  و  شده  تدوین  کشور  نیروگاه های 
مطالعات صورت گرفته در این راستا برنامه ای برای 
پایین  راندمان  با  قدیمی  واحدهای  بازنشستگی 

درنظر گرفته شده است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، با خروج واحدهای 
فرسوده از شبکه و احداث واحدهای جدید که دارای 
راندمان باالیی خواهند بود، راندمان تولید افزایش 
خواهد یافت، همچنین این اقدام هم زمان موجب 
کاهش مصرف سوخت به ازای تولید برق مساوی و 
در نتیجه کاهش آالیندگی ناشی از مصرف سوخت 
کمتر خواهد شد. البته در این بین چالش هایی 
نیز وجود دارد که بر اساس گفته های غالمرضا 
آگاه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن تولید شرکت 
برق حرارتی انجام چنین مطالعات گستردهای با 
مجموعههای گوناگونی از جمله بخشهای مختلف 
راه و شهرسازی  نفت، وزارت  نیرو، وزارت  وزارت 
مرتبط است و عدم وجود بانک اطالعاتی جامع و 
کامل در برخی شرکتها و یا عدم امکان دسترسی 

به بعضی اطالعات به دالیل مختلف از مهمترین 
میان چندی  این  در  است.  پروژه  این  چالشهای 
پیش محسن طرز طلب مدیرعامل شرکت مادر 
تخصصی نیروی برق حرارتی در خصوص وضعیت 
نیروگاه های فرسوده گفت: برنامه ما این است که 
نیروگاه جدید، یک  بهره برداری یک  و  احداث  با 
نیروگاه فرسوده و قدیمی از مدار خارج شود و با 
توجه به این که در حال حاضر نیروگاهی ساخته 
ادامه  فعالیت خود  به  قدیمی  نیروگاه های  نشده 
برنامه ریزی های  براساس  وی  گفته  به  می دهند. 
صورت گرفته چهار واحد نیروگاهی تا تیرماه در 
سیستان و بلوچستان وارد مدار تولید می شود و 
پس از آن می توان نیروگاه فرسوده در منطقه را از 
مدار خارج کرد.  در حال حاضر 3000 هزار مگاوات 
نیروگاه فرسوده در سراسر کشور وجود دارد که 
طبق براوردهای صورت گرفته پنج سال زمان برای 
جایگزینی این نیروگاه ها نیاز است عالوه بر این نیز 
هر نیروگاه جدیدی که احداث شود به 2 میلیارد 
دالر سرمایه نیاز دارد که در صورت تامین این مبلغ 

می توان با نیروگاه های اسقاطی خداحافظی کرد.

داخل  ساخت  سرچاهی  تاج  نمونه 
 5000-NH مدل   WELLHEAD
تأسیسات  در  بسیار  استفاده  مورد  که 
اراده  با همت و  فرآیند صنعت نفت است، 
بومی  طرح  قالب  در  و  ایرانی  متخصصان 
سازی دانش ساخت 10 گروه کاالیی، تولید 
شده که این نمونه، یک چهارم نمونه مشابه 

خارجی قیمت دارد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، هر چاه 
تجهیزات  نیازمند  برداری  بهره  برای  نفت 
 WellHead ولهد  و  است  سرچاهی 

مهمترین بخش تجهیزات سرچاهی است.
به تعداد چاههای نفت در حال بهره برداری 
و یا در آستانه بهره برداری کشور، تجهیزات 
سرچاهی مورد نیاز است و در طی سالهای 
اخیر بخش قابل توجهی از این تجهیزات از 

خارج از کشور وارد شده است.
توان  به  به منظور دستیابی  نفت  وزارت 
پراستفاده،  کاالهای  ساخت  و  طراحی 
نفت،  استراتژیک در صنعت  و  راهبردی 

را  سازی  بومی  و  دانش  انتقال  پروژه 
برای  و   زد  کلید  کاالیی  گروه   10 در 
سرچاهی  تاج  نمونه  بار،  نخستین 
مدل   WELLHEAD داخل  ساخت 
بسیار  استفاده  مورد  که   5000-NH
در تأسیسات فرآیند صنعت نفت است، 
در  و  ایرانی  اراده متخصصان  و  با همت 
ساخت  دانش  سازی  بومی  طرح  قالب 
10 گروه کاالیی، تولید شده و در سال 

گذشته رونمایی شد.
در صورتی که ساخت ولهد در ایران به طور 
کامل با دستیابی به دانش روز نهادینه شود، 
از خروج میلیون ها دالر که در راه واردات 
و خرید خارجی این تجهیز سرچاهی صرف 

می شود، جلوگیری خواهد شد.
 2 حدود  خارجی  ولهد  هر  نصب  و  خرید 
های  شرکت  برای  هزینه  تومان  میلیارد 
نخستین  که  حالی  در  دارد،  پی  در  نفتی 
نمونه ساخته شده در ایران با قیمت نهایی 

500 میلیون تومان عرضه شده است.

خط لوله اتصال پاالیشگاه فازهای 4 و 5 به فازهای 
6، 7 و 8 پارس جنوبی با انتقال روزانه 3میلیون 

متر مکعب گاز ترش به بهره برداری رسید.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
نفت و گاز پارس ظرفیت این خط لوله انتقال گاز 
ترش فازهای 6 تا 8 به پاالیشگاه فازهای 4 و 5 
روز  در  مکعب  متر  میلیون   11 ، جنوبی  پارس 
است و در صورت نیاز به افزایش خوراک مصرفي با 

حداکثر ظرفیت، حدود13 میلیون متر مکعب گاز 
ترش را به پاالیشگاه فازهاي مقصد انتقال خواهد 

داد.
خط لوله یاد شده باهدف پشتیبانی از سکوهای 
استفاده   ، جنوبی  پارس   5 و   4 فازهای  دریایی 
از ظرفیت های موجود در فازهای 6تا 8 و توان 
شیرین سازي در پاالیشگاه فازهاي 4 و5 پارس 

جنوبي احداث و به بهره برداری رسیده است.

فازهای  پاالیشگاه  اتصال  لوله  احداث خط  پروژه 
به طول  پارس جنوبی  فازهای 6تا 8  به  و 5   4
1700 متر و با کارفرمایي شرکت نفت و گاز پارس 
و از سوي شرکت صنعت سازه ثمین اجرایي شده 
است. درحال حاضر بخش فراساحل فازهای 4 و 5 
با ظرفیت برداشت روزانه 56 میلیون متر مکعب 
بهره  درحال  جنوبی  پارس  میدان  از  ترش  گاز 

برداری است.

آغاز بهره برداری
 ازخط لوله اتصال فازهاي 

٦ تا٨ به پاالیشگاه سوم 
پارس جنوبي
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جهشدرقیمتخودروازکجاشروعشد؟
*فربد زاوه 

