
اظهارنظرها  برخی  به  واکنش  در  تجارت  توسعه  سازمان  معاون 
مبنی بر واردات برخی کاالها با دالر با نرخ بیش از ۴۲۰۰ تومان 
دولت،  سوی  از  گرفته  صورت  تمهیدات  اساس  بر  کرد:  تأکید 
آنچه  از  غیر  دیگری  ارزی  نرخ  با  واردات  برای  ای  برنامه  هیچ 
در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای 
برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، 

صحت و سندیتی ندارد.
به  پاسخ  ازایسنا، محمدرضا مودودی در  نقل  به  به گزارش زمان 
این سوال که آیا قرار است اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی 
قطع  خارجی  خودروهای  و  همراه  تلفن  مانند  وارداتی  کاالهای 
شود؟ توضیح داد: در حال حاضر بحثی مبنی بر ممنوعیت واردات 
اقتصادی  شرایط  ها  تحریم  اثر شدت  بر  چنانچه  اما  ندارد  وجود 
کشور ایجاب کند، شاید در فرآیند واردات و صادرات سیاست هایی 
اتخاذ شود که مطابق آنها تغییراتی در روند فعلی صورت گیرد؛ اما 
در شرایط فعلی هنوز هیچ بخشنامه ای در خصوص ممنوعیت یا 
بازار دوم ارزی ابالغ نشده است؛ لذا همچنان از دید ما فقط یک 
وجود  اعالم می شود،  مرکزی  بانک  از سوی  که  ارز  بازار رسمی 
التهاب  به  منجر  دوباره  که  شایعاتی  چنین  در خصوص  دارد.وی 
در فضای بازار ارز شده است، افزود: طبیعی است که دالالن ارز و 
فرصت طلبان این بازار به دنبال اخباری هستند که بتوانند بازار 
ارز را ملتهب کرده و از آب گل آلود ماهی بگیرند، از همین روست 
که سیاست ارزی اخیر دولت را مستمسکی برای آشفته کردن این 

برخی  وارداتی  ارز  که  خبر  این  گسترده  انعکاس  با  و  کرده  بازار 
اقالم مصرفی دیگر نرخ مصوب نیست، فضا را برای سودجویی خود 
مساعد کردند و برخی از مردم و فعاالن اقتصادی نیز با باور این 

شایعات، آب به آسیاب آنان ریختند.
این  اساس  بر  افزود:  دولت  ارزی  مصوبه  آخرین  توضیح  در  وی 
از  دارو  و  اساسی  کاالهای  و  اقالم ضروری  نیاز  مورد  ارز  مصوبه، 
محل صادرات نفت خام و ارز مورد نیاز اقالم واسطه ای و مواد اولیه 
از محل صادرات  و ماشین آالت صنعتی  و تجهیزات  کارخانجات 
شرکت های دولتی، شبه دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای 
عمومی تأمین خواهد شد ولی برای اقالم مصرفی مورد نیاز کشور 
مطابق  را  خود  ارز  که  شده  داده  خصوصی  بخش  به  امکان  این 
مصوبه دولت یا خود برای واردات، مصرف کنند یا آن را در اختیار 

واردکننده غیر قرار دهند. 
بدیهی است که این مجوز به معنای تعیین نرخ آزاد مطابق نرخ 
یک  بلکه  نیست،  خصوصی  بخش  صادرکننده  برای  سیاه  بازار 
نرخ  افزایش  که  بدانند  باید  و صادرکنندگان  است  توافقی  تعامل 
موجب  کشور  داخل  به  ارز  برگشت  فرآیند  طول  در  توافقی،  ارز 
افزایش هزینه های تولید شده و در نهایت کاالی صادراتی را گران 
تر خواهد کرد و رقابت پذیری آنان را کاهش می دهد؛ لذا توصیه 
بازار  با افق کوتاه مدت به منافع این  می شود که صادرکنندگان 

نگاه نکنند.
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تشریح جزئیات طرح اوراق گواهی پیش فروش سکه ؛ 

اوراق سکه قابل معامله می شود   

تفرقه افکن                         عوامل  شناسایی  بر  تاکید 
انقالبی نهادهای  در 
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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

ضرورت افزایش داخلی سازی 

خودروها برای مقابله با تحریم ها                

بورس برای میادین نفتی

 3۰ هزار میلیارد ریال جذب می کند

جمع آوری اطالعات

 جمعیتی مناطق ناکارآمد شهری
به گزارش زمان ، محمدرضا نجفی منش رییس انجمن صنایع 
داخلی  افزایش  کشور،  سازان  قطعه  و  محرکه  نیرو  همگن 
این صنعت در  بیشتر  آوری  تاب  را موجب  سازی خودروها 

برابر تحریم های آمریکا دانست.

به گزارش زمان ، مدیرعامل بورس انرژی  درباره جزییات استفاده 
از بورس برای تامین مالی اجرای پروژه های نفتی، بیان داشت: 
پیش از نوسان های نرخ ارز، مذاکرات اولیه برای جذب 10 میلیارد 

دالر از طریق بورس برای صنعت نفت، انجام شده بود.

به گزارش زمان ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران 
با هدف بررسی وضعیت مناطق فرسوده و  گفت: قرار است 
ناکارآمد کشور، اطالعات جمعیتی و سکونتی این مناطق را 

با همکاری مرکز آمار جمع آوری کنیم. 76۲
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سرمقاله
کارناواِل شادی

 در ایستگاه پایانی!

نگاه روز
اقتصاد یا سیاست؛
مساله این است

سه شنبه؛ بررسی گرانی های 
اخیر در مجلس

افراد جامعه کنونی را در 
محبوسفرض  بادکنکی 
اکسیژن،  خأل  کنید. 
اولین موردی است که 
در ذهن ها خطور می 
کند. اما براین نکته هم 

دقت کنید که اگر جان سالم از این وادی به در 
بََرند، با موجوداتی روبرو هستیم، مشغوِل روزمرگی 
در فضایی محدود، با نگرشی بسته و ذهنی آشفته. 
شاد بودن که می تواند بخش عظیمی از هوای داخل 
بادکنک را به خود اختصاص دهد در حال نابودی 
است و تمام افراد و اکناف محبوس در فضای خأل، 
سردرگم برای دستیابی به مقاصدی هستند که نیاز 
اولیه محسوب می شود و در ظاهر امر چیزی جز 
انعکاس خشم و دلواپسی و اضطراب دیده نمی 
شود و بیراه نیست اگر تعبیر شود؛کارناواِل شادی در 

ایستگاه پایانی قرار گرفته است. 
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۲ الهام آمرکاشی

7 زهرا علی اکبری 

همسان سازی حقوق بازنشستگان 
تا پایان سال 97

ورود سازمان بازرسی به بازار سکه ، ارز ، مسکن و خودرو 

پول های سرگردان وافزایش نقدینگی
  عامل افزایش قیمت ها

گزارش زمان از نشست خبری سازمان تامین اجتماعی؛

معاون بانک مرکزی با تشریح جزییات بهادارکردن اوراق پیش فروش 
سکه سررسیدهای تا دوساله سکه، گفت: اوراق در بازار سرمایه قابل 

خرید و فروش شد.
به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما ، پیمان قربانی در نشستی خبری 
درباره طرح اوراق گواهی پیش فروش سکه در بازار سرمایه گفت: با 
اعالم این طرح از روز پنج شنبه و با وجود رشد نرخ جهانی طال، 
اما با کاهش ۵ درصدی قیمت سکه و بردار قیمت آتی سکه مواجه 
بودیم.وی ادامه داد: طرح پیش فروش سکه دارای سه مرحله بود که 
در سررسید های یک تا دو ساله بوده و تاکنون سررسید یک ماهه 
اجرایی شده که بر همین اساس ۸۰۰ هزار سکه سررسید شده و به 
بازار تزریق شده است.این عضو هیئت عامل بانک مرکزی با تاکید بر 
اینکه این بانک تعهد کامل نسبت به اجرای تعهدات دارد و سکه های 
پیش فروشی سر موعد ارایه می شود، خاطر نشان کرد: با وجودی که 
۸۰۰ هزار سکه ارایه شده، اما به دلیل برخی التهابات، این تزریق باعث 
کاهش قیمت ها نشد.وی خاطر نشان کرد: در طرح پیش فروش ۱۰ 
هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جمع شد که ۵.۱ درصد پایه 
پولی سال ۹۶ است.قربانی گفت: از ۷ میلیون و ۶۴۴ هزار سکه پیش 
فروش تنها ۸۰۰ هزار سکه تزریق شده که تا دو سال دیگر این روند 
ادامه دارد.معاون بانک مرکزی با بیان اینکه همزمان با پیش فروش ها 
رسید به خریداران ارایه شده است، گفت: این اوراق امکان نقد پذیری 
این رسیدها را فراهم می کنند؛ همچنین اوراق با نام است و حکم 
سکه را دارد و مشکالت امنیتی هم کاهش می یابد.وی نقد پذیری 
را مهم ترین مزیت این طرح دانست و اظهارداشت: این امر مشکل 
نقد پذیری را از بین می برد.به گفته وی، این اوراق بر اساس زمان 
سررسید زیر قیمت بازار تعیین نرخ خواهد شد و قیمت این اوراق زیر 
قیمت روز است.قربانی در ادامه توضیح داد: با اجرای این طرح عالوه 

بر مزیتی که برای دارنده سکه دارد، شاهد هموارسازی عرضه سکه 
در بازار خواهیم بود.

معاون بانک مرکزی گفت: سال گذشته با همکاری بانک مرکزی و 
وزارت اقتصاد در حوزه اوراق سخاب اقدام شد که نتایج مثبتی در پی 
داشت و موجب کاهش هزینه تامین مالی و اثرات مثبت در بازار بودیم. 
به طور حتم طرح اوراق گواهی پیش خرید سکه نیز اثرات مثبتی 
خواهد داشت.معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از آنجایی که عمده 
خریداران سکه با هدف سرمایه گذاری و حفظ سرمایه اقدام به خرید 

سکه می کنند و همچنین ریسک باالی نگهداری سکه در منزل، 
بانک مرکزی با درک عالقه مردم به سرمایه گذاری در این حوزه این 
اقدام را انجام داده است.قربانی گفت: افرادی که سررسید پیش خرید 
آنها نرسیده می توانند اوراق را در بورس معامله کنند و یا این اوراق را 
نگهداری کنند.وی با تاکید بر اینکه این اوراق همان سکه است، گفت: 
مکانیزم ارائه این اوراق طی روزهای آتی پس از بررسی در واحدهای 
ذیربط بانک مرکزی و بازار سرمایه مشخص و اعالم عمومی خواهد شد
ادامه در صفحه 3

تشریح جزئیات طرح اوراق گواهی پیش فروش سکه ؛ 

اوراق سکه قابل معامله می شود   

سازمان خصوصی سازی در اطالعیه ای اعالم 
کرد که سامانه سهام عدالت از ابتدای تیرماه 
به مدت ۲ هفته از دسترس خارج می شود و 
مشموالن فقط تا 3۱ خردادماه فرصت دارند 
اعالم  سامانه  این  به  را  خود  شبای  شماره 

کنند.
به گزارش زمان به نقل از سازمان خصوصی 
سازی، این سامانه در بخش مربوط به دریافت 
و  رسانی  بروز  برای  مشموالن  شبای  شماره 
بررسی چگونگی ادامه دریافت شماره شبا از 
مشموالن سهام عدالت از دسترس خارج می 

شود و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید 
در این سامانه فراهم نخواهد بود.

تاکنون  این گزارش، مشموالنی که  براساس 
بانکی  شبای  شماره  کردن  وارد  به  موفق 
خود به سامانه سهام عدالت نشده اند در این 
هفته فرصت دارند شماره شبای بانکی خود 
را در سامانه سهام عدالت به نشانی اینترنتی

www.samanese.ir وارد کنند. 
برپایه این گزارش سایر خدمات این سامانه در 
۲ هفته یادشده همچنان به عموم مشموالن 
از۲۰  ارائه می شود. مشموالن سهام عدالت 

داشتند  فرصت  گذشته  سال  ماه  فروردین 
شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود 
سال مالی ۱3۹۵ شرکت های سرمایه پذیر 
به 3۸ میلیون و  نزدیک  تاکنون  وارد کنند. 
به طور  را  نفر سهام عدالت خود  ۸۰۰ هزار 
اختصاص  سود  و  اند  کرده  دریافت  کامل 
یافته به این دسته از مشموالن مبلغ حدود 
سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.در 
هزار  و ۴۰۰  میلیون  حال حاضر حدود 3۹ 
نفر شماره شبای بانکی خود را به این سامانه 

وارد کرده اند.