آشفتگی  ها به بازار خودرو هم رسید. موج افزایش ناگهانی و شدید قیمت 
خودروها در بازار خصوصا در چند روز اخیر به مرزی نزدیک می شود که 
خرید خودرو را برای اکثر مصرف کنندگان غیرممکن کرده است. هر چند 
قیمت های پیشنهادی این روزها از لحاظ قدرت خرید عمومی نمی تواند 
پایدار باشد و سرمایه گذاران بیشتر بر روی قطع یا کاهش شدید تولید 
و واردات در ماه های آتی خصوصا از مرداد سال جاری همزمان با شروع 
تحریم های یک جانبه آمریکا حساب کرده اند. محاسبه ای که متناسب با 
در  دولت  رویه  تثبیت  یا  تغییر  و  خودروسازی  شرکت های  برنامه ریزی 
مدیریت بازار خودرو می تواند درست یا کامال غلط از آب در آید.واقعیت 
متولی  غیرمنطقی  فشار  همزمانی  در  را  جهش  ها  این  ریشه  است  این 
صنعت و تجارت در دولت یازدهم برای کاهش رقابت در بازار خودرو با 
انحصاری کردن واردات و توقف چند ماهه آن و نهایتا افزایش شدید تعرفه 
نقش  همچنین  کرد.  باید جستجو  اخیر  سیاسی  نگرانی  های  با  واردات 
برخوردهای  و  پروسه های سخت گیرانه  با  استاندارد  مانند  سازمان هایی 
غیرحرفه ای با متقاضیان واردات و تولید خودرو و مشکالت مکرر آنها در 
پروسه های طوالنی و وقت گیر اخذ مجوزها نباید نادیده گرفت که در کنار 
کاهش شدید امنیت سرمایه گذاری در این حوزه با قطع و وصل کردن های 
بی پاسخ مجوز واردات، نوسانات ارزی و تغییر سیاست های تخصیص و 
ناتوانی دولت در بازگردان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه پولی، 
قیمت گذاری دستوری برمبنای دستورالعمل های غیرمنطقی و غیرقابل 
اجرا، در نهایت شرایطی را ایجاد کرده است که کوچک ترین سیگنالی 
توانسته است بازار را به وضعیت هشدار برساند. هرچند به زودی شاهد 
ورود مجدد سازمان های نظارتی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده 
برای تثبیت قیمت ها خواهیم بود، ولی تجربه شفاف چند دهه اخیر نشان 
داده است این ابزار اصوال کارایی نداشته و نمی توان تورم را با سرکوب 
قیمت ها کنترل کرد و تنها منجر به فشار شدید روحی روانی به پرسنل و 
مدیران این سازمان ها، شرکت ها و به خصوص مشتریان و مصرف کنندگان 
نهایی شده و نهایتا با افزایش عدم شفافیت عملکرد شرکت های فعال، 
قیمت ها تنها روی کاغذ تثبیت می شود.این وضعیت پیچیده در بازارهای 
خودرو، مسکن و سکه به زودی در بازار سایر کاالهای فسادناپذیر بادوام 
و قابل معامله مانند صنایع الکترونیک مصرفی هم بروز خواهد کرد و در 
بازار را غیرممکن می سازد و به زحمت قابل  نهایت کنترل همه ارکان 
تقدیر تورم تک رقمی پایدار سال های اخیر آسیب جدی وارد می کند. برای 
حل مشکالت موجود باید سیاست گذاری اصولی اتخاذ شود. تالش برای 
تثبیت قیمت در مبدا توزیع مشکلی را حل نمی کند و حتی آزادسازی 
التهاب های  می تواند  تولید کنندگان  و  واردکنندگان  برای  قیمت گذاری 
بازار را به شدت کاهش دهد. در عین حال، کاهش تعرفه و مالیات های 
مانند  کاالها  برخی  واردات  قانونی  و حذف محدودیت  های  غیرمستقیم 
خودرو و قطعات در کنار تعریف مالیاتی سنگین بر معامالت مکرر کاالهای 
قابل ردیابی مانند خودرو می تواند التهاب را از این بازار دور سازد؛ هرچند 
ممکن است به بازارهای دیگر منتقل کند. با توجه به دورنمای مشکالت 
تیم  می رسد  نظر  به  جاری،  سال  مرداد  از  آمریکا  تحریم های  احتمالی 
اقتصادی دولت خصوصا متولی تجارت و تولید، نیازمند بازنگری اساسی 
در نوع نگرش خود به موضوع بازار خودرو است و اصرار بر ادامه رویه قبلی 
می تواند حجم مشکالت را به حدی افزایش دهد که حل آنها به راحتی 

میسر نباشد.   

افزایشحقوقورودیتوتونسیگار

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی از افزایش حقوق ورودی خرمن توتون از 5 به 15 درصد 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدرضا تاجدار« افزود: توجیه افزایش 
سیگار،  تولید  واحدهای  در  استفاده  مورد  توتون  خرمن  ورودی  حقوق 
حمایت از کشاورزان و تامین نیاز توتون واحدهای سیگارساز از تولیدات 
توتون های خارجی  به سهم 70 درصدی  است.وی  عنوان شده  داخلی 
در تامین نیاز توتون واحدهای تولید سیگار اشاره کرد و گفت: در زمینه 
تامین توتون سیگار به دلیل ذائقه های مختلف مصرف کنندگان، شرایط 
به گونه ای نیست که همه نیاز کشور را از محل تولید داخل تامین کنیم.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی، »حفظ ذائقه در تولید سیگار« را بسیار مهم دانست و 
گفت: یک سیگار باید همیشه ذائقه ای یکسان داشته باشد؛ برای این کار، 
باید توتون های مختلف را از مناطق مختلف دنیا جمع و با هم ترکیب و 
با اسانس های مختلف عمل آوری کرده تا بتوانیم آن ذائقه را حفظ کنیم.

تامین  را  ها  ذائقه  توانند همه  نمی  الزاما  داخلی  توتون های  افزود:  وی 
کند؛ بنابراین تولیدکنندگان سیگار باید توتون را از مناطق مختلف دنیا 
بخرند.تاجدار اظهار داشت: حتی برزیل که بزرگترین تولیدکننده توتون در 
دنیاست، در تولید سیگار نمی تواند بطور کامل متکی به محصوالت داخلی 
باشد و خود را از واردات مصون بداند؛ همه تولید کنندگان کاالی دخانی 
مجبورند خرمن توتون خود را از نقاط مختلف دنیا تامین کنند.وی تصریح 
کرد: اگر تولیدکنندگان سیگار نتوانند نیاز خود را تامین کنند، ذائقه تغییر 

می کند و آن برند سهم خود را در بازار از دست می دهد.

یادداشت

بیسامانیبازارخودرودرانتظار
تصویبطرحساماندهی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: طرحی با 
200 امضا به مجلس ارائه شده؛ توجه مسئوالن به 

حوزه خودرو، خواست قلبی مردم است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مقدسی در 
استودیو پخش خبر 21 شبکه یک سیما افزود: 
طرحی به نام ساماندهی خودرو با 200 امضا به 
مجلس ارائه شده که یک فوریت آن به تصویب 
صحن علنی رسیده است. البته این طرح مخالفان 

و موافقانی هم داشت.
وی ادامه داد: هنوز نتوانسته ایم در حوزه خودرو، 
نظر متقاضیان و مشتریان را جلب کنیم و دولت با 
افزایش بی منطق تعرفه نرخ خودرو نتوانسته است 
اقدام موثری انجام دهد. حتی در مورد خودروهای 
هیبریدی که در دیگر کشورها مشمول مشوق هایی 
می شود هنوز زیرساختی فراهم نکرده ایم. عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نابسامانی 
کنونی پذیرفتنی نیست و دستگاه های مسئول 
باید بر این بی سامانی نظارت و به آن رسیدگی 
ساماندهی  طرح  از  بخشی  داد:  ادامه  کنند.وی 
خودرو به خودروهای زیر 45 میلیون تومان اشاره 
این  نرخ  که  است  آمده  خصوص  این  در  دارد، 
خودروها باید به سال 96 بازگردد در این صورت 
رقابت هم دوباره ایجاد خواهد شد.عضو کمیسیون 
صنایع مجلس افزود: خودروسازهای داخلی نباید 
فقدان مدیریتشان را به بازار خودرو مربوط کنند.

مقدسی گفت: امیدواریم این طرح در صحن علنی 
رأی بیاورد و تأثیرش را در بازار خودروی کشور 
به  باید  خودروسازها  افزود:  وی  کنیم.  مشاهده 
مصرف کننده احترام بگذارند و نباید به سمتی 
بروند که به جای مشکل جامعه در پی حل مشکل 
خودرو  بازار  است  ذکر  به  الزم  باشند.  خودشان 
ماههاست که آشفته است. درست از بعد تصمیم 
غیرمنطقی و حاشیه دار وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات خودرو 
به دالیلی واهی بود که افزایش نامعقول قیمت در 
بازار رقم خورد. تمام اینها البته در شرایطی است 
که تحقیق و تفحص های مجلس و دستگاههای 
نظارتی، به صراحت تخلف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دسترسی برخی واردکنندگان خاص 
به سیستم ثبت سفارش را درست در مقطعی که 

ممنوعیت اعالم شده بود، تائید کرده است.

برگزاریاولینهمایشملیساخت
داخلدرتیرماهامسال

 اولین همایش ملی ساخت داخل با هدف ترویج 
و فرهنگ سازی فضای ساخت داخل در کشور و 
حمایت از تولید ملی، تیر ماه امسال در دانشگاه 

صنعتی شریف برگزار می شود.
توسعه  مرکز  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خودکفایی دانشگاه صنعتی شریف »اولین همایش 
ملی ساخت داخل« را در روزهای 26 و 27 تیر ماه 
امسال در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، 
خودروسازی، حمل و نقل ریلی، عمران و شهری 
برگزار می کند.این همایش با محوریت حمایت از 
توان داخلی در کشور می تواند به افزایش اشتغال و 
بهره وری، کاهش خروج ارز، رونق فضای کسب و 

کار و... منجر شود.
برگزاری  به  می توان  همایش  این  قوت  نقاط  از 
تخصصی  نشست های  و  گوناگون  کارگاه های 
قوانین  و  مالی  منابع  تامین  بحث های  قالب  در 
ساخت  پروژه های  کرد.مدیریت  اشاره  باالدستی 
داخل،  ساخت  در  فناوری  انتقال  جایگاه  داخل، 
مدیریت  فرآیندها،  و  مدل ها  مهندسی سیستم، 
پژوهشگران(،  سازندگان-   ( تامین  زنجیره 
فرصت ها و چالش های ساخت داخل، مهندسی 
معکوس، مدل ها و فرآیندها، تنظیم قراردادهای 
مالی  تامین  و  داخل  توان  رویکرد  با  بین المللی 
پروژه های ساخت داخل از جمله محورهای این 
همایش دو روزه است.عالقه مندان می توانند جهت 
وب سایت به   بیشتر  اطالعات  کسب  و   ثبت نام 

 http://nclc.sharif.ir مراجعه کنند.

خبر

بخش  ارشد  مدیران  هم اندیشی  نشست  در 
تعاون و اتاق های تعاون کشور با وزیر تعاون، 
نمایندگان  از  جمعی  و  اجتماعی  رفاه  و  کار 
بر ضرورت گسترش  اسالمی،  مجلس شورای 
انحالل  از  جلوگیری  و  کوچک  تعاونی های 

تعاونی های سهام عدالت تاکید شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی ربیعی در 
نباید  تعاون  بخش  اینکه  بیان  با  نشست  این 
آنچه  کرد:  اظهار  بگیرد،  کم  دست  را  خود 
از آن رنج می برد، رنج  تعاون  امروز بخش  که 
ذهنیت است و ما نیاز داریم ذهنیت ها نسبت 
ارزش  یک  عنوان  به  نه  را  تعاون  بخش  به 
نوین  جوامع  متد  و  نیاز  عنوان  به  بلکه  دینی 
راه حل  دهیم.وی  تغییر  پیشرفته  و کشورهای 
برون رفت کشور از مشکالت را در تقویت بخش 
تحریم های  دوران  در  افزود:  و  دانست  تعاون 
کشور  علیه  جنگ جویانه ای  نگاه  هیچ  جدید 
کنندگان  تحریم  اینکه  ضمن  ندارد،  وجود 
علیه  نظامی  جنگ  سناریوهای  وجه  هیچ  به 
ایران ندارند و حتی نمی توانند به این موضوع 
نظام  پاشیدگی  آن ها  هدف  بلکه  کنند  فکر 
اجتماعی و تشدید بی اعتمادی بین مردم ایران 
است که در این شرایط نوع پاسخ داده به این 
تعاون  بر  مبتنی  اجتماعی  زندگی  تحریم ها، 
است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به هدف گذاری سهم 25 درصدی بخش تعاون 
از اقتصاد ملی در قوانین باالدستی، گفت: باید 
کشور  مشکالت  و  شرایط  به  واقع بینانه  نگاه 
داشته باشیم. در شرایطی که مسئوالن کشور 
بزرگ  را  اقتصاد  کیک  نتوانستند  دورانی  در 

کنند اما سهم 25 درصدی را برای بخش تعاون 
بدون در نظر گرفتن محدودیت ها و مشکالت 
عدم  امروز  و  کردند  هدف گذاری  رو  پیش 
است. گرفته  قرار  نقد  مورد  هدف  این  تحقق 

بزرگ  و  کوچک  تعاونی های  گسترش  ربیعی، 
کردن تعاونی ها را دو هدف عمده سال جاری 
برای تقویت بخش تعاون عنوان کرد و گفت: 
از  یکی  عنوان  به  تعاونی ها  شدن  زنجیره ای 
برنامه های مهم این بخش در دستور کار قرار 

اتاق  رییس   - عبدالهی  بهمن  ادامه  در  دارد. 
سهام  تعاونی های  انحالل  عدم   - ایران  تعاون 
عدالت را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر 
عدالت،  سهام  تعاونی های  اعضای  احتساب  با 
50 میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی 
ها هستند.وی گفت: در بخش تعاون به لحاظ 
ظرفیت های قانونی از جمله اهداف پیش بینی 
شده در برنامه های توسعه ای، سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی  و همچنین سند توسعه 

بخش تعاون، هیچ کمبود قانونی وجود ندارد اما 
با مشکل جدی مواجه  این بخش را  آنچه که 
تعاون  در حوزه  قوانین  این  اجرای  عدم  کرده 
داریم  انتظار  مجلس  نمایندگان  از  که  است 
این  اجرای  حسن  بر  نظارت  زمینه،  این  در 
اتاق  کنند.رییس  پیگیری  با جدیت  را  قوانین 
تعاون ایران با بیان اینکه اجرای درست قوانین، 
تعاون می کند،  به توسعه بخش  بزرگی  کمک 
میلیون   17 حدود  حاضر،  حال  در  داد:  ادامه 
نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی ها هستند که 
با احتساب تعاونی های سهام عدالت به حدود 
50 میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت 
کشور می رسند.وی به هدف گذاری 25 درصدی 
بخش تعاون از اقتصاد ملی اشاره و اظهار کرد: با 
وجود آنکه فاصله زیادی بین سهم فعلی بخش 
تعاون از اقتصاد تا سهم پیش بینی شده، وجود 
مهمی  اقدامات  سالهای گذشته،  اما طی  دارد 
در زمینه افزایش این سهم صورت گرفته است. 
بخش تعاون در طول حیات خود اثبات کرده 
که در دوران سخت توانسته نقطه اتکای قابل 
بخش  باشد؛  نظام  و  حاکمیت  برای  توجهی 
بلکه  نیست  اقتصادی  بخش  یک  صرفا  تعاون 
متکی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی مبتنی بر 
تعاون  اتاق  است.رییس  اقتصادی  فعالیت های 
ایران از نمایندگان مجلس خواست تا با توجه 
به  تعاونی های سهام عدالت  به موضوع تبدیل 
صندوق های سرمایه گذاری به عدم انحالل آن ها 
کمک کنند تا با ادامه فعالیت تعاونی های سهام 
عدالت سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی افزایش 

یابد.

تاکید بر حفظ تعاونی های سهام عدالت و زنجیره ای شدن تعاونی ها

انتقاد ازهدفگذاری سهم25درصدی تعاون از اقتصاد

مناقصه عمومی 
دهیاري ایرین در نظر دارد به استناد 
اسالمي  شوراي    39 شماره  مصوبه 
ایرین  نظافت و پاکروبي  سطح روستا را به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید.
به  ریال   200/000 مبلغ  واریز  از  پس  باید  متقاضیان 
دهیاری  بنام   3242139482481619 حساب  شماره 
ایرین  جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 
97/3/28  لغایت  97/04/07 به دبیرخانه این دهیاري 

به آدرس : ایرین، دهیاري ایرین مراجعه نمایند.
مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداري 97/4/11 مي 

باشد.
تلفن دهیاري: ۵682۵063

ضمناهزینهپرداختآگهیبهعهدهبرنده
مناقصهمیباشد.

دهیاری ایرین

اصالحیه 
در  که بندرعباس شهرداري اگهي متن
تاریخ97/3/۱9بهشمارهنشریه3774به
چاپرسیده،عبارتاگهيمناقصهعمومي

صحیحمیباشدوبدینوسیلهاصالحمیگردد.