ثبت رکورد تاریخی برای بازار سهام ایران؛

بورس تهران شاهد صف های میلیونی خرید

اصلی  نماگر  بی سابقه  رشد  شاهد  سرمایه  بازار  بازیگران  حاضر  حال  در 
بازار تا کانال ۱۰۲ هزار واحدی هستند به طوری که در بیشتر گروه ها 
صف های پایدار خرید به وجود آمده و قیمت سهم ها لحظه به لحظه در 

حال افزایش است.
شدن  باز  ابتدای  از  یکشنبه  دیروز  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
به صعود گذاشت  رو  قیمتی  و  نقدی  بازده  بورس شاخص کل  معامالت 
بازار سرمایه با رشد  به طوری که تا لحظه ارسال این خبر نماگر اصلی 
۲۸۶۲ واحدی تا کانال ۱۰۲ هزار و ۹ باال رفته است. همچنین شاخص 
شده  وارد   ۲۶۷ و  هزار   ۱۸ کانال  به  رشد  واحد   3۵۷ با  هم وزن  کل 
 3۹ سابقه  کم  رشد  با  نیز  ایران  فرابورس  کل  شاخص  است.همچنین  
واحدی به رقم ۱۱۹3 رسید.ارزش و حجم معامالت نیز امروز رشد قابل 

مالحظه ای را شاهد است، به طوری که در بورس تهران ارزش معامالت 
تا این لحظه که حدود دو ساعت از باز شدن معامالت می گذرد به 3۱۹ 
بازار  اصلی  نماگر  نیز  گذشته  چهارشنبه  است.در  رسیده  تومان  میلیارد 
در حرکتی یکباره ۲۷۰۰ واحد رشد کرد و وارد کانال ۹۹ هزار واحدی 
شد.کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت دالر در بازار غیررسمی ایران 
سبب شده است که شرکت های صادرات  محور در بورس سود شناسایی 
شده  سرمایه  بازار  در  سهم ها  قیمت  افزایش  باعث  موضوع  این  و  کنند 
ایران  سرمایه  بازار  تاریخ  در  واحدی  هزار   ۱۰۲ تراز  به  است.رسیدن 
مختلف  گروه های  در  سهم ها  از  بسیاری  حاضر  حال  در  است.  بی سابقه 
فلزی  استخراج کانه های  و  اساسی، محصوالت شیمیایی  فلزات  از جمله 

شاهد صف پایدار خرید هستند.

اعالم شبای بانکی مشموالن سهام عدالت فقط تا 31 خردادماه
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کارناواِل شادی در ایستگاه پایانی!

* الهام آمرکاشی

بادکنکی  در  را  کنونی  جامعه  افراد 
محبوس فرض کنید. خأل اکسیژن، اولین 
موردی است که در ذهن ها خطور می 
نکته هم دقت کنید که  براین  اما  کند. 

اگر جان سالم از این وادی به در بََرند، با موجوداتی روبرو هستیم، 
با نگرشی بسته و ذهنی  مشغوِل روزمرگی در فضایی محدود، 

آشفته.
شاد بودن که می تواند بخش عظیمی از هوای داخل بادکنک را 
به خود اختصاص دهد در حال نابودی است و تمام افراد و اکناف 
مقاصدی  به  دستیابی  برای  سردرگم  خأل،  فضای  در  محبوس 
هستند که نیاز اولیه محسوب می شود و در ظاهر امر چیزی 
جز انعکاس خشم و دلواپسی و اضطراب دیده نمی شود و بیراه 
قرار  پایانی  ایستگاه  در  کارناواِل شادی  تعبیر شود؛  اگر  نیست 

گرفته است.
بیماری  با  آمار، حدود ۲۰تا ۲۵درصد جمعیت جهان  بر طبق 
افسردگی دست به گریبانند و این آمار در ایران مشتمل بر ۲۱ تا 
۲۵ درصد است که به عنوان مثال، نزدیک به 3۴درصد تهرانی ها 

نشانه های افسردگی را دارا هستند.
ایران« به گواهی  با عنواِن »سرانه شادی در  به استناِد مطلبی 
آمار سازمان ملل از پایگاه خبری شفقنا؛ »گزارش سال ۱3۹۶ 
)۲۰۱۷.م( برای سنجش شادمانی، ۶ متغیر را در نظر گرفته است 
درازای  اجتماعی،  پشتیبانی  درآمد،  سطح  از:  است  عبارت  که 
برای  آزادی  و شغل،  دولت  به  اعتماد  تندرستی،  عین  در  عمر 
انتخاب مسیر زندگی شخصی و بخشندگی. ترکیب این متغیرها 
از  به کار گرفته شده، سطح خوشنودی  بر حسب مدل نظری 
زندگی و رضایت از وضعیت موجود را نشان می دهد و از این رو، 
آیینه ای برای نمایش شادمانی قلمداد می شود. این شاخص ها در 
کنار رضایت مستقیم از زندگی برحسب حس و حال افراد قرار 
می گیرد که با پرسشنامه یا مصاحبه ارزیابی می شود. نتیجه  این 
داده ها بر محوری بین عدد صفر و ۱۰ مرتب می شود و بین ۱۵۰ 
کشور، سنجیده شده و رتبه بندی شان بر حسب شادمانی را نشان 
می دهد. در گزارش سال ۱3۹۶، ایران در میان۱۵۰ کشور، رتبه  
۱۰۸ را دارد که سه پله نسبت به سال گذشته افت نشان می دهد. 
این نکته جای شگفتی دارد که ایران نسبت به مصر )رتبه  ۱۰۴(، 
فلسطین )رتبه  ۱۰3(، لبنان )رتبه  ۸۸( و پاکستان )رتبه  ۸۰( که 
با نابسامانی های سیاسی و امنیتی روبه رو بوده وضعیت بدتری 
دارد و از کشورهایی با بحران اقتصادی مثل یونان )رتبه  ۸۷(، 
ونزوئال )رتبه  ۸۲( نیز در حد یک پنجم بلندای جدول فروپایه تر 

است«.
بیماری  جهانی،  بهداشت  سازمان  های  ارزیابی  اساس  بر  و 
قلبی  های  بیماری  از  بعد  میالدی   ۲۰۲۰ سال  در  افسردگی 
بیشترین تعداد بیماران را در سراسر جهان به خودش اختصاص 

می دهد.
در این میان با سخنان وزیر بهداشت که از نگران بودن افسردگی 
این سال ها  در  است  معتقد  و  ایرانی ها خبر می دهد  میان  در 
اقدامی اساسی برای مبارزه با این بیماری انجام نشده؛ زنگ خطر 
این سخنان،  و متأسفانه  به صدا درآمده  ایرانیان  برای سالمت 
نموِد بارِز تهدیدی آشکار برای جامعه است و جای تعجب دارد 
که مسئولین ذیربط با علم بر وخامت و صعودی شدِن این بیمارِی 
خاموش در جامعه، هنوز اقدامی موثر در این زمینه انجام نداده 

اند.
زندگِی  شدن  ماشینی  چون:  ای  عدیده  تقیسمات  و  عوامل 
های  هزینه  بیکاری-  افزایِش  به  رو  آمار  انزواطلبی-  امروزی- 
در  و...  همگانی  نشاط  های  برنامه  نبوِد  معیشت-  آوِر  سرسام 
که  است  دخیل  افسردگی  وجودآمدن  به  و  اضطراب  افزایش 
صدالبته شیوه های تربیتی و نگرش هر فرد به پیرامون و زندگِی 
خود، می تواند اولین قدم صحیح برای از بین بردن این بیماری 
باشد، اما تنها راهِ گذراندن از بحران های ناشی از شیوع افسردگی 
در جامعه نمی باشد و تلطیِف فضای اجتماعی و برآورده شدِن 
نیازهای شخصی و کسِب حداقل محدودخواسته های افراد برای 
گسترِش مفهوِم »شادبودن« در این زمینه از ضروریات جامعه 

کنونی محسوب می شود. 
بیماری  از  افسردگی« بخشی  نویسنده کتاب »درمان  به گفته 
افسردگی، انزوای اجتماعی است که خود به عنوان یکی از دالیل 
اصلی پیشرفت بیماری شمرده می شود که با تکیه بر این مورد، 
به وجود آوردن نشاط جمعی در جامعه، می تواند اولین قدم مؤثر 
در این مسیر باشد و به نوعی همگانی نمودن این اصل در بستر 

اجتماع، هر فرد را تاحدی مورد صیانت قرار خواهد داد.
اصالِح  روزمره-  های  آشفتگی  و  اضطراب  رفِع  چون  مواردی 
بهبوِد  برای  ریزی  برنامه  و  اقتصادی  رونق  اخالقی،  اختالالت 
فرهنگ جامعه از جمله ضروریات اهمی است که انتظار می رود 
مسئولین ذیربط با اجماع، رسیدگی و آسیب شناسی در جهِت 

کنترل و ایجاِد شرایط ایده آل تالش نمایند.
با تمام موارد ذکر شده، انتظار جدی می رود تا با برنامه های 
مدون و تبلیغات گسترده در این حوزه و چیدمان های روانی- 
و  ها  دانشگاه  تا  گرفته  مدارس  از  اجتماع  سطح  در  بهداشتی 
ادارات و برپایی جلسات مدون و متقن در تمامی مراحل و مراکز 
شهری از تسریِع این بیمارِی خاموش جلوگیری شده و نشاط 

همگانی و قدرت لبخند در بین آحاد جامعه پررنگ تر شود.
Elhamamerkashi@ymail.com

ایران حمله انتحاری 
در افغانستان را محکوم کرد 

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان حمله 
انتحاری در افغانســتان را به شــدت محکوم 
کرد و گفت: تروریســت ها و بدخواهان ملت 
افغانســتان ثبات و امنیت این کشور را هدف 

قرار می دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه با محکومیت 
شدید انفجار انتحاری در گردهمایی نیروهای 
دولتی و گروههای افغانی که دهها کشــته و 
مجروح بر جای گذاشــت بــا دولت و ملت و 
خانواده قربانیان ایــن جنایت ابراز همدردی 

کرد. 
وی اظهار کرد: بدخواهان ملت افغانستان که 
ثبــات و آرامش و تالش هــای اخیر از جمله 
آتش بس میان دولت و گروه طالبان را مغایر 
با منافع خود می داننــد، تحقق آتش بس و 
وحدت در این کشور را تاب نیاوردند و با خلق 
جنایتی دیگر نشان دادند بقاء و دوامشان در 
جنایت آفرینی و تفرقه افکنی است.سخنگوی 
دســتگاه دیپلماســی ادامــه داد: دیر زمانی 
نخواهد پائیــد که دولت و ملت افغانســتان 
بر این عناصر تروریســت کــه مخل وحدت 
هســتند، ثبات و امنیت فایــق آمده و ثمره 
صبر و مقاومت خود را با پیروزی بر تروریسم 
انفجار مهمات  دریافت خواهنــد کرد.براثــر 
در تجمع اعضای طالبان در اســتان ننگرهار 
افغانستان که به مناسبت عید فطر در دومین 
روز از آتش بس اعالم شده از سوی این گروه 
برپا بود، ۲۰ تن کشته و ۱۶ نفر دیگر زخمی 
شــدند.این حادثه روز شنبه هنگامی رخ داد 
که جمعــی از غیرنظامی ها، نیروهای دولتی 
و اعضای طالبان در شــهر »غــازی امان اهلل« 
شهرستان »رودات« این استان گردهم آمده 
بودند تا در سایه آتش بس اعالم شده جشن 

های عید فطر را برگزار کنند.

وام ۳۰۰ میلیونی برای روستائیان

معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم 
ریاســت جمهوری گفت: بروکراســی مسیر 
اشتغال روستایی بســیار کاهش یافته و فرد 
متقاضی ظرف ۲.۵ تا 3 مــاه می تواند برای 

اشتغال پایدار تسهیالت الزم دریافت کند.
به گــزارش زمان به نقل ازتســنیم، ســید 
ابوالفضــل رضوی گفت: پارســال ۱۶۱ هزار 
شــغل روســتایی ایجاد کردیم اما امســال 
مطمئنیــم که آمار اشــتغال بــه 3۰۰ هزار 
خواهد رسید.معاون توسعه روستایی و مناطق 
محروم ریاســت جمهوری افزود: در مشاغل 
نوآورانــه و جدید مثل کشــت گلخانه ای تا 
3۰۰ میلیون تومان و حتی بیشــتر هم سرانه 

اشتغال پرداخت می شود.
رضوی گفت: طبق قانون برنامه ششم ساالنه 
باید 3۸۴ هزار شــغل ایجــاد کنیم که برای 
این میزان اشتغال به ۱۹ هزار میلیارد تومان 
روستایی  توســعه  یابد.معاون  اختصاص  باید 
و مناطق محروم ریاســت جمهــوری افزود: 
بدون مشــارکت مردمی هیچ کاری موفقیت 
آمیز نخواهد بود و در زمینه اشــتغال پایدار 
روستایی هم نیاز به مشارکت مردم و فرهنگ 

سازی داریم.
رضــوی گفت: برای هر روســتا متناســب با 
شرایط و پتانسیل خودش رسته شغلی ایجاد 
کرده ایم.معاون توســعه روســتایی و مناطق 
محروم ریاســت جمهوری افــزود: در ایجاد 
اشتغال روستایی به دنبال ایجاد شغل پایدار 
و افزایش ثروت ملی هستیم از اینرو به رسته 
هایــی پرداخته ایم که ســوددهی و نوآوری 

داشته باشیم.

اخبار

سرمقاله

علم خویش را به جهل و یقین خود 
را به شک مبدل نکنید، آنگاه 

که به علم رسیدید عمل کنید و 
آنگاه که به یقین دست یافتید 

،اقدام نمایید.