اگهي مفقودي 
ب   66 پالک  مشکي   رنگ   81 مدل  پارس  پژو  سواري  کارت  و  مالکیت  سند 
437ایران 84 و شماره شاسي 0081803597بنام محمد خوارزمي مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط میگردد

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    حمداله نیری ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.بانک 
مسکن    دادخواستی بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه 410  به شورای حل 
اختالف تنکابن  بکلالسه 96/221شعبه  سوم    ثبت و وقت دادرسی  به روزشنبه   
97/4/30ساعت10/30صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان     و دستور 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه 
این  بدفتر  ضمایم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  برای  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

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

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پراید تیپ SE132 مدل 1395 به رنگ سفید به شماره 
نیروی انتظامی 939 ط 28 ایران-- 82 وبه شماره مو تور m 13 /5724088 وشماره 
شاسی        NAS421100G1204492 به نام خانم نسرین جور قاسمی مفقود 

نوشهرگردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم راضیه غالم نیا طبری دارای شناسنامه شماره 941-2062643810 به شرح 
حصر  گواهی  صدور  درخواست  دادگاه  این  از   10/252/97 شماره  به  دادخواست 
شماره  به  خوشروان  محمدرضا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
شناسنامه 803  در تاریخ 93/12/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی خوشروان  فرزند محمدرضا و راضیه 

به شماره ش ش 772 متولد 1356 محل تولد بابل پسر متوفی
2- امید خوشروان  فرزند محمدرضا و راضیه به شماره ش ش 4358 متولد 1358 

محل تولد بابل پسر متوفی
3- مریم خوشروان  فرزند محمدرضا و راضیه به شماره ش ش 841 متولد 1354 

محل تولد بابل دختر متوفی
4- راضیه غالم نیا طبری  فرزند سید علی و معصومه به شماره ش ش 941 متولد 

1324 محل تولد بابل همسر 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 10 شورای حل اختالف شهری بابل

دادنامه
پرونده کالسه 9209982011400788 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش سرخرود 

) 101 دادگاه کیفری دو سابق( تصمیم نهایی شماره 9609972011401592
شاکی:

آقای مصطفی خبازی فرزند علیرضا با وکالت آقای نادعلی سلحشور فرزند علی به 
نشانی مازندران - فریدونکنار- فریدونکنار - خ شهدا ط فوقانی دکتر احمدنژاد جنب 

مطب دکتر مهاجر
متهمین:

1- آقای یاسر بابایی به نشانی آمل- کوچه برزگر- گلستان 13
2- ناشناس ناشناس به نشانی ناشناس

اتهام: سرقت مستوجب تعزیر
سرقت  بر  مبنی  احمد  فرزند  بابایی  یاسر  آقای  اتهام  خصوص  در    - دادگاه  رای 
اعتباری و دسته چک و  لوازم داخل آن شامل کارت های شناسایی و  اتومبیل و 
غیره به شرح شکوائیه اولیه شاکی آقای مصطفی خبازی فرزند علیرضا که شاکی و 
وکیل مدافع وی آقای سلحشور در شکوائیه خود بیان داشته است که خودرو پراید 
شماره انتظامی 82- 832 د 13 وی توسط سارقین به سرقت رفته است و سارق 
کرده  حقوقی  دادخواست  تقدیم  سرقتیو  های  برخی چک  زدن  برگشت  به  اقدام 
است، لذا تقاضای رسیدگی دارد؛ متهم با وصف ابالغ قانونی دفاع موثری ارائه نداده 
انتظامی و گواهی  اولیه مرجع  با توجه به اظهارات شاکی، گزارشات  است؛ دادگاه 
اولیه گواهان شاکی در مرجع انتظامی، اتهام انتسابی را محرز دانسته و به استناد 
ماده 661 و 667 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم به 
تحمل یکسال حبس تعزیری و 50 ضربه شالق تعزیری و نیز رد اموال مسروفه ای 
که به شاکی تحویل و مسترد نشده به شرح مندرج در شکوائیه اولیه را صادر که رای 
صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 

بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
علی قلی زاده- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش سرخرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  یارولی  فرزند  عسگری   علی  آقای  خواهان 
ابوذر سبز علی بیرانوند فرزند محمد طاهر به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 
093475 مورخ 1395/4/1 بانک پاسارگاد به مبلغ سی میلیون تومان بانضمام کلیه 
خسارات دادرسی و قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709986610100125  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/24  ساعت 08:30 تعیین که حسب 
به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

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

ربیعی : 80 درصد از اقشار آسیب پذیر برنامه حمایت غذایی دریافت کرده اند
علـی ربیعـی، وزیر رفـاه، کار و تعاون اجتماعی در حاشـیه جلسـه هیـات دولت 
اعـالم کرد کـه 80 درصد از اقشـار آسـیب پذیر برنامه حمایت غذایـی را دریافت 
کرده انـد و برنامـه حمایت غذایی از اقشـار آسـیب پذیر هـر ماه ادامـه دارد، مثل 
غذارسـانی بـه کودکان روسـتاهای محـروم و مرزی ؛ این کار همیشـگی اسـت و 

نیسـت. تعطیل بردار 

با هدف جلوگیری از تعیین خودسرانه قیمت ها؛

شیوه نرخ گذاری کاالها و خدمات اصالح شد
قیمت اوراق تسهیالت مسکن افزایش یافت؛

وام مسکن ۱20 میلیونی، ۱٦ میلیون تومان 
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های 
مصرف  حمایت  سازمان  اقتصادی  و  توزیعی 
کنندگان و تولیدکنندگان از اصالح شیوه نرخ 
گذاری کاال و خدمات صنفی خبر داد و گفت: 
براساس مصوبه هیات عالی نظارت بر سازمان 
های صنفی کشور، همه کمیسیون های نظارت 
انواع کاال  نرخ  تعیین  به  مکلف هستند نسبت 
و خدمات صنفی مطابق با دستورالعمل، اقدام 

کنند.
داود  »سید  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مدیر  اخیر  سخنان  به  اشاره  با  موسوی« 
بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران در ارتباط 
با واگذاری تعیین نرخ برخی کاالها و خدمات 
به واحدهای صنفی اظهار داشت: مطالب مطرح 
شده مربوط به سال 1396 و در راستای یکصد 
و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت بوده 
شده  اصالح  شانزدهم  و  یکصد  جلسه  در  که 
و  یکصد  مصوبه  اساس  بر  داد:  ادامه  است.وی 
چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت، کل کاال 
و خدمات صنفی گروه اول و دوم به استثنای 
مشاوران  خدمات  شامل  خدمت  نوع  پنج 
حجیم  نیمه  حجیم،  نان  توقفگاه ها،  امالک، 
اتومبیل،  نمایشگاه های  خدمات  صنعتی،  و 
از فرآیند نرخ  رانندگی  خدمات آموزشگا ه های 
گذاری توسط کمیسیون های نظارت و اتحادیه 
به گروه سوم  اول و دوم( خارج و  )اولویت  ها 
منتقل شده و نرخ گذاری راساً توسط واحدهای 
صنفی انجام می  گرفت.معاون سازمان حمایت 
اضافه کرد: با توجه به اینکه کاالها و خدمات 
صنفی گروه اول و دوم جزو کاالها و خدمات 
پرمصرف مردم است، خروج آنها از فرآیند نرخ 
موجب  نظارت  کمیسیون های  توسط  گذاری 
شدن  دشوار  و  مردمی  های  شکایت  افزایش 
بود.موسوی  شده  صنفی  تخلفات  به  رسیدگی 
پیگیری های صورت گرفته  به  توجه  با  افزود: 
از سوی این سازمان، اتاق اصناف ایران و سایر 
صنعت،  وزیر  تاکید  و  مرتبط  دستگاههای 
معدن و تجارت در کارگروه تنظیم بازار مبنی 
جلوگیری  و  بخش  این  ساماندهی  ضرورت  بر 

غیرمتعارف،  قیمتهای  خودسرانه  تعیین  از 
نظارت  عالی  هیات  در  مجدد  بطور  موضوع 
براساس مصوبه یکصد و شانزدهمین  مطرح و 
های  سازمان  بر  نظارت  عالی  هیات  جلسه 
و مقرر شد  لغو  قبلی  صنفی کشور تصمیمات 
»نرخ گذاری کاال و خدمات کماکان بر اساس 
دستورالعمل مصوب جلسه 27 شهریور 1391 
سازمانهای  بر  نظارت  عالی  هیات  کمیسیون 

صنفی اقدام شود«.
معاون نظارت بر کاالهای مصرفی و شبکه های 
توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت تاکید کرد: 
به  نسبت  مکلفند  نظارت  های  کمیسیون  کل 
انواع کاال و خدمات صنفی مطابق  تعیین نرخ 
شهریور  هفتم  و  بیست  مصوب  دستورالعمل 
بر  نظارت  عالی  هیات  کمیسیون   1391

سازمانهای صنفی اقدام کنند.
وی در تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت: 
در این دستورالعمل کاال و خدمات مورد عرضه 
بندی  گروه طبقه  به سه  واحدهای صنفی  در 
شده اند؛ گروه نخست کاال و خدمات صنفی با 
اولویت یک که شامل 20 رسته کاال و خدمات 

می شود.
موسوی اضافه کرد: قیمت این کاالها و خدمات 
پس از پیشنهاد اتحادیه صنف ذیربط به مجمع 
امور صنفی و بررسی کارشناسی در کمیته نرخ 
معدن  صنعت،  سازمان  مسئولیت  با  گذاری 
کمیسیون  در  تصویب  و  ها  استان  تجارت  و 

نظارت شهرستان قابل اجرا است.

قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن در طی 
معامالت این هفته فرابورس ایران حدود 3000 
به  اوراق  این  از  یافته و هر برگ  افزایش  تومان 
معامله  تومان  هزار   68 تا   67 حدودی  قیمت 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در حال حاضر 
کمی  فروردین 1397  مسکن  تسهیالت  امتیاز 
بیشتر از 68 هزار تومان است، ولی مابقی تسه ها 
عمدتا با حدود قیمت 67 هزار و 500 هزار تومان 
داد و ستد می شود. در هفته های گذشته برای 
مدتی قیمت این اوراق نوسان چندانی نداشت و 
حدود 64 تا 65 هزار تومان داد و ستد می شد.اگر 
قیمت اوراق 67 هزار تومانی را مبنا قرار دهیم 
اینکه زوج های تهرانی برای دریافت  با توجه به 
وام 100 میلیون تومانی مسکن باید 200 برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند، آن ها باید 13 
میلیون و 400 هزار تومان صرف خرید این 200 
برگ کنند. این مبلغ با احتساب 20 میلیون تومان 
وام جعاله که بابتش باید 40 برگ بهادار 2 میلیون 
در مجموع  تومانی خریداری کرد،  هزار  و 680 
مسکن  تومانی  میلیون   120 وام  دریافت  برای 
می شود. تومان   هزار   80 و  میلیون   16 حدود 

همچنین زوج های غیر تهرانی که در شهرهایی با 
جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر جمعیت زندگی 
می کنند، می توانند تا سقف 80 میلیون تومان وام 
بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 160 ورق 
بهادار خریداری کنند که با این حساب باید 10 
میلیون و 720 هزار تومان بابت خرید این اوراق 

با احتساب 2 میلیون و 680 هزار  بپردازند که 
تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع برای 
دریافت وام 100 میلیون تومانی باید 13 میلیون 
این  بر  پرداخت کنند.عالوه  تومان  و 400 هزار 
زوج های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر 
200 هزار نفر می توانند برای گرفتن 60 میلیون 
خریداری  بهادار  برگ   120 مسکن  وام  تومان 
کنند که باید 8 میلیون و 40 هزار تومان بابت 
خرید اوراق بپردازند که برای دریافت 20 میلیون 
تومان دیگر بابت وام جعاله باید 2 میلیون و 680 
هزار تومان بپردازند. این زوج ها در مجموع برای 
دریافت وام 80 میلیون تومانی باید 10 میلیون و 
720هزار تومان پرداخت کنند.مجردهای تهرانی 
نیز می توانند تا سقف 60 میلیون تومان و غیر 
زوج هایی که در مراکز استان های باالی 200 هزار 
نفر جمعیت دارند تا سقف 50 میلیون تومان و 
مناطق  زوج های ساکن در سایر  غیر  نهایت  در 
تا سقف 40 میلیون تومان وام دریافت کنند که 
به ترتیب هر کدام باید 120، 100 و 80 برگ 
بهادار اوراق تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران 
خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی 
باید برای خرید این اوراق 8 میلیون و 40 هزار 
افراد ساکن در مراکز استان باالی 200  تومان، 
نفر جمعیت مبلغ 6 میلیون و 700 هزار  هزار 
تومان و افراد گروه سوم مبلغ 5 میلیون و 360 
هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل 
برای دریافت وام 20 میلیون تومانی جعاله باید 
هم  دیگر  تومان  هزار   680 و  میلیون   2 مبلغ 
بانک  توسط  مسکن  تسهیالت  بپردازند.اوراق 
مسکن منتشر می شود. این اوراق قابلیت معامله 
در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ 
پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه 
حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. 
این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش 
باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی 
و  رسیده  اتمام  به  اوراق  این  اعتبار  مدت  که 
دارنده اوراق از تسهیالت آن استفاده نکند، نماد 
معامالتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی 

دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.



خدایا بپوشان در آن با مهر ورحمت وروزی کن 
را  دلم  وپاک کن  توفیق وخودداری  آن  در  مرا 
از تیرگیها وگرفتگی های تهمت ای مهربان به 

بندگان با ایمان خود

دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

مقام اصلی ما گوشه ی خرابات است 
 خداش خیر دهاد آن که این عمارت کرد

بهای باده چون لعل چیست؟ جوهر عقل 
 بیا که سود کسی برد کاین تجارت کرد

امروز با حافظ

مورخآمریکاییجایزهبرد

جایزه کتاب روسی خانه پوشکین 
از میان 6 نامزد نهایی خود برنده 

رقابت 2018 را معرفی کرد.
به گزارش  مهر به نقل از سایت 
جایزه، در حالی که پیشتر 6 کتاب 
در زمینه تاریخ، سیاست و امروز 
فینالیست های  عنوان  به  روسیه 
جایزه کتاب روسی خانه پوشکین 2018 انتخاب 
از  یک  از  تاریخی  کتابی  بودند،  شده  معرفی  و 
سیاه ترین دوران تاریخ، از این میان به عنوان برنده 
این جایزه انتخاب شد. آلکسیس پری، برای نوشتن 
از  با عنوان »درون جنگ: روزنوشت هایی  کتابی 
محاصره لنینگراد« این جایزه معتبر ساالنه را از 
آن خود کرد. وی تاریخدان دانشگاه بوستون است.

را  خود  سال  ششمین  امسال  که  جایزه  این 
کتاب های  برترین  معرفی  با  گذاشت،  سر  پشت 
غیرداستانی تالش دارد تا درک عمومی را درباره 

جهان روسی زبان افزایش دهد.
معاون  و  داوران  هیات  رییس  کلگ،  نیک  ِسر 
نخست وزیر اسبق بریتانیا، درباره این کتاب که 
از انتشارات دانشگاه هاروارد است، گفت: نگاهی 
که آلکسیس پری به شیوه خودش بر خانواده ها، 
شخصیت های منفرد و زمانه می اندازد، و روشن 
کردن شواهدی تاکنون منتشرنشده از درد و رنج 
محاصره لنینگراد یک دستاورد بزرگ و در عین 

حال اضطراب آور است.
وی در عین حال یادآور شد که این خاطرات پس 
از جنگ توسط مقامات به بایگانی سپرده شدند و 
ترجیح داده شد تا سخنی از آنها به میان نیاید و 
تنها وجه قهرمانانه مورد نظر مقامات دولتی در 

محاصره لنینگراد مورد توجه قرار گرفت.
موجود  آرشیوهای  از  را  یادداشت ها  این  پری 
این  از خالل  آورد.  دست  به  پترزبورگ  سن  در 
کار  به  خشونت  میزان  به  می توان  یادداشت ها 
رفته در محاصره لنینگراد توسط نیروهای نازی در 
جریان جنگ جهانی دوم پی برد. گفته شده بیش 
از یک میلیون انسان غیرنظامی در این محاصره 

جان باختند.
در همین حال »روسیه های دیگر« نوشته ویکتوریا 
الماسکو نیز که توسط توماس کمپبل ترجمه شده 
به عنوان بهترین اثر ترجمه شده انتخاب شد. این 
، اصیل و  اثری شجاعانه  از آن به عنوان  اثر که 
موجود  کتاب های  از  یکی  و  شده  یاد  پرده درانه 
این سال هاست،  روسیه  در  زندگی مدرن  درباره 

یک جایزه 2هزار پوندی دریافت کرد.
جایزه کتاب روسی خانه پوشکین به ارزش 5 هزار 
پوند از سال 2012 ایجاد شده تا عالوه بر افزایش 
شناخت عمومی از جهان روسی زبان، موجب خلق 
آثار انگلیسی زبان بیشتری در این زمینه در جهان 

شود. 