کالمامیر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۷ میلیون 
و ۶۰۰ هزار ثبت نام سکه داشتیم که ۵۰ نفر، ۵۰ 
درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر  سکه ای 

یک  میلیون سود دارد.
در  سراج  ناصر  ازفارس،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
های  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع 
گفت:  جاری  سال  در  بازرسی  سازمان  امسال 
جاری  و  ویژه  بخش  دو  به  بازرسی  برنامه های 
تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و 
تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.وی افزود: 
بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز چهار بازاری است 
که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است.رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رابطه با سکه 
۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام سکه داشتیم که ۵۰ 
نفر، ۵۰ درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر  
سکه ای یک  میلیون سود دارد.وی در خصوص بازار 
خودرو گفت: نقدینگی بیش از حدی در بازار خودرو 
وجود دارد و بعضی خودروها تا صد میلیون گران 
شده است.سراج گفت: امروز هم جلسه ای در رابطه 
با این چهار بازار برگزار می شود تا تصمیم گیری 
درستی انجام شود.وی با اشاره به ورود این سازمان 

در بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو نیز 
تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول های سرگردان و 
نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی خودروها 
حتی تا صد میلیون تومان گران شوند. سراج افزود: 
 ۱۰۰ حدود  در  سوزوکی  خودرو  مثال  عنوان  به 
میلیون تومان، خودرو ۲۰۰۸ ، ۷۰ الی ۸۰ میلیون 

تومان و خودرو استپ وی حدود 3۰ میلیون تومان 
گران شد.وی ادامه داد: در همین ارتباط سازمان 
البته  که  کرد  بررسی  را  هایشان  سایت  و  ورود 
شاهد  ها  قیمت  کنترل  بتوانیم ضمن  امیدواریم 
کاهش قیمت هم باشیم. رئیس سازمان بازرسی 
ها حبابی  قیمت  این  معتقدیم  کل کشور گفت: 

کنندگان  مصرف  و  نیست  واقعی  قیمت  و  است 
واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دالل 
ها هستند که بازار را ملتهب می کنند که امیدواریم 
با کمک دولت این مشکالت برطرف شود.وی گفت: 
امروز دوشنبه جلسه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی 
را داریم که نمایندگان سه قوه در این جلسه حضور 
دارند و امیدواریم در این جلسه در خصوص ۴ بازار 
خودرو، مسکن، ارز و سکه تصمیم گیری شود.سراج 
به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش 
از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت)صمت( هک شد و حدود 
۵ هزار خودرو مدل باال و گران قیمت وارد کشور 
شد که از این تعداد حدود ۴ هزار خودرو ترخیص 
و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در 
نیز  خصوص  این  در  امیدواریم  که  است  گمرک 
تصمیم گیری شود.وی تصریح کرد: اختالف قیمت 
این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، 
مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها 
قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری 
سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت 

واقعی برسانیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد: ۵۰ نفر مجموعاً 3/8 میلیون قطعه سکه خریده اند

 پول های سرگردان وافزایش نقدینگی؛ عامل افزایش قیمت ها

رونوشت آگهی
 حصر وراثت

آقای مهدی زندیه وکیلی دارای شناسنامه شماره ۱۵۰۴ به  شرح دادخواست به 
کالسه ۲۵۵/۴/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد حسین زندیه وکیلی بشناسنامه  شماره ۱۲۸۲ در تاریخ 
۱3۹۷/3/3 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱. کبری سلمان زاده مجرد فرزند حسنعلی - ش ش ۹۰۴- ت ت  ۱3۲۹ ص از 

اراک - همسرمتوفی 
۲. مهدی زندیه وکیلی فرزند محمدحسین - ش ش ۱۵۰۴- ت ت ۱3۶۱ ص از 

اراک - پسرمتوفی
3. ماندانا زندیه وکیلی فرزند محمدحسین - ش ش 3۶۲ - ت ت  ۱3۵۴ ص از 

ارک  - دخترمتوفی 
از  ۴. مهدیه زندیه وکیلی فرزند محمدحسین- ش ش ۲۰۲۰- ت ت ۱3۵۹ ص 

اراک - دخترمتوفی 
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی،  تشریفات  انجام  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.م/الف ۱۲۸۹
رئیس شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت استان لرستان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم زهرا رسولی  باتنظیم  دو برگ استشهادیه محلی وارده به شماره ۱۱۴/۱/3۵۴۱ 
مورخ ۹۷/3/۱۷ گواهی شده دفتر خانه ۱3 خرم آباد که هویت و امضاء شهود رسما 
تایید شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ عمارت تحت پالک ۵ و ۹  فرعی 
با شماره ثبت ۱۴3۲۵ صفحه ۲۸  آباد  واقع در بخش یک خرم  از ۱۷۱۵  اصلی 
به ش ش ۱۸۲۲۵ ثبت و صادر  فرزند محمودی  بهرامی  بنام فتحعلی  جلد ۱۰۴ 
گردیده است و طبق سند قطعی ۷۰۸۸۰-۷۸/۲/۲۹ دفتر ۸ خرم آباد  به علی دلیل 
فرزند محمد واگذار گردیده است سپس طبق سند قطعی ۸۶۵۶۰-۷۹/۲/3 دفتر ۵ 
خرم آباد به زهرا رسولی واگذار گردیده است و بعلت بی توجهی مفقود گردیده و 
با جستجوی کامل پیدا نشده و درخواست صدور سند المثنی نموده علیهذا مراتب  
باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و اصالحی آن مراتب 
در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله غیر از آنچه در 
این آگهی نسبت به آن عنوان شده یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود می باشد 
می تواند از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ۱۰ روز اعتراض خود را کتبا با ذکر 
موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و یا اصل سند مالکیت را به این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمائید تامورد رسیدگی قرار گیرد  و در غیر اینصورت پس از انقضای 
المثنی طبق  مالکیت  به صدور سند  نسبت  واخواهی  عدم وصول  و  قانونی  مهلت 

مقررات قانونی اقدام خواهد شد. م الف ۱۱۵ 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد –ملک نیاز اسدالهی .

برگ ابالغ اتهام 
آقای سید حامد معظمی 

کارمند محترم رسمی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرج 
اتهام )تخلف( زیر در این هیات تحت  به  اینکه پرونده شما  به  سالم علیکم، نظر 
رسیدگی می باشد، لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ رویت 
این برگه دفاعیه کتبی خود را به انضمام مدارک الزم به نشانی این هیات واقع 
در کرج - بلوار طالقانی شمالی - باالتر از میدان طالقانی - دادگستری کل استان 

البرز - ساختمان شهید سلطانی - طبقه اول - دبیرخانه این هیات تسلیم نمائید. 
موارد اتهام 

 96/12/20-96/12/17-96/12/16  -96/12/14 لغایت   96/12/13 های  تاریخ   -1
 -97/01/16 لغایت   97/01/14-96/12/27 لغایت   96/12/26-96/12/24 لغایت 
تاریخ های   تاکنون مرتکب غیبت غیرموجه و در  لغایت   97/02/04 -97/01/22
 97/01/28  -97/01/27  -97/01/20 لغایت   97/01/19-96/12/15-96/12/12
مرتکب تردد ناقص گردیده است که با بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری منطبق است. 
هیات طبق  ننمائید،  تسلیم  را  کتبی خود  دفاعیه  مقرر  مهلت  در  : چنانچه  تذکر 
ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری عمل خواهد کرد.   

10116م/الف
احمد فاضلیان

رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دادگستری استان البرز

متن آگهی احضار متهم 
) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست ( 

خواست  کیفر  موجب  به  فردیس  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
در پرونده کالسه 970123 برای محمدنبی زاده فرزند داراب به اتهام 
سرقت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخه 1397/6/21 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
و  آئین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  مواد 344  مقررات  اجرای 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از 
بدیهی است در  مقرر در دادگاه حاضر گردد.   انتسابی در وقت  اتهام 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.

  10092 م/ الف 
منشی دادگاه کیفری شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس ) 1۰1 جزایی 

سابق (- اسماعیل میرزاخانی
 استان البرز-شهرستان فردیس-جاده مالرد-کانال شرقی-دادگستری

 شهرستان فردیس

قرار است  ایران گفت:  بازآفرینی شهری  مدیرعامل شرکت 
با هدف بررسی وضعیت مناطق فرسوده و ناکارآمد کشور، 
اطالعات جمعیتی و سکونتی این مناطق را با همکاری مرکز 

آمار جمع آوری کنیم.
به گزارش زمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، هوشنگ 
بازآفرینی  ملی  و چهارمین جلسه ستاد  عشایری در چهل 
شرکت  بین  همکاری  تفاهم نامه  مبادله  از  پایدار  شهری 
نزدیک  آینده ای  در  ایران  آمار  مرکز  و  شهری  بازآفرینی 
خبر داد و گفت: قرار است با هدف بررسی وضعیت مناطق 
فرسوده و ناکارآمد در سطح کشور به کمک مرکز آمار ایران 
اطالعات جمعیتی و سکونتی این مناطق را جمع آوری کنیم 
گرفت. خواهد  انجام  مرکز  این  همکاری  با  اقدام  این  که 

عشایری با اشاره به شرایط ایجاد نهادهای تأمین مالی خرد 
در مناطق هدف نیز بیان کرد: این اقدام که به عنوان مدلی 
باید  دارد  قرار  شهری  بازآفرینی  ملی  ستاد  کار  دستور  در 
دارای مصوبات قانونی و شرایط الزم مربوط به خود تحت 
باشد که  بازآفرینی  ملی  برنامه  و  استانی  نظارت ستادهای 
پیگیری خواهد شد.وی تأکید کرد: تمامی دستگاه های عضو 
ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف هستند برنامه اقدامات 
سال  یک  در  اولویت دار  هدف  مناطق  در  را  خود  مشترک 
آینده در این ستاد مطرح کنند تا هرچه سریعتر مورد بررسی 
نهایی  اجرایی  برنامه  و  گرفته  قرار  اعضا  سایر  هماهنگی  و 
ادامه  ایران  بازآفرینی شهری  صادر شود.مدیرعامل شرکت 
داد: اعضای اصلی ستاد نیز باید در راستای پیشبرد اهداف، 
موضوعات را به دستگاه های استانی انتقال و هرچه سریعتر 
برنامه پایلوت را از آن ها دریافت کنند.وی در ادامه سخنان 

خود با تأکید براینکه برنامه عملیاتی ستاد در سال ۹۸ نیز 
باید تا پایان مهرماه به دولت تحویل داده شود گفت: تمامی 
یکدیگر  با  و در هماهنگی  استانی  برش  باید در  دستگاه ها 
برنامه خود را تهیه، تدوین و در ستاد ملی اعالم کنند.معاون 
اینکه  با بیان  وزیر راه و شهرسازی همچنین چندی پیش 
در آینده نزدیک تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی با نرخ بهره 
۹ درصد در اختیار  توسعه گران  قرار خواهد گرفت، اعالم 
کرده بود: توسعه گران پس از دو سال دوره مشارکت می 
بایست ۵۰ درصد واحدهای ساخته شده در اراضی دولتی 
مسکن  انداز  پس  صندوق  در  که  متقاضیانی  اختیار  در  را 

دو  از  ترتیب پس  بدین  دهند،  قرار  کرده اند  نام  ثبت  یکم 
باز خواهد گشت. دولت،  تومان سهم  میلیارد  سال ۲۵۰۰ 

هکتار  هزار  از ۱۴۰  بیش  اینکه  بیان  با  ادامه  در  عشایری 
است،  شناسایی شده  در ۵۴3 شهر  ناکارآمد شهری  بافت 
گفت: از بین این تعداد شهر به جز شهر تهران که بر عهده 
باز  بر عهده شرکت  اقدام  بقیه شهرها  است، در  شهرداری 
آفرینی شهری ایران خواهد بود.به گفته وی محله سیروس 
انتخاب  بازآفرینی  اجرای طرح  پایلوت  عنوان  به  تهران  در 
کرده ایم و وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری 

در اجرای این طرح ورود کرده است.

معاون آخوندی خبر داد:

جمع آوری اطالعات جمعیتی مناطق ناکارآمد شهری

سرویس های امنیتی یمن موفق شدند با شناسایی یکی از بزرگترین باندهای جاسوسی 
عربستان در »الحدیده«، سرکرده تکفیری آن را دستگیر کنند.

استان »الحدیده« یمن موفق  امنیتی در  ازمهر، سرویس های  نقل  به  به گزارش زمان 
شدند یکی از خطرناک ترین باندهای جاسوسی ائتالف سعودی را در منطقه »تهامه« پس 
از رصد دقیق آن، شناسایی کنند.بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه گفت: هدایت باند 
جاسوسی را شخصی به نام »عبداهلل سطیح« متولد عربستان و یکی از فارغ التحصیالن 
مدارس تکفیری برعهده داشت. وی یکی از سرکرده های بزرگ سازمانهای تکفیری فعال 
در راستای منافع آژانس های اطالعاتی خارجی است و تجارب زیادی از طریق ارتباط با 
سایر سرکرده های تکفیری در یمن و عربستان از جمله »اسامه بن الدن« کسب کرده 
است.این منبع افزود: طی مدت تجاوز ائتالف سعودی به یمن، سطیح، خود را در خدمت 
این ائتالف قرار داده است و از ارسال اطالعات تا سربازگیری از مزدوران برای جنگ در 

صفوف متجاوزان و اداره جوخه های ترور دریغ نکرده است. 
وی تاکنون تنها به مخابره اطالعات اعتراف کرده است.این منبع تاکید کرد: بر اساس 
اتاقهای  در  ارشد  افسران  از  زیادی  شمار  اعتماد  مورد  وی  سطیح،  شخص  اعترافات 
عملیات های هوایی علیه یمن از جمله سرگرد »محمد کتبی« در نیروی هوایی امارات 
و افسری سعودی به نام »ابوفیصل« است که هر دو در اتاق عملیات هوایی دشمن در 
ریاض فعالیت می کنند. این رئیس باند جاسوسی عربستان، پول زیادی از ریاض برای 
سربازگیری از اهالی »تهامه« با سوء استفاده از وضعیت معیشتی دشوار آنها، دریافت 
کرده است و اخیرا بر فعالیت های دو باند بزرگ با ۴۰ عضو نظارت داشته است.بر اساس 
این گزارش، عملیات توقیف این فرد، پس از رصد مکالمات میان سطیح و شماری از 
جاسوسان میدانی و برخی افسران اماراتی و سعودی از طریق شبکه های اجتماعی در 

الحدیده؛ صورت گرفت. 