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

فراخواندومینجشنوارهعکس»عیدنیایش«منتشرشد

فراخوان شرکت در دومین جشنواره عکس »عید نیایش« به مناسب عید سعید فطر از 
سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر شد.

به گزارش پیام زمان ازرسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، فراخوان 
دومین جشنواره عکس »عید نیایش« با موضوع عید سعید فطر و ثبت لحظات باشکوه 
و ناب آیین مذهبی نماز عید فطر منتشر شد. بر این اساس، از عکاسان حرفه ای، 
هنرمندان و عالقه مندان به هنر عکاسی در سراسر کشور دعوت می شود آثار خود را 
بر اساس شرایط مندرج در فراخوان ارسال کنند. این جشنواره در دو بخش عکاسی با 

دوربین حرفه ای و عکاسی با موبایل پذیرای آثار عالقه مندان است.
شرایط شرکت در این جشنواره:  1. شرکت کنندگان می توانند حداکثر 5 اثر در هر 

بخش برای شرکت در مسابقه ارسال کنند.
2. شرکت کنندگان باید آثار خود را تا 7 تیر 1397 از طریق ایمیل جشنواره به نشانی 

farhangsara.ir@1837 ارسال کنند.
3. تمامی عکس ها باید بدون قاب در فرمت jpg با حجم حداکثر 500 کیلوبایت 
ارسال شود. در صورتی که اثر ارسالی به نمایشگاه راه یابد، ارسال اصل فایل عکس 

ضروری است.
4. به همراه آثار ارسالی فایل مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس 

ثابت و موبایل، نشانی و... ارسال شود.
معنوی  مالکیت  اعالم  منزله  به  مسابقه  در  شرکت  و  عکاس  توسط  اثر  ارسال   .5
عکس هاست. در صورت اثبات خالف این امر در هر مرحله، عواقب حقوقی آن به عهده 

شرکت کننده است.
6. برگزارکننده حق استفاده از آثار راهیافته به نمایشگاه را در اقالم تبلیغاتی و انتشاراتی 

دارد.
7. ارسال اثر و شرکت در مسابقه به منزله پذیرش آیین نامه و تصمیم درباره مسائل 

پیش بینی نشده در این آیین نامه بر عهده شورای برگزاری است.
8. به عکس های راهیافته به نمایشگاه در بخش حرفه ای گواهی شرکت و مبلغ یک 

میلیون ریال حق التصویر تعلق می گیرد.
جوایز: در بخش حرفه ای نفر اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ بیست میلیون 
ریال جایزه نقدی نفر دوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ پانزده میلیون ریال 
جایزه نقدی نفر سوم: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ده میلیون ریال جایزه 

نقدی
و به 5 نفر از عکاسان برگزیده لوح تقدیر و سه میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می شود

در بخش عکاسی با موبایل  به 5 برگزیده این بخش لوح تقدیر و 5 میلیون ریال جایزه 
نقدی اهدا می شود.

دبیرخانه: بلوار کشاورز، نبش خیابان شهید دائمی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل -تلفن گویا: 1837

جشنوارهجهانیفیلمفجرزیرمجموعهشورای
عالیبینالمللسینماشد

 برنامه جامع امور بین الملل سازمان سینمایی از سوی شورای عالی بین الملل سینمای 
ایران اعالم شد.

به گزارش پیام زمان  به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، شورای عالی 
بین الملل سینمای ایران سرفصل فعالیت های خود در بخش های مختلف امور سینمایی 
را به منظور افزایش سهم ایران در بازار جهانی مبادالت محصوالت سمعی و بصری به 

سطح درخور در 22 بند اعالم کرد.
امیر  احکامی  طی  پیش  چندی  سینمایی،  سازمان  رییس  حیدریان  محمدمهدی 
اسفندیاری، ایرج تقی پور، نادر طالب زاده و سیدرضا میرکریمی را به عنوان اعضای 
حقیقی و علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، مهدی یزدانی مدیرعامل 
موسسه رسانه های تصویری، سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد مدیرعامل مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی، سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوان و رائد 
فریدزاده معاون امور بین الملل بنیاد سینمایی فارابی را به عنوان اعضای حقوقی شورای 

عالی بین الملل سینمای ایران منصوب کرده بود.
همچنین در احکام دیگری نیز علیرضا تابش به عنوان نایب رییس و رائد فریدزاده به 

عنوان دبیر شورای عالی بین الملل سینمای ایران منصوب شده اند.

»ساقی«صاحبپوسترشد

به  »ساقی«  کوتاه  فیلم  پوستر 
اسفندیارنژاد  علیرضا  کارگردانی 

رونمایی شد.
به گزارش  از روابط عمومی فیلم، 
علیرضا  ساخته  ترین  تازه  پوستر 
اسفندیارنژاد با نام »ساقی« رونمایی 

شد.
را  فنی  مراحل  آخرین  »ساقی« 
طی کرده است و در بخش مسابقه 
المللی  بین  جشنواره  پانزدهمین 

»نهال« به نمایش درمی آید.
با نام »آنها  این فیلم که پیش تر 
می آیند« معرفی شده بود، سومین 
فیلم کوتاه علیرضا اسفندیارنژاد در 

مقام نویسنده و کارگردان است و داستان دختری را روایت می کند که شبانه 
برای مالقاتی به مکانی دورافتاده می رود.

طراح پوستر فیلم »ساقی« آرمین رنگانی است و آنونس آن توسط دالرام 
شمیرانی ساخته شده است.

این فیلم با حمایت انجمن سینمای جوانان ایران و همکاری مدرسه ملی 
سینما تولید شده است و عوامل آن عبارتند از نویسنده، کارگردان  و تهیه 
و  پور  گوهری  سهیل  مشاوران:  و  ریز  برنامه  اسفندیارنژاد،  علیرضا  کننده: 
علیرضا قاسمی، مدیر فیلمبرداری: سروش علیزاده، صدابردار: هادی معنوی 
پور، طراح گریم: بابک کشن فالح، تدوین: محمد نجاریان، طراح لباس: سیما 
کالنتریان، طراح صحنه: علیرضا میرانجم، مدیر تولید: علی نجاریان، بازیگران: 

ندا جبرائیلی، علیرضا ثانی فر، مهران مرادی و بهزاد دورانی.

خبر

 معاون فرهنگی اداره  کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی با 
شعر حمید  تاثیرگذاری  به  اشاره 
گفت:  جوان  نسل  بر  سبزواری 
بنیاد بین المللی حمید سبزواری 

تشکیل می شود.
 22 شامگاه  امینی  یوسف 
دومین  مراسم  در  خردادماه 
سالگرد درگذشت حمید سبزواری 
اظهار کرد: ایجاد بنیاد بین المللی 
حمید سبزواری با همت مسئوالن 
شهرستان سبزوار و پیگیری اداره  
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

در دستور کار قرار گرفته است.
او ادامه داد: پیش نویس راه اندازی 
سبزواری  بین المللی حمید  بنیاد 
آینده  سال  تا  که  شده  فراهم 

عملیاتی می شود.
معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره  
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
خراسان  رضوی همچنین با بیان 
این که »هیچ شاعری به اندازه استاد 
سبزواری قبل و پس از انقالب در 
حوزه شعر تاثیرگذار نبوده«، افزود: 
نامگذاری روزی به نام شعر انقالب 
در تقویم فرهنگی کشور احساس 
می شود. نامگذاری روز شعر انقالب 
در تقویم فرهنگی کشور در دستور 

کار است و به تصویب شورای عالی 
انقالب فرهنگی نیاز دارد.

سبزواری  استاد  داد:  ادامه  امینی 
سروده های  خالق  و  انقالب  شاعر 
در  موثری  نقش  که  بود  انقالبی 
اسالمی  انقالب  شعر  شکل گیری 
بارز  ویژگی های  از  یکی  داشت. 
و  نیت  خلوص  سبزواری  استاد 
بود  اسالمی  انقالب  به  وفاداری 
برای  را  خود  سروده های  وی  و 

انقالب سرود.
افشین عالء نیز در این مراسم با 

حمید  شعر  ویژگی های  به  اشاره 
سبب  آن چه  گفت:  سبزواری 
شده  سبزواری  بزرگی  و  شهرت 
شعرهای  مضامین  تنها  است 
انقالبی او نیست بلکه اشراف کامل 
فارسی  سخن  و  ادب  قله های  بر 

است.
استاد  افزود:  شاعر  این 
بر  خود  غلبه  و  اشراف  سبزواری 
را  فارسی  ادب  توانمندی های 
و در کنار  نکرد  فراموش  هیچ گاه 
از  خراسانی  سبک  به  تعهدش 

هم  هندی  سبک  نازک پردازی 
در  همچنین  است.  برده  بهره 
آثارش تصنع و ساختگی به چشم 

نمی خورد.
یکی  سبزواری  استاد  گفت:  عالء 
همواره  و  امام)ره(  وفادار  یاران  از 
همراه مردم بود؛ چنان که مردم در 
روز ورود امام)ره( به کشور با شعر 
اشک  سبزواری  استاد  حماسی 
شوق ریختند و در روز رحلت امام 
او  با سروده سوزناک  خمینی)ره( 
اشک ماتم در دیدگان شان جاری 

شد.
عوامل  از  کرد:  اظهار  شاعر  این 
ماندگاری نام و آثار استاد سبزواری 
همسر فداکار وی است که همچون 
نخلی پایدار حامی و همگام استاد 

سبزواری بود.
درگذشت  سالگرد  دومین  مراسم 
خرداد   22 سبزواری  حمید 
نشست  شد.  برگزار  سبزوار  در 
حکیم  دانشگاه  در  شعرخوانی 
شعرخوانی  مراسم  و  سبزواری 
در محل آرامگاه حمید سبزواری 
های  برنامه  از  شاعران  حضور  با 
مراسم سالگرد درگذشت این شاعر 

فقید انقالب بود.
به  معروف  آقاممتحنی  حسین 
معاصر  شاعر  سبزواری  حمید 
گرفته  لقب  انقالب  شعر  پدر  که 
سحرگاه 22 خرداد 1395 در 91 
سالگی در یکی از بیمارستان های 
تهران چشم از جهان فروبست. او 
روز 26 خرداد در بوستان جانبازان 

شهر سبزوار به خاک سپرده شد.
از آثار سبزواری می توان به »دیوان 
»یاد  سپیده«،  »کاروان  اشعار«، 
»گزیده  درد«،  »سرود  یاران«، 
ادبیات معاصر« و »سرود سپیده« 

اشاره کرد.

کاریکاتور

در جلسه شورای عالی اکران مقرر شد 6 بازی از بازی های 
مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماها نمایش داده شود.

تعیین  برای  خرداد   22 روز  اکران  عالی  شورای  جلسه 
تکلیف پخش بازی های فوتبال جام جهانی روسیه 2018 

در سینماها برگزار شد.
طبق این جلسه مقرر شد سه بازی ایران در جام جهانی 
و سه بازی نهایی جام جهانی در سینماهای سراسر کشور 

پخش شود.
بلیت این بازی ها مبلغ 20 هزار تومان تعیین شده است.

علی سرتیپی سخنگوی شورایعالی در این باره گفت: در 
دومین جلسه شورایعالی اکران مقرر شد درجهت حمایت 
از تیم ملی فوتبال کشورمان سینماهای متقاضی نمایش 
فوتبال پس از اخذ مجوز الزم از کارگروه اکران اقدام کنند.

از  نیز پس  در شهرستان ها  فوتبال  اکران  داد:  ادامه  وی 
هماهنگی و اخذ مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان قابل اقدام است.

۶ ابزی فوتبال در سیمناها 
پخش یم شود

دانش آموزان الکچری مدارس خاص!

بنیاد بین المللی 
حمید سبزواری
 تشکیل می شود

پوستر فیلم سینمایی »دلم می خواد« به کارگردانی بهمن 
فرمان آرا رونمایی شد.

به گزارش  از روابط عمومی فیلم، پوستر فیلم سینمایی 
»دلم می خواد« به کارگردانی بهمن فرمان آرا که از ریروز 
چهارشنبه 23 خرداد ماه در گروه سینمایی پردیس زندگی 

روی پرده می رود، رونمایی شد.
امین شفیعی طراحی پوستر فیلم و فیلمیران پخش »دلم 

می خواد« را برعهده دارد.
سحر  گلزار،  محمدرضا  افشار،  مهناز  کیانیان،  رضا 
دولتشاهی، رویا نونهالی، صابر ابر و بهناز جعفری بازیگران 

این فیلم هستند.
سایر عوامل فیلم عبارتند از نویسنده: امید سهرابی، مدیر 
فیلمبرداری: داوود امیری، تدوین: عباس گنجوی، آهنگساز: 
کارن همایونفر، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، طراح 
برنامه  و  اول کارگردان  گریم: مهرداد میرکیانی، دستیار 
ریز: علیرضا شمس شریفی، مشاور رسانه ای: امیرحسین 

رسائل، تهیه کننده: علی تقی پور.

فیلم فرمان آرا به سیمناها 
یم آید

فیلمبرداری فیلم سینمایی »پالتو شتری« به پایان رسید.
به گزارش بانی فیلم، فیلمبرداری فیلم سینمایی »پالتو شتری« 
به کارگردانی مهدی علی میرزایی و تهیه کنندگی مجید شیخ 
انصاری که تولید آن از اوائل اردیبهشت ماه امسال آغاز شده 
بود، پس از حدود 50 روز به پایان رسید. در حال حاضر این 
فیلم در مراحل فنی قرار دارد و براساس برنامه ریزی های انجام 
گرفته تا اواخر ماه آینده نیز آماده نمایش خواهد شد. تدوین 
پروژه این روزها توسط محمد نجاریان در حال انجام است. این 
فیلم اولین تجربه کارگردانی مهدی علی میرزایی محسوب می 
شود و یک درام کمدی پربازیگر درباره وضعیت های پیچیده 
رفاقت و رقابت است. با توجه به سابقه فیلمنامه های قبلی علی 
میرزایی )»گشت ارشاد 1« و »در مدت معلوم«( به نظر می 
رسد اولین ساخته این کارگردان از جمله آثار بحث برانگیز 
امسال باشد. سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره کیان افشار، 
لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاده، پریوش 
نظریه، علیرضا مهران، طوفان مهردادیان، رضا شیخ انصاری 

بازیگرانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

 »اپلتو شرتی«
 متام شد

 تصویربرداری »شرایط خاص«
 به پایان رسید

»آخرین داستان« به جایزه آسیا-پاسیفیک 
دعوت شد

»شرایط  تلویزیونی  سریال  تصویربرداری 
و  امیرخانی  وحید  کارگردانی  به  خاص« 
طی  فاطمی  سیدمرتضی  کنندگی  تهیه 

هفته اخیر در تهران به پایان رسید.
به گزارش زمان ، تازه ترین سریال کمدی 
تلویزیون، مجموعه ای پربازیگر و پرلوکیشن 
است که در بیش از 100 لوکیشن اصلی 
و فرعی در تهران و حومه جلوی دوربین 

رفته است.
مراحل فنی سریال »شرایط خاص« که از 
مدتی پیش آغاز شده است، همچنان ادامه 

دارد تا بزودی آماده پخش شود.
پروانه  افشاری،  بهرام  دیرباز،  کامبیز 
سیروس  سلیمانی،  نادر  معصومی، 
گرجستانی، کاظم سیاحی، مریم سعادت، 
معصومه  قالتیان،  سوگل  سلطانی،  شهره 
رحمانی، صحرا اسدالهی، مصطفی ساسانی، 
وحید آقاپور و اسداهلل یکتا ترکیب بازیگران 
را  خاص«  »شرایط  تلویزیونی  سریال 

تشکیل می دهند.
»شرایط خاص« که نگارش فیلمنامه آن 
برعهده حسین تراب نژاد و احسان لطفیان 
موقعیت  قصه گوی  کمدی  یک  بوده، 
فیلم و سریال »شبکه  است که در گروه 
این سریال  است.  تولید شده  سه سیما« 

نگاهی گذرا به دفاع مقدس دارد و مضامین 
اجتماعی با زبانی طنز در آن طرح می شود.