به  موقت،  بس  آتش  تمدید  برای  غنی  اشرف  درخواست  رد  دیروز ضمن  طالبان  گروه 
شبه نظامیان خود در افغانستان دستور داد تا از نزدیک شدن به تجمع های نیروهای امنیتی 
به  داعش  انتحاری  حمله  از  بعد  روز  یک  که  دستوری  کنند؛  خودداری  غیرنظامیان  و 
مراسمی با حضور حامیان آتش بس اخیر هم از جانب طالبان و هم اعضای دولت افغانستان 

صادر می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این در حالی است که آخرین آمار حاکی از آن است که 
حمله انتحاری روز شنبه که در شهر جالل آباد استان ننگرهار رخ داد تاکنون 3۶ کشته 
برجای گذاشته است.این اولین آتش بس رسمی در افغانستان میان طالبان و دولت این 
کشور از زمان حمله سال ۲۰۰۱ آمریکا به افغانستان محسوب می شد.این حمله انتحاری 
در مراسمی رخ داد که در جریان آن گروهی از اعضای طالبان در کنار سربازان و نیروهای 
پلیس دولت افغانستان به مناسبت عید فطر حضور پیدا کردند.گزارش شده که بعد از این 
حمله طالبان به شبه نظامیانش دستور داده که در اماکن و مناطق تحت کنترل خود باقی 
بمانند.ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان در توئیتر گفت: به منظور جلوگیری از آسیبی که 
خدای ناکرده به سبب حضور ما ممکن است برای غیرنظامیان اتفاق بیفتد همه فرماندهان 
باید از حضور پیدا کردن مبارزان در چنین تجمع هایی خودداری کنند.او اظهار کرد: دشمن 
از آتش بس سوءاستفاده کرده و احتمال رخ دادن حوادث بدی از این دست بیشتر شده 
است.برخی فرماندهان طالبان نیز به خبرگزاری فرانسه گفتند با رفتن شبه نظامیان تحت 
امر خود به مناطق تحت کنترل دولت افغانستان و حضور در جشن عید فطر به همراه 
نیروهای امنیتی مخالفت کرده اند.طالبان همچنین با درخواست اشرف غنی، رئیس جمهور 
افغانستان برای تمدید آتش بس هشت روزه دولت کابل با طالبان که قرار بود روز سه شنبه 
پایان یابد مخالفت کرد.طالبان تنها اعالم کرده بود که برای سه روز اول تعطیالت عید فطر 

آتش بس اعالم می کنند.

شناسایی یک باند جاسوسی
 وابسته به عربستان در»الحدیده«

مخالفت طالبان 
با تمدید آتش بس با کابل
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مجلس

سه شنبه؛ بررسی گرانی های اخیر در مجلس

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت: نابسامانی ها و گرانی های اخیر به ویژه 
در حوزه خودروسازان، سه شنبه با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و 

همچنین دادگستری در مجلس بررسی می شود. 
 به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بهروز نعمتی در این باره تصریح کرد: 
با توجه به گرانی ها و نابسامانی های اخیر در بازار به ویژه در حوزه خودرو 
و خودروسازان، روز سه شنبه این موضوعات در نشست مجلس با حضور 
محمد شریعتمداری و سیدعلیرضا آوایی وزرای صنعت، معدن و تجارت 
و دادگســتری بررسی می شــود.وی افزود: افزایش قیمت ها درخصوص 
کاالهای مختلف به ویژه خودرو و نابسامانی های اخیر بازار نیازمند ریشه 
یابی و تصمیمات جدی است.نعمتی یادآور شد: البته با توجه به حساسیت 

موضوع ممکن است نشست بهارستان غیرعلنی برگزار شود.

مرکل خواستار نشست ویژه اروپا شد

 صدر اعظم آلمان خواستار برگزاری نشست ویژه برخی از اعضای اتحادیه اروپا 
با موضوع راهکاری برای سیاست های مهاجرتی به کشورهای اروپایی شد.

 بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، »آنگال مــرکل« صدر اعظم آلمان برای 
برگزاری یک نشست ویژه با حضور برخی از اعضای اتحادیه اروپا پیش از 
نشست رسمی این اتحادیه برنامه ریزی کرده است.بر اساس اعالم مجله 
آلمانی بیلد عالوه بر آلمان کشورهای اتریش، ایتالیا و یونان در این نشست 
ویژه شرکت خواهند داشت. حضور اسپانیا و کشورهای حوزه بالکان هنوز 
نهایی نشده است.گفتنی است صدر اعظم آلمان هفته گذشته با حضور در 
یک نشست خبری گفت: من شخصا فکر می کنم که مهاجرت غیرقانونی 
از بزرگتریــن چالش های موجود برای اتحادیــه اروپا بوده و بر این باورم 
که کشــورهای اروپایی باید به صورت متحد در این باره وارد میدان شود.

وی معتقد است که یکجانبه گرایی در این مورد هیچ نتیجه و دستاوردی 
نخواهد داشت.نشســت رسمی اعضای اتحادیه اروپا قرار است اواسط ماه 

جوالی برگزار شود.

اجرای طرح تولید و ساماندهی
 محصوالت سالم در سطح ملی

 مدیرکل دفتر محیط زیســت و ســالمت غذایی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: دستورالعمل تولید و ساماندهی محصوالت سالم و ارگانیک کشاورزی 
تدوین و به زودی در ســطح ملی اجرایی می شود.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، سعید سعادت اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی سالمت 
کشور مبنی بر ارتقای سالمت محصوالت کشاورزی، موضوع دستورالعمل 
تولید و ساماندهی محصوالت سالم و ارگانیک کشاورزی تدوین و به زودی 

در سطح ملی اجرایی می شود.
وی مشارکت سایر دستگاه های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست، یکی از 
مهمترین ویژگی های اجرای طرح ساماندهی محصوالت سالم و ارگانیک 

کشاورزی است.

تاکید بر شناسایی عوامل 
تفرقه افکن در نهادهای انقالبی

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شناسایی 
عوامل نفوذی که در نهادهای انقالبی، با نقاب 
انقالبی گری عمال فرمایشــات رهبری را بی اثر 

می کنند، را مورد تاکید قرار داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االســالم 
مجید انصاری با اشــاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر ضرورت حفظ وحدت میان مردم 
و مسئولین، اظهار کرد: مساله حفظ وحدت داخلی 
از اول انقالب موضوعــی مورد تاکید حضرت امام 
خمینی)ره( و بعد از ایشان مورد تاکید مقام معظم 
رهبری بوده است.وی ادامه داد: هر عقل سلیمی بر 
ضرورت قطعی این مســاله تاکید می کند و اذعان 
دارد که باید وحدت در جامعه حفظ شود، بخصوص 
در شرایط کنونی که کشور از جهات مختلف دارای 
مشکالتی است و دشــمنان ما طمع کرده اند و به 
دنبال اختالف افکنی در صفوف مردم و مسئولین 
هســتند.انصاری ادامه داد: هیچ شکی در ضرورت 
حفظ وحدت به عنوان یک موضوع حیاتی نیست، 
اما در کمال تاسف همواره جریان مدعی انقالبی گری 
و حمایت و پشتیبانی از والیت فقیه در عمل سعی 
کرده اســت تا این توصیه مهم را نادیده بگیرد.وی 
خاطرنشان کرد: این جریان با شیوه های مختلف به 
دنبال ایجاد تفرقه میان جریان های مختلف سیاسی 
بوده است، حتی اقداماتی در راستای تفرقه افکنی 
میان مســئولین مختلف و نهادها داشته است.این 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به 
مدیحه سرایی هایی که در دو ســال اخیر در نماز 
عید فطر صورت گرفته است، گفت: این مساله عید 
فطری که مظهر و نماد همه مسلمانان و روزه داران 
اســت را به نوعی همایش جناحی و حزبی تبدیل 
می کنــد.وی در بخش دیگــری از این گفت وگو 
تصریح کرد: این تفرقه افکنی فراتر از یک شعرخوانی 
است. اگر در یک سال گذشته مجموعه تیترهای 
خبری و تحلیل های سیاســی چنــد خبرگزاری 
و ســایت معروف و شناخته شده منتسب به یک 
نهــاد انقالبی که وظیفه پاســداری از انقالب را بر 
عهــده دارد نگاه کنید، تفاوت چندانی با تیترهای 
رسانه های ضد انقالب و منافقین و اسرائیلی نداشته 
و ندارد.انصاری ســپس گفت: در شرایط حساسی 
که مدام اسرائیلی ها، آمریکایی ها و منافقین علیه 
ایران هســتند، از ابتدای دولــت یازدهم تا امروز 
سعی کرده اند تا دولت را تضعیف کنند، میان مردم 
ناامیدی ایجاد کنند و سعی کرده اند به بیت رفیع 

حضرت امام)ره( توهین و آنها را تخریب کنند.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1 
وی افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد با چنین اقداماتی شاهد التهاب 
زدایی در بازار و همچنین کمک به رونق تولید اقتصاد کشور خواهد 
بود.وی در پاسخ به پرسشی در مورد هزینه بر بودن تبدیل سررسید به 
اوراق گواهی سپرده پیش فروش سکه نیز گفت: تبدیل این اوراق هیچ 
هزینه ای ندارد.به گفته وی، خریداران در زمان پیش خرید رسیدی 
را دریافت کردند و در زمان موعد سکه ها را تحویل بگیرند؛ اما این 
رسیدها در بورس قابل معامله نبود.وی اظهارداشت: طبق مکانیزمی 
که جزییات آن بزودی اعالم می شود افراد می توانند ورقه جدید را 
دریافت کنند که قابل معامله در بورس است.وی در پاسخ به این سوال 
که چرا نرخ سکه بر اساس دالر ۴۲۰۰ تومان تعیین نمی شود و بر 

اساس دالر بازار آزاد است؟   گفت: دولت تصمیم گرفت که ترتیباتی 
اتخاذ کند تا نیازهای مشروع بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام شود.

قربانی خاطر نشان کرد: کسی که سکه می خرد جنس سرمایه گذاری 
اش از نوع سفته بازی است؛ بنابراین نیازی نیست که قیمت سکه با 
نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد و این امر یک رانت خواهد بود.وی تصریح کرد: 
ماهیت سکه به گونه ای است که مبتنی بر عملیات بازار خود است.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما جهت دهی بازار و حفاظت از سرمایه و 
دارایی مردم در مقابل تالطم های نرخ ارز بوده است، گفت: پیش بینی 
بازار کار ما نیست، اما انتظار ما بر فرض ثبات سایر شرایط، افزایش 
اوراق در  این  افزود:  بازار است.قربانی  عرضه و کاهش قیمت ها در 
واقع سکه است که هدف ما هموارسازی عرضه در بازار و همچنین 

رواج فرهنگ نگهداری اوراق به جای سکه است.معاون اقتصادی بانک 
مرکزی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر فرد بعد از سررسید 
گواهی سکه را دریافت نکند، اظهار داشت: بعد از سررسید تا هر زمان 
که دست افراد باشد قابل خرید و فروش است.سال ۹۵ و ۹۶ را با تورم 
یک رقمی به پایان رساندیم و تورم اردیبهشت ماه نیز ۹.۱ درصد 
بوده است.وی با اشاره به آمار منتشره درباره رشد اقتصادی نیز گفت: 
بر اساس آمار رشد اقتصادی در سال گذشته 3.۷ درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۶ تمام گروه های 
اقتصادی مثل نفت، صنایع، معادن و خدمات رشد مثبت داشته است، 
خاطر نشان کرد: فصول سوم و چهارم بخش نفت رشد کاهشی داشته 
است. همچنین در حوزه صنعت در سال گذشته ۵.3 و چهارم ۵.۴ 
درصد رشد داشته ایم.به گفته قربانی، شاخص کل کارگاه های صنعت 
پارسال ۵.۵ درصد و در سه ماهه چهارم نیز ۵.۷ درصد بوده است که 
افزایش یافته است.قربانی با اشاره به رشد مثبت ۱.۴ درصدی در حوزه 
ماشین آالت، گفت: در بخش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه 
ساختمان نیز با رشد ۸ درصدی در فصل چهارم مواجه بودیم که این 
حرکت خوبی در این حوزه است.وی با تاکید بر اینکه این آمار نشان 
از بهبود معامالت دارد، ادامه داد: در سال گذشته ۶۱۴ هزار میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت شد که ۶۱.۷ درصد در حوزه سرمایه در 
گردش بوده که نسبت به ۶۴.۴ درصد در گذشته، با کاهش مواجه 
بوده ایم.معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: دلیل این کاهش تمرکز 
بانک مرکزی بر سرمایه در گردش است.قربانی با تبریک پیروزی تیم 
ملی فوتبال ایران، اظهارداشت: امیدوارم حمایتی که از فوتبال ملی 
می شود، از پول ملی هم بشود زیرا در شرایط کنونی کشور در جنگ 
اقتصادی است که باید توجه کرد یکی از حربه های دشمن در این 
شرایط ایجاد جنگ روانی و سفته بازی در بازارهای مختلف از جمله 
ارز و سکه است.وی ادامه داد: توصیه ما به هموطنان سرمایه گذاری در 
حوزه های مولد اقتصادی و حفظ دارایی های خود و همچنین کمک 

به تولید کشور است.