عوامل سریال تلویزیونی »شرایط خاص« 
عبارتند از؛ تهیه کننده: سیدمرتضی فاطمی، 
نویسندگان:  امیرخانی،  وحید  کارگردان: 
مدیر  لطفیان،  احسان  تراب نژاد،  حسین 
طراح  گل سفیدی،  فرشاد  تصویربرداری: 
گریم: محمود دهقانی، صدابردار: محمدرضا 
امامی، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، 
دستیار  شهباززاده،  عبداهلل  تولید:  مدیر 
سامان  برنامه ریز:  سرپیران،  حمید  تولید: 
تفرشی، دستیار برنامه ریز: هادی شهباززاده، 
غیرتمند،  ایمان  کارگردان:  اول  دستیار 
مدیر  شهرابی،  سمیه  صحنه:  منشی 
تدارکات: علی رضایی، عکاس و تصویربردار 
پشت صحنه: حمید ضرابی، ساجده مصفا، 

مدیر روابط عمومی: هادی فیروزمندی.

به  داستان«  »آخرین  سینمایی  انیمیشن 
کارگردانی اشکان رهگذر و تهیه کنندگی 
احسان رسول اف به دوازدهمین دوره جایزه 

سینمایی آسیا-پاسیفیک دعوت شد.
روابط  از  نقل  به  زمان   پیام  گزارش  به 
ادی  با دعوت  استودیو هورخش،  عمومی 
دوره  دوازدهمین  رییس  گرنت  گارسیا 
جایزه آسیا-پاسیفیک انیمیشن سینمایی 
»آخرین داستان« در بخش انیمیشن این 
رویداد سینمایی با حضور 20 اثر دیگر برای 
انیمیشن  جایزه  بهترین  آوردن  دست  به 

سینمایی رقابت می کند.
از  آزاد  برداشتی  با  داستان«  »آخرین 
شاهنامه به روایت قصه ضحاک ماردوش، 
پرویز  می پردازد.  آفریدون  و  آهنگر  کاوه 
پرستویی، لیال حاتمی، حامد بهداد، اشکان 
خطیبی، بیتا فرهی، اکبر زنجان پور، فرخ 

کوثری،  باران  پورشیرازی،  نعمتی، حسن 
ملیکا  فراهانی،  شقایق  مظفری،  مجید 
شریفی نیا، زهیر یاری و بانیپال شومون از 
گویندگان نقش های این انیمیشن هستند.

نویسنده  از  عبارتند  انیمیشن  این  عوامل 
تهیه کننده:  رهگذر،  اشکان  کارگردان:  و 
آرمان  طرح:  مجریان  رسول اف،  احسان 
ژینوس  تدوین:  رهگذر،  احسان  و  رهگذر 
پدرام، آهنگساز: کریستف رضاعی، طراحی 
انتخاب  علویان،  علیرضا  صدا:  ترکیب  و 
بازیگران: تینا پاکروان، سرپرستان انیماتورها: 
بابک ارجمند، ریحانه میر هاشمی و حامد 
شاملو، سرپرستان کامپوزیت: نگار صدری 
و گلی شریف بختیار، سرپرست جلوه های 
ویژه: علیرضا مالمیری، سرپرستان انیمیت 
لیپسینک و سایه: نگین خواجه ای و آرزو 
رنگ:  و  گیری  قلم  سرپرست  پیشگاهی، 
مهشاد منقش صنعتی و سرپرست طراحی 
امیر  بک گراند: رسول رضایی جو، عکس: 

عابدی، مشاور رسانه ای: زهرا نجفی
حضور  با  ساله  هر  آسیا-پاسفیک  جایزه 
برگزار  منطقه  این  کشور   70 از  آثاری 
سینمایی  جایزه  اهدای  مراسم  می شود. 
آسیا-پاسیفیک روز 29 نوامبر 2018 برابر 

با 8 آذر 97 در استرالیا برگزار می شود.

فیلم های  مجموعه  از  جدید  فیلم 
باکس  در  را  خود  فروش  »انتقام جویان« 

آفیس جهانی به 2 میلیارد دالر رساند.
آسوشیتدپرس،  از  گزارش    به 
که  ابدیت«  جنگ  »انتقام جویان: 
مجموعه ای از ابرقهرمان ها را در کنار هم 
گرد آورده در بازار جهانی مجموع فروشش 

را به 2 میلیارد دالر رساند.
این فیلم اکنون در جایگاه چهارمین فیلم 
حال  عین  در  و  ایستاده  دنیا  پرفروش 
چنین  که  است  تابستانی  فیلم  نخستین 

موفقیتی را کسب می کند.
موفق  دوشنبه  روز  مارول  محصول جدید 
شد به مرز 2 میلیارد دالر برسد و پس از 
نمایشی 48 روزه در سینماها این رکورد 
را به نام خود ثبت کند. این فیلم تا پایان 
کرد  فروش  دالر  میلیارد  دوشنبه 2.002 
که از این مبلغ 656.1 میلیون دالر آن در 

بازار آمریکا و 1.346 میلیون دالر آن در 
بازار بین المللی بوده است.

اکنون  ابدیت«  جنگ  »انتقام جویان: 

در  تاریخ  همه  پرفروش  فیلم  پنجمین 
در  پرفروش  فیلم  سومین  و  است  آمریکا 

بازار بین المللی.

از مجموع فروش این فیلم  370 میلیون 
و  آمده  دست  به  چین  بازار  از  آن  دالر 
عنوان سومین فیلم پرفروش غربی در این 

کشور را به خود اختصاص داده است.
دیگر فیلم های باشگاه 2 میلیارد دالری ها 
میلیارد   2.788 فروش  با  »آواتار«  شامل 
»تایتانیک«  کامرون،  جیمز  ساخته  دالر 
ساخته  دالر  میلیارد   2.188 فروش  با 
بیدار  نیرو  ستارگان:  »جنگ  و  کامرون 
می شود« ساخته جی. جی.  آبرامز با فروش 

2.068 میلیارد دالر است.
»انتقام جویان: جنگ ابدیت« به کارگردانی 
کریستوفر  نویسندگی  و  روسو  برادران 
محصولی  مک فیلی  استیون  و  مارکوس 
دنباله ای  و  کامیکس  مارول  شرکت  از 
و   )2012( »انتقام جویان«  فیلم های  بر 
 )2015( اولتران«  عصر  »انتقام جویان: 

است.

»انتقام جویان« 2 میلیارد دالری شد

»موریانه«بهجشنوارههای
خارجیمیرود

برای  »موریانه«  اینکه  به  اشاره  با  حاتمی  مسعود 
آماده  را  خود  خارجی  های  جشنواره  در  حضور 
می کند، اعالم کرد قصد دارد 2 فیلمنامه کوتاه و 

سینمایی خود را جلوی دوربین ببرم.
مسعود حاتمی کارگردان سینما در گفتگو با مهر با 
به فعالیت های اخیر خود در زمینه ساخت  اشاره 
فیلم گفت: در حال حاضر مشغول نگارش 2 فیلمنامه 
هستم که امیدوارم هرچه سریعتر شرایط برای تولید 

این آثار فراهم شود.
وی ادامه داد: یکی از فیلمنامه ها سینمایی است و 
با موضوع اجتماعی ساخته می شود که داستان آن 

خارج از فضای شهری رخ می دهد.
این کارگردان سینما تاکید کرد: روی یک فیلمنامه 
برای فیلم کوتاه نیز کار می کنم و در کنار آن به تولید 
یک تئاتر فکر می کنم که البته فعال در مرحله ایده و 

کامال نسبت فضای کاری من متفاوت است.
حاتمی با اشاره به آخرین وضعیت فیلم »موریانه« 
گفت: این فیلم همچنان توسط پخش کننده به دنبال 

حضور در جشنواره های خارجی است.

خبر