تشریح جزئیات طرح اوراق گواهی پیش فروش سکه ؛ 

اوراق سکه قابل معامله می شود   

وقت رسیدگی

شاکی زهرا حیدر شاهی شکایتی علیه متهم مهدی یگانه فرزند 
جمشید دائر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین تقدیم دادگاه 
دادگاه  به شعبه 114  نموده که جهت رسیدگی  های عمومی کرج 
کیفری دو شهرستان کرج واقع در کرج - باالتر از میدان طالقانی 
ثبت   970114 کالسه  به  و  ارجاع  دادگستری  مرکزی  ساختمان   -
گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/0۵/03 و ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به 
تجویز 344 ق- آ-د-ک - و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي 
کامل  نشاني  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  مفاد آن  از  اطالع  و 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگي حاضر گردد.  10089 م/الف
منشی شعبه 11۴ دادگاه کیفری ۲  کرج - مهرداد حشمتی

شعبه 11۴ دادگاه کیفری دو شهرستان  کرج )11۴ جزایی سابق(

وقت رسیدگی
فرزند حسین  علی  قریه  قاسمی  دو  هر  محمد  و  ابوالفضل  شاکی 
شکایتی علیه متهمین 1- وحید ایمانی فرزند شیر علی 2- علی 
جرح  و  ضرب  ایراد  در  مشارکت  بر  دائر  ابراهیم  فرزند  محمدیان 
عمدی با چاقو و مباشرت و توهین تقدیم دادگاه های عمومی کرج 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه کیفری دو شهرستان 
از میدان طالقانی - ساختمان مرکزی  کرج واقع در کرج - باالتر 
دادگستری ارجاع و به کالسه 9609982619400317 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1397/0۵/01 و ساعت 9/30 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان متهم و درخواست شاکی و به تجویز 344 
ق- آ-د-ک - و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

حاضر گردد.  10087 م/الف
منشی شعبه 11۴ دادگاه کیفری ۲  کرج - مهرداد حشمتی

شعبه 11۴ دادگاه کیفری دو شهرستان  کرج )11۴ جزایی سابق(

آگهی مزایده مال غیر منقول 
نوبت اول

اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم 
به هزینه های اجرایی نسبت به فروش ماترک حسن 
رمضانی در حق وراث مرحوم روز سه شنبه در تاریخ 
در تاریخ ۱3۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۱۰ از طریق مزایده در 
اقدام نماید کارشناس ارزش  بابل  دفتر اجرای مدنی 
منزل مسکونی کارافه ای بمساحت ۱۰۵ متر مربعی 
بنشانی بابل رستای باال احمد چاله پی مجاور مسجد 
شالیزاری  زمین  قطعه  یک  و  ریال  را ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ 
بمساحت  پی  چاله  احمد  باال  روستای  بابل  بنشانی 
۱3۵۰ متر مربع را ۴۷۲۵۰۰۰۰۰ ریال برآورد نموده 
پایه کارشناسی شده شروع و  از قیمت  مزایده  است 
به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده 
و  المجلس  فی  را  مبلغ خرید  درصد  ده  باید  مزایده 
صورت  در  و  نماید  پرداخت  ماه  یک  راظرف  مابقی 
انصراف و عدم پرداخت مابقی ده درصد پرداختی در 
حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر 

عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل- عبدی

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو تیپ ۴۰۵GLXI به شماره موتور ۱۲۴۸۷۱۵3۸۰۰ و 
شماره شاسی NAAM۱۱CA۴۹K۹۵۲۹3۱ و شماره پالک ایران ۶۲-3۷۷س۸۲ 

بهشهرمفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

متن آگهی
آگهی  ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای  /خانم  حمیده عالمی زاده  

فرزند محمدحسین 
خواهان آقای مهدی کریمیان دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای  /خانم  حمیده عالمی 
زاده  فرزند محمدحسین به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کالسه ۹۶۰۹۹۸3۸۹۷۴۰۰۷۲۵شورای حل اختالف  شماره ۴ شهرستان فارسان ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ۱3۹۷/۰۴/۲۷ساعت ۹ تعیین که حسب دستوردادگاه موضوع ماده ۷3 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهون المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت دریکی ازجرایدکثیر االنتشار آگهی می گردد تا خواننده 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 مقررفوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شورای حل اختالف  شماره 4 شهرستان فارسان

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
نامه و گواهی فوت و  استناد شهادت  به  به شناسنامه شماره ۱  آقای شهریار قمی 
رونوشت شناسنامه و رثه درخواستی به شماره ۹۷۰۲۶۷تقدیم این شورا نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان رضا قمی به شناسنامه شماره ۹۰ در تاریخ جمعه ۱۰ 

فروردین ۱3۹۷ در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از 
۱-فاطمه سلیمانی فرزند سیف اهلل به شماره شناسنامه دو همسر متوفی 

۲-آمنه  توکلی فرزند نصراهلل به شماره شناسنامه ۸۷ همسر متوفی
3- امیر قمی فرزند رضا به شماره شناسنامه 3۴۹۷ فرزند متوفی 

۴-اسفندیار قمی فرزند رضا به شماره شناسنامه ۲۵۶ فرزند متوفی
۵- شهریار قمی فرزند رضا به شماره شناسنامه یک فرزند متوفی

۶- علیرضا قمی فرزند رضا به شماره شناسنامه۶۲۵۰۱3۰۷۴۸ فرزند متوفی
۷- زلیخا قمی  فرزند رضا به شماره شناسنامه ۲۶3 فرزند متوفی 
۸-بنفشه قمی  فرزند رضا به شماره شناسنامه 3۱۴ فرزند متوفی 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف ۹۷/۲۶۲
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری

آگهی
و  نیکویی  اهلل  ذبیح  به طرفیت  پاکزاد  نصراهلل  آقای  در  خصوص تجدیدنظرخواهی 
خانم فاطمه رضایی و خانم مریم رحیمی و خانم ستایش و نیایش نیکویی و آقای 
امیر معصومی نسبت به دادنامه ۹۷۰۹۹۱۹۶۴۲۰۰۱۹۴به علت مجهول المکان بودن 
تجدید نظر خواندگان دوم الی هفتم جهت مالحظه دادنامه به شماره مذکور و تبادل 
لوایح به پیوست ارسال میگردد تا در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشوری درج 

چنانچه   پاسخی دارند ظرف مدت ۱۰ روز به دفتر دادگاه ارسال نمایند۹۷/۲۶۷
 هادی صادقی مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  اله  فرزندحبیب  طرودی   محمودپازکی  آقای   
نموده  انحصاروراثت  صدورگواهی  درخواست  گردیده  شوراثبت  ۹۷۰۹۹۸۲۰۷۱۴۰۰۱۴۶این 
واعالم داشته که مرحوم حبیب اله پازکی طرودی   فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه ۶3۵صادره 
ازفیروزکوه درتاریخ ۹۶/۷/۱۸دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه /وراث 

حین الفوت وی عبارتنداز
۱_ احمدپازکی طرودی فرزندحبیب اله ش ملی ۵۸۲۹۴۸۲۴۶۰   
_ابوالقاسم پازکی طرودی فرزندحبیب اله ش ملی ۵۸۲۹۵۵۹۴۶3

   3_محمودپازکی طرودی فرزندحبیب اله ش ملی ۵۸۲۹۸۷۲۷۰۶ 
پازکی  ملی ۵۸۲۹۴۸۱۵۴۵    ۵_فاطمه  اله ش  فرزند حبیب  پازکی طرودی    ۴_خدیجه 
فرزندحبیب اله ش ملی ۰۲۱۶۰۸۱۷۱۸۱   ۶_منیژه پازکی طرودی فرزندحبیب اله ش ملی 
۵۸۲۹۴۸۱۸۲۰   ۷_مرحمت محمدنژاد فرزندسردارش ملی ۵۸۲۹۸۶۰۹۹۶که به غیرنامبردگان 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  ازانجام  شوراپس  والغیراینک  وندارد  نداشته  دیگری  ورثه  فوق 
نزداومی  ازمتوفی  ای  نامه  داردویاوصیت  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  آگهی می  نوبت  مزبوررایک 

باشدازتاریخ انتشارآگهی ظرف یکماه به این شورا مراجعه وتقدیم نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه چهارم شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۵۰۹۹۸۱۹۶۶۲۰۰۲۱۷شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نور 
۱۰۱ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۱۹۶۴۸۰۱۰۴۱شاکی اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری بخش بلده با نمایندگی آقای سید امین ذکی  فرزند سید اکبر 
به نشانی بلده اداره منابع طبیعی بلده متهم آقای نعمت اهلل اکبری فرزند اکبر به 
نشانی چمستان انگتارود  اتهام تعلیف  غیرمجاز ۱3 راس گاو از تاریخ ۹۵/3/۲۹تا 
بر  دایر  اکبر  فرزند  اکبری  اهلل  نعمت  آقای  اتهام  در خصوص  دادگاه  رای   ۹۵/۴/۱
تعلیف  غیرمجاز ۱3 راس گاو  از تاریخ۹۵/3/۲۹ تا ۹۵/۴/۱درمرتع  برک آباد به 
شرح کیفرخواست صادره دادگاه با مداقه و امعان نظر از مجموع اوراق و محتویات 
پرونده گزارش منابع طبیعی بلده صورت مجلس مشاهدات مأمورین منابع طبیعی 
و نظر به اینکه متهم به وقت ابالغ به نحو قانونی در جلسه دادرسی حاضر نکردید 
نیاورده  به عمل  دفاعی  وارده  اتهام  به  نسبت  و  است  ننموده  ارسال  ای   و الیحه 
است بزه انتسابی را محرز دانسته به استناد تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی 
با رعایت  بند ث  ماده 3۸ قانون مجازات اسالمی مصوب  از مقررات مالی دولت 
سال ۱3۶۱ از حیث اعمال کیفییات مخفقه به لحاظ وضع خاص و فقدان  سابقه 
کیفری موثر متهم وی را به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال جریمه نقدی در دولت 
در حق دولت محکوم می نماید این رای غیابی  ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر مرکز استان مازندران ساری می باشدم. الف ۱۶3 
آگهی درخواست گواهی حصر وراثت رضا علی محمدی فیروزجائی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان نور 

خانم  حکیمه یحیی پور فرزند یوسف به شرح درخواستی که به شماره ۹۷۰۱۷۸این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که سما 
تقوایی فرزند مجتبی به شماره شناسنامه ۲۲۲۰۲۴۲۱۰۲صادره از نور در تاریخ ۹۴/۷/۱۸در 

اقامتگاه دائمی خود شهرستان تهران فوت نموده و ورثه حین الفوت وی  عبارتند از
۱- مجتبی تقوایی فرزند رضا به شماره شناسنامه 3۵۱۱ صادره از نور پدر متوفی 

۲-حکیمه یحیی پور فرزند یوسف به شماره شناسنامه ۴۰ صادره از نور مادر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف ۹۷/۲۶3 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی مقدم

 دادنامه
 شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۰۷۰3۰۰۰۰۶شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان 
نور تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۰۷۰3۰۰۰۱۷ خواهان آقای میالد تقی زاده فرزند 
محمود به نشانی استان مازندران شهرستان نور شهر نور خیابان مسیر ارکیده 3۱ 
مجتمع رفاه و ۹ خوانده خانم مهری محمدی حسین آبادی به نشانی مجهول المکان  
خواسته مطالبه وجه چک گردشکار پس از وصول پرونده و ثبت  ان به کالسه باال و 
دعوت طرفین جهت رسیدگی سرانجام در وقت فوق العاده شورا و بتصدی  امضا کننده 
ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و ذیال انشاء 
رای می نماید رای  قاضی شورا در خصوص دعوای آقای میالد تقی زاده به طرفیت 
مهری محمدی حسین آبادی به خواسته مطالبه وجه رسید عادی ۹۶/۱۱/۱۴به مبلغ 
۵ میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه مستند ابرازی 
ارائه  دین  پرداخت  بر  مبنی  دلیلی  و  دارد  خوانده  ذمه  اشتغال  بر  داللت   خواهان 
نگردیده و دفاعیات مطروحه  نیز موجه و مدلل  نمی باشد علهذا  دعوی مطروحه وارد 
تشخیص و قاضی شورای مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی 
مدنی و ماده ۱۰ قانون مدنی خوانده را  به پرداخت مبلغ ۵ میلیون ریال اصل خواسته 
و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس تعرفه رسمی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست۹۷/۱/۱۵ تا زمان پرداخت کامل دین بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک 
مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مدت ۲۰ روز از 
ابالغ از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید 

نظر در دادگاه عمومی نور میباشد م. الف ۹۷/۲۶۵
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور رضا رضایی مقدم 

مفقودی
 المثنی سند کمپانی و برگ سبز پژو ۲۰۶ مدل ۹۵ با شماره پالک ۵۲۹م۴۲ ایران ۸۲ با شماره 
موتور ۱۶۶b۰۰۰3۰۰۸و شماره شاسی ANAAP۴۱AFE۰GJ۷۶۷۱۰۰مفقود گردیده و 

 بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
ملی  شماره  فرزنداحمد  دونچالی  زاده  قلی  رجب  بنام  راننده  هوشمند  کارت 
می  اعتبارساقط  ازدرجه  هوشمند۲3۱۵۸۱۸مفقودگردیده  شماره   ۵۸۲۹۲3۲3۵۹

باشد
جویبار 

مفقود ی
ملی  شماره  ۸۸۸با  ش  ش  با  صورتی  فالح  کامران  آقای  راندده  هوشمند  کارت   
۲۰۶۲۱۸3۹۶۸با شماره کارت هوشمند ۱۹۱۴۶۷۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
شماره  با  روغنی  مدادی  نوک  رنگ  به  مدل ۸۱  پراید  سبز  برگ  و  کمپانی  سند   
شاسی  شماره  ۰۰3۲۷۰۵۴و  موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۱۹۹ص۶۲  پالک 

S۱۴۱۲۲۸۱۷۹۰۷۷۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 برگ  سبز خودروی پژو ۲۰۶ مدل ۹۵ به رنگ سفید با شماره شهربانی ۲۱۱م۵۲ ایران ۸۲ 
با شماره موتور ۱۶۷B۰۰۱۱۵3۹و شماره شاسی NAAP۴۱FE۲GJ۷۸۱۷۶۰بنام 

فهیمه احمدیان جاودار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو ۴۰۵ مدل ۸۲ به رنگ مشکی روغنی با شماره پالک 
۷۱۱ص۷۱ ایران ۸۲ با شماره موتور ۲۲۵۲۸۱۰۹۸۸3و شماره شاسی ۸۱3۱۰۹۶3 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز و شناسنامه مالکیت کامیون جرثقیل نیسان تیپ پونیک مدل ۹۶ به رنگ 
زرد با شماره شهربانی ۵۲۸ع۴۹ایران ۶۲ با شماره موتور ۱۰۶۷۶۹و شماره شاسی 

 بابل۰۰3۶۵3 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

با  ایران  اتاق  ارزی  کمیته  عضو   
اولویت بندی  ضرورت  بر  تاکید 
کاالها در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی 
این روند  با  از سوی دولت، گفت: 
می شود  ثبت سفارش ها،پیش بینی 
واردات تا پایان سال به ۹۰ میلیارد 

دالر برسد.
ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمد الهوتی با اشاره به گذشت دو 
ماه از تصمیمات ارزی جدید دولت 
گفت: دولت در این مدت، مرحله 
به مرحله، تقاضای گروه های کاالیی 
مختلف در بخش واردات، مسافری 
تنها  و  داده  پاسخ  را  دانشجویی  و 
بخشی که هنوز دستورالعمل های 
اجرایی آن صادر یا عملیاتی نشده 
در  تنها  که  است  صادرات  است، 
رئیس  اول  معاون  اول  ابالغیه 

جمهور در حوزه سیاست های جدید 
ارزی، به آن توجه شده است. بر این 
اساس مقرر شده تا ۸۰ درصد از ارز 
 ۴۲۰۰ نرخ  به  صادرات  از  حاصل 
تومانی به سامانه نیما عرضه شده 
از  حاصل  ارز  مابقی  درصد   ۲۰ و 
اعالمی  فهرست  در  که  صادرات 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
قرار نگرفته است، با مکانیزمی که 
دولت تعریف می کند، عرضه شود.

وی افزود: بر این اساس طی هفته 
گذشته، فهرست مشخصی از سوی 
بر  که  شده  اعالم  صمت  وزارت 
چه  که  است  مشخص  آن  اساس 
کاالهایی باید درون سامانه نیما، ارز 
خود را ارایه نمایند و چه کاالهایی 
خواهند  مستثنی  موضوع  این  از 
فهرست ۱۶  ارایه  علیرغم  اما  شد. 

وزارت صنعت،  از سوی  صفحه ای 
بانک مرکزی،  به  تجارت  و  معدن 
مابقی  درصد   ۲۰ مورد  در  هنوز 
تصمیمی  صادرات،  از  حاصل  ارز 
اتخاذ نشده و مشخص نیست که 
ارز  باید  به چه روشی  این بخش، 
واگذار  را  خود  صادرات  از  حاصل 
کنند.وی تصریح کرد: در عین حال 
هنوز مشخص نیست که ارز حاصل 
به  درصد،  بیست  این  صادرات  از 
و  شد  خواهد  معامله  صورت  چه 
و  صادرکننده  میان  نرخی  چه  با 
واردکننده، خرید و فروش می شود. 
این ها تماما موضوعاتی است که در 
بخش صادرات که مهمترین بخش 
و پیشران اقتصاد کشور در بخش 
ارزآوری و ایجاد اشتغال است، باید 
تعیین تکلیف شود.به گفته الهوتی، 

اخیر آن  اولین اشکال سیاستهای 
است که علیرغم تمام مکاتباتی که 
اتاق  و  اقتصادی  تشکل های  میان 
گرفته،  صورت  دولت  با  بازرگانی 
نظر می رسد که  به  ولی متاسفانه 
خیلی توجهی به نظرات کارشناسی 
اقتصادی در  و پیشنهادات فعاالن 
داد:  ادامه  وی  ندارد.  وجود  دولت 
با گذشت دو ماه از اجرای سیاست 
دولت  جدید،  ارزی  تک نرخی 
اصالح  را  ارزی خود  باید سیاست 
نرخ ۴۲۰۰  که  معنا  این  به  کند؛ 

تومانی را به عنوان نرخ رسمی ارز، 
برخی  و  اساسی  کاالهای  به  فقط 
مجدد  و  بدهد  واسطه ای  کاالهای 
اولویت بندی کاالها را در دستور کار 
قرار دهد؛ به نحوی که اولویت هایی 
را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز 
به  ضروری  کشور  برای  که  کند 
را  کاالها  مابقی  و  می روند  شمار 
با  آزاد  بازار  از  ارز  تامین  روانه 
تولیدکننده  بین  که  توافقی  نرخ 
می شود،  تعیین  صادرکننده  و 

سوق دهد.

اولویت بندی کاالها در تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی
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بررسي طرح تفصيلي پارسيان در كميته فني 
كميسيون ماده پنج

نقش آفرینی آب انبارها برای گذر از بحران كم آبی 
در شهر ورزنه

کمیسیون  فنی  کمیته  در  شیری  غالمحسین 
ماده پنج استان هرمزگان اظهار داشت: پارسیان 
از شهرهاي مهم استان هرمزگان است و با توجه 
تصویب طرح  از  زیادي  زمان  به گذشت مدت 
جامع این شهر، نیازمند تهیه طرح تفصیلي بود 
که طرح مذکور در کمیته فنی کمیسیون ماده 

پنج بررسی و به زودی اجرایی خواهد شد.
راه  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
راه  کل  مدیر  هرمزگان،  استان  شهرسازی  و 
بر حل  تاکید  با  هرمزگان  استان  و شهرسازی 
مشکالت شهروندان پارسیان افزود: با توجه به 
هاي  نقشه  و  اطالعات  رساني  روز  به  اهمیت 
راهبردي  انجام مطالعات پیشنهادي و  موجود، 
براي این شهر بسیار ضروری به نظر می رسید 
که در این راستا اقدامات الزم انجام شده است.

وی ادامه داد: مطالعات، برداشت و نقشه هاي 
وضع موجود طرح تفصیلي شهر پارسیان توسط 
مهندسین مشاور آمودان پایان یافته و در جلسه 
خرداد  در  پنج  ماده  کمیسیون  فني  کمیته 
فني  اعضاي کمیته  با حضور  ماه سال جاری  
شهرسازي و معماري مورد بررسي و تبادل نظر 

قرار گرفت.
گورانی، مدیر شهرسازي و معماري اداره کل راه 
و شهرسازی استان هرمزگان نیز در این جلسه 
گفت: در این طرح به دنبال الگوي توسعه پایدار 

عمومي  هاي  کاربري  ایجاد  و  حفظ  مبناي  بر 
و خدماتي شهر و همچنین حفظ اراضي باغات 
به نقش و  نیز توجه  با توجه به عملکرد آن و 

عملکرد شهر هستیم.
گورانی تصریح کرد:از مشاور خواسته شده طرح 
را بر پایه لزوم زیست پذیري ساکنان آماده نماید 
تا میزان تحقق پذیري آن در راستاي مشارکت 
شهروندان باال رفته و به صورت اجرایي توسط 

مدیریت شهري اجرا شود.
کمیسیون  فنی  کمیته  داشت:  اذعان  گورانی 
پارسیان  طرح  موجود  مطالعات  پنج،با  ماده 
موافقت کرد و مقرر شد مشاور، طرح پیشنهادي 

را در جلسه آتي کمیته بررسي نماید.
اهمیت  به  توجه  با  کرد:  امیدواري  اظهار  وی 
طرح جهت اجراي پروژه هاي عمراني و ساخت 
از شهرهاي  یکي  عنوان  به  پارسیان  در  ساز  و 
مهم استان به لحاظ صنعتي و خدمات رساني 
به حوزه نفوذ، تا پایان سال ۹۷ طرح تفصیلي 
این شهر تهیه و به تصویب مراجع ذیربط خواهد 

رسید.
از  پس  پارسیان  تفصیلي  طرح  است  گفتنی 
شورایعالي  شهر،در  این  جامع  طرح  تصویب 
ذیصالح  مشاور  با  معماري،  و  شهرسازي 
شهرسازي در دیماه سال ۱3۹۵ تهیه و بررسی 

شده است.

و  آب  شرکت  مدیرعامل  اصفهان:  بهادری- 
فاضالب استان اصفهان گفت: شهر ورزنه در انتهای 
رودخانه زاینده رود، جایی  که به  تاالب بین المللی  
گاوخونی ختم می شود  قراردارد که در تابستان 
سال جاری برای گذر از بحران کم آبی  این منطقه  

آب انبارها وارد مدار بهره برداری شدند.
مهندس هاشم امینی  با بیان اینکه ورزنه در انتهای 
خط آبرسانی اصفهان بزرگ در حوزه شهرستان 
آبفا  افزود: برخورداری شرکت  قرار دارد  اصفهان 
استان اصفهان از شبکه  هوشمند توزیع منجر 
به آن شده که آب شرب بین تمام نقاط استان 
عادالنه توزیع شود. اما از آنجایی که حجم ذخیره 
سد زاینده رود محدود است برای گذر از بحران کم 
آبی ،استفاده از آب انبارها در شهر ورزنه در دستور 

کار قرارگرفت.
وی افزود: در حال حاضر بدلیل حجم بسیار محدود 
ذخیره آب سد زاینده رود 3۰ درصد تخصیص آب 
طرح این شهر نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش یافته است   که تالش شده با تعدیل فشار 
و ترغیب مردم به مصرف بهینه ، اب مورد نیاز در 

اختیار مردم قرار گیرد.
مهندس امینی عنوان کرد: هم اکنون دو حلقه چاه 
در مدار بهره برداری قرار دارد  و یک حلقه چاه 
 EC جدید نیز در حال حفر است اما از آنجایی که

آب در شهر ورزنه بسیار باالست وبه بیش از ۴ هزار 
می رسد . مقرر گردید در آینده نزدیک به روش 
BOO دستگاه آب شیرین کن در این شهر راه 

اندازی شود.
مهندس امینی افزود:در تابستان سال جاری برای 
اینکه مردم شهر ورزنه بتوانند خدمات پایدار آبفا 
را دریافت کنند آب انبارحاج محمد باقر با قدمت 
3۰۰ ساله پس از تجهیز امسال وارد مدار بهره 
برداری شد بطوریکه مردم از این آب انبار که در 
مرکز شهر قرار دارد آب شرب مورد نیاز خود را 
برداشت می کنند. مدیرعامل شرکت آب وفاضالب 
استان اصفهان با اشاره به دیگر تدابیری که برای 
تامین آب شرب ورزنه  در دستور کا قرارگرفته است 
خاطرنشان ساخت: مرمت و تجهیز آب انبار هزار 
متر مکعبی مسجد جامع واستفاده از مخزن ۲ هزار 
مترمکعبی شهرک صنعتی ورزنه و نیز بهره گیری 
از مخزن 3 هزار مترمکعبی آبفا از دیگر اقدامات 
در زمینه گذر از بحران کم آبی در این شهر می 
باشد.  وی  با بیان اینکه کمترین میزان هدر رفت 
آب در استان مختص به شهر ورزنه است تصریح 
کرد: با اقداماتی همچون اصالح شبکه فرسوده  که 
در چند سال اخیر در دستور کار قرار گرفت میزان 
هدر رفت آب در شهر ورزنه به ۶ درصد رسید که 

کمترین میزان در سطح استان است.

امضای توافق نامه احداث پروژه 
چمن مصنوعی در گیالن

منکویی- رشت: باحضور مدیر کل  نوسازی 
مدارس استان گیالن توافقنامه احداث پروژه 
ضیابر  شریعتی  آموزشگاه  مصنوعی   چمن 

امضاء شد.
اباتری  دلخوش  کاظم  سید  دکتر  حضور  با   
نماینده  مردم شریف شهرستان صومعه سرا  
احداث  توافقنامه  اسالمی  شورای  درمجلس 
شریعتی  آموزشگاه  مصنوعی   چمن  پروژه 
رضا  حمید  اندیش  نیک  خیر  توسط  ضیابر 
نوسازی  مدیرکل  مقدم  ومهندس  فرجی 

مدارس استان گیالن امضاء شد.
این پروژه  ورزشی توسط خیر  گفتنی است 
ارجمند حمید رضا فرجی در راستای توسعه 
روحی  و  جسمی  سالمت  ارتقای  و  ورزش 
آینده سازان احداث و تحویل  دانش آموزان 

این دیار از کیان اسالمی خواهد شد.

نشست کمیته راهبری هلدینگ 
فوالد خوزستان برگزار شد

کشانی  محمد  باحضور  فر-اهواز:  وحیدی 
فوالد  مدیره  هیئت  اعضای  و  مدیرعامل 
هلدینگ  راهبری  کمیته  نشست  خوزستان؛ 
بر  تمرکز  با  شد  برگزار  خوزستان  فوالد 
مختلف،نشست  عملکردی  های  شاخص 
خوزستان  فوالد  هلدینگ  راهبری  کمیته 
برگزارشد. به گزارش خبرنگار روابط عمومی، 
جلسه یادشده باحضور اعضای هیئت مدیره، 
،فرمانده حوزه  مدیران  و  معاونان  مدیرعامل، 
خوزستان  فوالد  بقائی  شهید  بسیج  مقاومت 
،مدیرعامل فوالد شادگان، سرپرست و هیئت 
آتیه  شرکت  خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیره 
مهمانسرای  در  تابعه،  های  شرکت  و  فراگیر 
این  برپایه  شد.  انجام  شرکت  این  کوثر 
برداری،  بهره  حوزه  های  شاخص  گزارش، 
بر  ها  تحریم  تاثیر  بررسی  با  و خرید  فروش 
فرایندهای مختلف شرکت و ارائه راهکارهای 

عملیاتی، مورد گفتگو قرار گرفت.

خبر

برگزاری نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و 
برق گلستان

سلیمانی- گلستان: رئیس شورای هماهنگی مدیران آب و برق گلستان 
گفت: باید با اجرای برنامه های مشترک فرهنگی با موضوع صرفه جویی در 
مصرف آب و برق از موازی کاری در برنامه های سازگاری با کم آبی و مدیریت 

مصرف برق پرهیز می شود.
»محمدهادی رحمتی« در نخستین نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت 
آب و برق گلستان افزود: برنامه آموزش همگانی با موضوع مصرف بهینه باید 
هدفمند و منسجم اجرا شود. وی تصریح کرد: به علت ارتباط مستقیم آب و 
برق برنامه آموزشی و اطالع رسانی باید هماهنگ باشد.رحمتی اظهار داشت: 
ارتباط آب و برق را خیلی ها نمی دانند، کاهش مصرف یک مگاوات برق 
صرفه جویی ۲/۲۵ مترمکعب آب را به همراه دارد و از طرفی، زمانیکه برق در 
ایستگاه پمپاژ و چاه نداشته باشیم آب هم دچار مشکل می شود. به گفته وی، 
در فصل تابستان همه دستگاه های اجرایی با افزایش مصرف روبرو هستند و 
پیک مصرف در این فصل است که باید برای کاهش مصرف آب و برق فرهنگ 
سازی شود.رئیس شورای هماهنگی مدیران آب و برق گلستان با اشاره به 
مشکالت اعتباری و زیرساختی صنعت آب و برق  خاطرنشان کرد: با توجه 
به افزایش تقاضا تمهیدات الزم در بخش آب و برق برای مدیریت مصرف باید 

اندیشیده شود.

 آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره ملی
 تعاونگران برتر البرز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آغاز ثبت نام سیزدهمین 
جشنواره ملی تعاونگران برتر در این استان از تاریخ ۲۴ خرداد لغایت ۱۶ تیرماه 

سالجاری خبر داد.
اسماعیل خلیلی مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان البرز در خصوص 
اهداف این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره در راستای شناسایی و معرفی 
الگوهای برتر بخش تعاون و به منظور فراهم نمودن زمینه های گسترش و 
ارتقای روحیه تعاونی و نمونه پروری در بخش های مختلف اقتصادی در کل 
کشور، با حضور مقامات برجسته کشوری، تعاونگران، پیشکسوتان و مدیران 

ارشد بخش تعاونی در شهریور ماه سال ۱3۹۷برگزار خواهد شد.
از جشنواره  این دوره  استان در  تعاونگران  نام  وی در خصوص نحوه ثبت 
تعاونیهای برتر بیان داشت: عالقه مندان برای شرکت در این جشنواره می 
به آدرس  با مراجعه  تیرماه سالجاری  تا ۱۶  از ۲۴ خردادماه جاری  توانند 

اینترنتی  www.taavonibartar.ir  ثبت نام نمایند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: در سیزدهمین 
جشنواره تعاونی های برتر، گرایش صنایع دستی نیز به مجموعه گرایش 
های شغلی تعاونی ها اضافه شده است.خلیلی  تصریح کرد: هدف از انتخاب 
تعاونی های برتر، دستیابی به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه، معرفی 
توانمندی های بخش تعاون به اقشار مختلف جامعه و مسئوالن، ارج نهادن به 
زحمات تالشگران بخش تعاون و ارتقای جایگاه و اهمیت تعاون و مشارکت 
در جامعه است.وی گفت: ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان اعضای خانواده 
بزرگ تعاون، تشویق و ترغیب فعالیت های تولیدی، توزیعی و خدماتی در 
مناطق مختلف، معرفی الگوهای عملی موفق تعاونی برای بهره گیری سایر 
تعاونی ها از روش ها، دستورالعمل ها و ابزارهای مدیریتی، تولیدی و نمونه های 
موفق با هدف تقویت وضعیت خود و ایجاد فضای مناسب برای انتقال دانش 
رسمی و بومی در تعاون و توسعه مشارکت های مردمی از دیگر اهداف این 
جشنواره است.شایان ذکر است جشنواره تعاونگران برتر استان البرز هر ساله در 

شهریورماه و درهفته تعاون برگزار مي گردد.

خبر

از  استان  انتظامی  فرمانده  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
شیوه  به  که  کالهبرداری  باند  اعضای  دستگیری 
بازاریابی، اقدام به ۱۲ میلیارد ریال  درج آگهی و 
کالهبرداری از شرکت های پخش مواد غذایی در 

استان های مختلف کشور کرده بودند، خبر داد. 
سردار »عباسعلی محمدیان« اظهار کرد: درپي اعالم 
شکایت فردی به پلیس آگاهی شهرستان فردیس 
خرید  به شیوه  کالهبرداری  مبني بر  البرز  استان 
با چک های مسروقه، پیگیری  از وی  مواد غذایي 
موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان البرز افزود: شاکی پس از 
دعوت به پلیس آگاهی، درخصوص جزئیات پرونده 
گفت که به صورت اتفاقی از طریق آگهی درج شده 
مواد  پخش  کار  در  که  فردی  با  دیوار،  سایت  در 
خرید  درخواست  و  بوده  عمده  به صورت  غذایی 
آشنا  داشته،  را  غذایی  مواد  تولید  شرکت های  از 

می شود.
این مقام ارشد انتظامی گفت: پس از چندین مرحله 
موافقت درخصوص  و  تلفنی و حضوری  قرارهای 

در  وی  به  را  غذایی  مواد  کاال،  فروش  چگونگی 
قبال دریافت چک فروخته و در زمان موعد چک، 
سرقتي بودن  و  در حساب  موجودي  عدم  متوجه 
چک شده است. سردار محمدیان بیان کرد: همزمان 
با شکایت مالباخته، پرونده های متعدد دیگري با 
موضوع کالهبرداري به شگرد خرید مواد غذایي و 
خشکبار در قبال ارائه چک های مسروقه، در این 

پلیس تشکیل شد که باتوجه به اهمیت آن، پیگیری 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار 
گرفت. وی اظهار کرد: در بررسی های اولیه مأموران، 
مشخص شد که اعضاي یک باند حرفه ای و سابقه دار 
به صورت مقطعي و کوتاه مدت با اسامی جعلی، اقدام 
به اجاره مغازه در مناطق مختلف شهرستان فردیس 
ازجمله مشکین دشت، فردیس، محمدشهر و غیره 

کرده و از طریق چاپ آگهي در سایت دیوار و عقد 
قرارداد با شرکت های فروش مواد غذایی در قبال 
خرید کاال، به فروشنده چک مسروقه تحویل داده 
و قبل از موعد وصول چک ها، اجناس خریداری شده 
را به مکان دیگری منتقل کرده و متواری می شدند.

فرمانده انتظامی استان البرز ادامه داد: مأموران با 
به کارگیری شگردهای  و  اطالعاتی  اقدامات  انجام 
باند  اعضای  از  ۴نفر  شناسایی  به  موفق  پلیسی، 
مذکور شده و اطالع یافتند که متهمان درحال حاضر 
در  اجاره ای  غذایی  مواد  پخش  فروشگاه  یک  در 

تهران، مشغول به فعالیت هستند.
با  مأموران  کرد:  عنوان  انتظامی  ارشد  مقام  این 
یک  در  و  اعزام  تهران  به  قضائی،  نیابت  دریافت 
به دستگیری متهمان  غافلگیرانه، موفق  عملیات 
متهمان  این که  بیان  با  محمدیان  سردار  شدند. 
به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی 
تحویل مراجع قضائی شدند، تصریح کرد: تاکنون 
۱۷نفر از مالباختگان شناسایی شده اند و تالش برای 

شناسایي سایر مالباختگان ادامه دارد.

البرز؛ ایستگاه پایانی کالهبرداران میلیاردی 

متن آگهی احضار متهم 
 ) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست (

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان فردیس به موجب کیفر خواست 
فرزند  بند  سره  طاهری  سمیه  برای   970124 کالسه  پرونده  در 
اسمعیل به اتهام سرقت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
 1397/6/24 مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به 
المکان  به مجهول  با عنایت  تعیین گردیده است.  ساعت 9 صبح 
بودن  و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 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 بعمل خواهد آمد.  10090 م/ الف 
منشی دادگاه کیفری شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس 

)1۰1 جزایی سابق (- اسماعیل میرزاخانی
استان البرز- شهرستان فردیس - جاده مالرد-کانال شرقی-دادگستری 

شهرستان فردیس

دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9۵09983034000۵94 کالسه:  پرونده 

فردیس )101 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 9709973032100114
شاکی :  خانم سکینه مرادی فرزند ناصر به نشانی استان البرز  - شهرستان کرج- 

شهر کرج  - مشکین دشت  - بلوار شهید جالل لو  - ک کریمی  - پ ۵
متهم : آقای محمدرضا ترکمانی فرزند قربانعلی به نشانی مجهول المکان 

اتهام : ضرب عمدی 
گردشگار : دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت 

از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
»راي دادگاه«

ایراد ضرب و جرح  بر  اتهام محمدرضا ترکمانی فرزند قربانعلی مبنی  در خصوص 
عمدی نسبت به سکینه مرادی  فرزند ناصر، با توجه به کیفر خواست صادره از ناحیه 
دادسرای عمومی و انقالب فردیس، شکایت شاکیه، گواهی پزشکی قانونی و عدم 
حضور و دفاع در دادگاه بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به 
مواد 488، 489، 714 از قانون مجازات اسالمی نامبرده را به پرداخت سه هزارم دیه  
کامل از بابت دو عدد کبودی ثلث فوقانی بازوی چپ، چهار ونیم هزارم دیه کامل از 
بابت سه عدد کبودی قسمت خلفی بازوی راست ظرف یکسال از تاریخ وقوع بزه در 
حق سکینه مرادی محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 10091 م/الف
رئیس شعبه 101 کیفری 2 فردیس - لطفی

آگهی مجمع فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی اعتبار کارکنان مؤسسه خاکشناسی و حاصلخیزی خاک

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند با توجه 
اسالمی  جمهوری  تعاون  بخش  قانون  در  آمده  بعمل  اصالحات  انجام  به 
ایران مجمع فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی برای تصویب اساسنامه 
 ، کرج  نشانی  به   97/4/12 شنبه  چهار  روز  صبح   10 ساعت  راس  جدید 
موسسه   ، خمینی  امام  بلوار   ، دشت  مشکین  جاده   ، استاندارد  میدان 
دعوت  محترم  اعضای  کلیه  از  گردد  می  برگزار  آب  و  خاک  تحقیقات 
می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده در صورتیکه حضور 
یا  و  وکیل  به  را  رای خود  تواند حق  می  نباشد  میسر  در مجمع  عضوی 
نماینده خود واگذار نماید و هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه نفر 
را بپذیرد . همچنین برگه نمایندگی مزبور با امضای رئیس هیات مدیره 
و بازرس معتبر میباشد. ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور دو 
سوم کل اعضاء شرکت تعاونی رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این 
نافذ و  یا مخالف(  از غایب  )اعم  اعضاء  برای کلیه  اتخاذ می شود  مجمع 

معتبر خواهد بود . 
دستور جلسه :  1-طرح و تصویب اساسنامه جدید 

هیات مدیره شرکت تعاونی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد 

سند رسمی
/ ۹۶ هیات موضوع  برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰3۱۶۰۴۶۰۰۰۰۵۸  مورخ ۱۷/ ۲   
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در حوزه ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای گودرز 
مارابی به شماره شناسنامه ۶ صادره از روانسرکدملی 3۸3۹۶۷۵۶۶۹  فرزند فالمرز  
نموده  مالکیت  عادی خریداری خود وصدور سند  قولنامه  به  رسیدگی  درخواست 
است که پرونده نیز تحت کالسه ۲3۴/ ۹۲ تشکیل وبه هیات موضوع قانون فوق 
الذکر ارجاع وهیات پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون وماده ۱3 
آیین نامه قانون مزبور رای به صدور سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه ساختمان را 
به مساحت  -۵3/ 3۸ مترمربع به نام آقای گودرز مارابی از پالک ۵3  اصلی روانسر 
از  بهار کوچه سوم خریداری  واقع در بخش ۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان 
از آقای سلطانعلی اردالن می باشد صادر نموده است  الواسطه  فالمرز مارابی  مع 
لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت  
صدور سند مالکیت مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند تا به 
تاریخ تسلیم  از  باید ظرف  مدت یک ماه  ارسال گردد،لذا معترض  دادگاه صالحه 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت  
انقضاء مدت مذکور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
یداله کاظمی- رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان روانسر

تاریخ انتشار اول  ۱3 / 3 /۱3۹۷ تاریخ انتشار دوم ۲۸ /  3 /  ۱3۹۷

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۰3۹ شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
 ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۰۴۰۲ شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  حقوقی  )نهم  آباد  خرم 
 – لرستان  استان  نشانی  به  عباس  علی  فرزند  حیدری  فرشته  خانم   : –خواهان 
شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد محله فلک الدین خیبر سوم –خوانده : آقای ثابت 
پور خدیور فرزند مراد خون به نشانی استان لرستان –شهرستان خرم آباد روستای 
چشمه سرخه ابتدای جاده چشمه سرخه روبروی شرکت پگاه شرکت تولیدی عایق 
رطوبتی تلفن ۰۹33۹۱۵۸۲۵۵ –خواسته ها : ۱-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

۲-مطالبه مهریه 
به  عباس  علی  فرزند  حیدری  فرشته  خانم  دادخواست  در خصوص   : دادگاه  رای 
طرفیت آقای ثابت پور خدیور فرزند مراد خون به خواسته اعسار از پرداخت هزینه 
دادرسی دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان 
خانه داری است و اینکه خوانده دلیلی خالف ادعای خواهان به دادگاه ارائه ننموده 
است لذا دعوای اعسار وی مورد پذیرش این دادگاه بوده و به استناد ماده ۱۹۸ قانون 
آیین دادرسی مدنی و ماده ۵ قانون حمایت از خانواده حکم به اعسار وی از پرداخت 
هزینه دادرسی به صورت موقت صادر و اعالم می نماید و در خصوص دعوای خواهان 
به طرفیت خوانده به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه 
از جمله  قانونی  بانضمام کلیه خسارات  آزادی  بهار  تمام  تعداد ۱۰۰ عدد سکه  به 
هزینه دادرسی دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ادله 
ابزاری خواهان من جمله رونوشت سند نکاحیه شماره ۵3۹۲ پیوستی و اظهارات 
خواهان در محضر دادگاه وقوع رابطه زوجیت دائم فیما بین خواهان و خوانده محرز 
و مسلم است و اینکه زن به مجرد وقوع عقد مالک تمام مهریه می شود و می تواند 
هر نوع تصرفی در آن بنماید و خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
ارائه  دادگاه  به  باشد  برائت ذمه خود  از  دلیلی که حکایت  و  نیافته  دادگاه حضور 
ننموده و توجها به نظریه مشورتی قاضی مشاور خانواده لذا دادگاه خواسته خواهان 
را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ از 
قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۱۰۰ عدد سکه طالی تمام 
بهار آزادی بابت مهریه خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱/۵۱۶/۰۰۰ ریال 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز 
پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف ۲۰ روزپس از ابالغ 

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی . 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۹۸۰۰۵۲3  در خصوص شکایت آقای محمد رضا نصیری 
مقدم  فرزند علی حیدر علیه آقای علی باغبانی پور فرزند عباس  دائر بربی احتیاطی در امر 
رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی  به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم 
و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱3۹۲ نامبرده از تاریخ نشر 
آگاهی تا ظرف 3۰ روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد .

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
شماره  واصالحی   ۱3۹۶/۶/۱۹ ۱3۹۶۶۰33۱۰۱۱۰۰۱3۵۹مورخ  شماره  آراء  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  مورخ ۱3۹۷/۰۲/3۰هیات   ۱3۹۷۶۰33۱۰۱۱۰۰۰33۲
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسمعلی حسن خانی 
بشناسنامه شماره ۱۲3۶ صادره از خدابنده فرزند علی در قسمتی از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۵۰/۹۶ مترمربع مفروز از پالک شماره ۱۵3۱ 
فرعی از ۱۶۹ اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقایان منوچهر گل محمدی و احمد 
علی پرواس که خود مالکین اولیه می باشند تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. ۹۷/۹۴۱۷/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۷/۰3/۱۲    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۷/۰3/۲۸

سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
موضوع  اول  ۹۷/۲/۲۵هیات  مورخ   ۱3۹۷۶۰33۱۰۰۹۰۰۰۱۵۰ شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  یک  ناحیه    - کرج  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در 
فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۵۶۵۸  آقای محسن منتظری سانیچ  متقاضی 
به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲۸/3۵ مترمربع 
مفروز از پالک 3۸۱ فرعی از ۱۵۲ اصلی واقع در حیدرآباد خریداری از مالک رسمی 
)توضیحا  کرج   ۱۵۸ دفترخانه   ۹۶/۵/۲۵ مورخ  شماره ۱۰۱۴۷  رسمی  سند  طبق 
آقای محسن منتظری سانیچ مالک مشاعی است( که مالکیت نامبرده در شماره دفتر 
اطالع  منظور  به  لذا  است.  گردیده  ۱3۹۶۲۰33۱۰۰۹۰۲۰۹۹۸محرز  الکترونیکی 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
تاریخ  از  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۷/۹۵33/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/3/۱3

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/3/۲۸
عباسعلی شوش پاشا  رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی حصروراثت
آقای علی ابانی نام پدرمحمد بشناسنامه۱۸۸۱۰۰۶۴۴۱صادره از شوشتردرخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرش مرحوم خاور علی 
۸۵/3/3۱درشوشترفوت  شوشتردرتاریخ  صادره  بشناسنامه ۱۸۸۰۹۹۸۷۵۰   خانی 
ورثه اش عبارتند از۱-متقاضی با مشخصات فوق الذکر ۲-احمد بشماسنامه۱صادره 
شوشتر۴-بطول  از  بشناسنامه3صادره  طال  مرحوم(3-گل  )پسران  شوشتر  از 
شوشتر۶-فاطمه  از  بشناسنامه3صادره  شوشتر۵-گوهر  بشناسنامه۱۶33صادره 
بشناسنامه۱۰صادره شوشتر )دختران مرحوم(تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تاهرکس اعتراض دارد یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد ازاین تاریخ 

ابراز شود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱۶/۴۰
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی ماده3قانون
 و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقدسند رسمی
موضوع  ۹۷/۱۰/۶هیات  ۱3۹۷۶۰3۱۷۰۰۵۰۰۰۰۱۰مورخه  شماره  برابررای 
فاقد سندرسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
درواحدثبتی شهرستان رامهرمز تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای محمد 
۱۶۹صادره  ۱۹۱۱۱۰۶3۴۱بشناسنامه  کدملی  دارای  عبدعلی  فرزند  اردشیری 
ازرامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ۲۴۴مترمربع قسمتی 
بلوارارشاد  رامهرمز  آدرس  به  رامهرمز  یک  دربخش  واقع  ۱۲۱۰اصلی  ازپالک 
ذوالفقار۲خریداری شده از مالکیت رسمی عبدالرضا کالنترهرمزی تائید گردید.لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
به  ،دادخواست خودرا  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ماه  از اخذ رسید ،ظرف مدت یک 
مرجع قضایی تقدیم و گواهی مشعر بردعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت 
متضرربه  مراجعه  مانع  مالکیت  صدور  مذکور  وبرابرماده3قانون  خواهدشد  صادر 

مراجع قضایی نخواهد شد.شماره م الف:۱۲/۱3۸
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۷/3/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۴/۱۲

شیری –رئیس ثبت اسنادو امالک رامهرمز

آگهی وقت دادرسی
کالسه پرونده:۱/۹۷-۱۵۲ وقت دادرسی:۹۷/۵/۷- ۸ صبح روز یکشنبه خواهان:نام 
خودرو  دستگاه  سندیک  زاده-خواسته:انتقال  عبدیان  محمدرضا  خانوادگی:  نام  و 
ماهشهر  مرکزی   اختالف حوزه  تسلیم شورای حل  دادخواستی   –خواهان  پراید 
نموده که جهت رسیدگی  به شعبه کد۱ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده 
آیین  تجویزماده۷3قانون  وبه  خواهان  وبدرخواست  بودن  المکان  مجهول  بعلت 
از  ویایکی  اسالمی  جمهوری  رسمی  درروزنامه  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
از  طهران  فرزند  جبارزاده  علی  آقای  خوانده  تا  میشود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید 
تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررباال جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند.شماره م الف:۱۶/۱۹۹
شورای حل اختالف کد1ماهشهر



اجتماعیدوشنبه 28 خرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3781  5

 بازگشت ساعات اجرای طرح ترافیک 
به حالت عادی

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطالعیه ای اعالم کرد 
که ساعات اجرای طرح ترافیک پس از پایان ماه مبارک رمضان به حال 
عادی بازگشته و بدین ترتیب از روز یکشنبه ۲۷ خردادماه زمان اجرای 

طرح ترافیک در ساعت ۱۹ به پایان می رسد.
همه  از  تشکر  ضمن  تهران  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  سازمان 
کسانی که در این مدت ضوابط تردد در محدوده طرح ترافیک را رعایت 
از  قبل  که  می خواهد  خودروهای شخصی  دارندگان  عموم  از  کرده اند، 
ورود به محدوده، نسبت به ثبت نام و شارژ حساب شهروندی در سامانه 
»تهران من« اقدام کنند تا مشمول پرداخت عوارض مضاعف و جریمه 

نشوند.
 

 افزایش ١٨۰ درصدی مرگ و میر توسط قرص برنج

مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس با مقایسه آمار فوت شدگان ناشی 
از مسمومیت با قرص برنج در سال های ۹۶ و ۹۵، از رشد ۱۸۰ درصدی 

این نوع مرگ در سال گذشته خبر داد.
به نقل از پایگاه خبری پزشکی قانونی فارس، سعید غالمزاده گفته است 
که سال ۹۶ تعداد ۲۸ نفر براثر مسمومیت با قرص برنج در فارس جان 
باخته اند حال آنکه آمار سال ۹۵ تعداد فوت شدگان به این علت را ۱۰ 

نفر نشان می دهد.
غالمزاده خاطرنشان کرد که از میان۲۸ فوت شده ناشی از مسمومیت با 

قرص برنج ۱3 مرد و ۱۵ زن بوده است.
از کاهش ۱.۵ درصدی مرگ  فارس همچنین  قانونی  مدیرکل پزشکی 
ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال ۹۶ و در مقایسه با 
سال قبل از آن خبر داد و گفت: سال ۹۶ تعداد 3۷ نفر براثر مسمومیت 
با منوکسیدکربن جان باختند حال آنکه این تعداد در سال قبل از آن 

3۹ نفر بوده است.
غالمزاده همچنین گفته است که ۲۵ مرد و ۱۲ زن در سال ۹۶ در استان 

فارس بر اثر گازگرفتگی فوت کرده اند.
او در اشاره به آمار فوت شدگان ناشی از سوختگی در فارس، کاهش ۵.۸ 
درصدی این شاخص را یادآور شد و گفت: تعداد فوت شدگان ناشی از 
سوختگی سال ۹۶ بالغ بر ۱۲۸ نفر بود، آمار سال ۹۵ این تعداد را ۱۴۰ 

نفر اعالم کرده است.
سال  سوختگی  از  ناشی  جان باختگان  بین  در  اینکه  بیان  با  غالمزاده 
۹۶ در استان فارس ۶۰ نفر مرد و ۶۸ نفر زن بوده اند، گفت: سال ۹۶ 
در تعداد فوت شدگان ناشی از غرق شدگی نیز کاهش ۵۰ درصدی را 

تجربه کردیم.
 

۹.۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: حدود ۷ میلیون و 3۰۰ هزار نفر 
که ۹.3 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند سالمند هستند.

انوشیروان محسنی بندپی گفت: بهزیستی از بیش از ۶۰۰ هزار سالمند 
حمایت می کند که حدود ۱۰۰ هزار نفر از آنها یارانه می گیرند، ۱۸ هزار 
نفر در مراکز شبانه روزی هستند که یارانه آنها حدود ۶۰۰ هزار تومان 
است. وی ادامه داد: امید به زندگی در ایران افزایش یافته بطوری که 

جمعیت سالمند اکنون به ۷ میلیون و 3۰۰هزار نفر رسیده است.
رئیس سازمان بهزیستی تصریح کرد: سن امید به زندگی برای زنان به 

۷۸ سال و برای مردان به ۷۴ سال رسیده است.
از میان جمعیت سالمند کشور، 3 ملیون و ۷۰۰ هزار  محسنی گفت: 
نفر زن و 3 میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مرد هستند که ۹.3 درصد جمعیت 
و  بر رصد  بهزیستی کشور  رئیس سازمان  تشکیل می دهند.  را  کشور 
پیمایش شاخص های سالمندی برای برنامه ریزی اقدامات الزم در آینده 
تاکید کرد و گفت: حدود ۲3۰ مرکز نگهداری سالمندان در ایران فعالیت 
بیشترین  جمعیت  از  درصد   ۱۱ با  گیالن  استان  افزود:  وی  می کنند. 
سالمندان و استان سیستان و بلوچستان با ۴.۹ درصد از جمعیت استان 

کمترین میزان سالمندان را دارد.

خبر

احتمال افزایش قیمت داروهاي وارداتي 

از سوی  انتشار خبری  به  بنیادی در واکنش  بهروز 
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان داروی 
انسانی مبنی بر اینکه صنعت دارو به شدت مشکل 
کمبود نقدینگی دارد و زمان تسویه مطالبات از ۷۰ 
تایید آن  یا ۴۰۰ روز رسیده است در  به 3۰۰  روز 
گفت: آخرین پرداختی به شرکت های تولیدکننده دارو 
در اواخر سال ۹۵ صورت گرفته است، ضمن اینکه 
کمیسیون بهداشت و درمان در زمینه تحقق مطالبات 
سال  در  اینکه  کما  داشت،  زیادی  تالش  قشر  این 
گذشته جلساتی با حضور نمایندگانی از سازمان برنامه 

و بودجه و صنایع داروسازی برگزار کرد.
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کاشمر  مردم  نماینده 
برای پیگیری  این جلسات  اینکه نتیجه  یادآوری  با 
بوده  بخش  رضایت  دارویی  شرکت های  مطالبات 
است ادامه داد: البته سه هفته قبل نیز جلسه ای را 
در کمیسیون تلفیق بودجه با حضور این افراد برگزار 
کردیم که نشان می داد رئیس انجمن توزیع دارو برغم 
اینکه با تاخیر مطالباتشان را دریافت کرده اند، اما از 

میزان دریافتی این حوزه راضی بود.
وی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز در وضعیت بازار 
دارو اظهار کرد: این موضوع نگران هایی را در حوزه دارو 
ایجاد کرده است که البته دولت نیز تصمیم گرفته است 
تا این تغییر نرخ ارز را در قالب تامین اعتبارات مورد 

نیاز بیمه ها و افزایش قدرت پرداخت آنها جبران کند.
بنیادی تاکید کرد: بی تردید مسئوالن صنعت دارو این 
حق را دارند که نگران تاثیر افزایش نرخ ارز بر وضعیت 
بازار دارو باشند، ضمن اینکه رفع این نگرانی هم باید 
توسط دولت و پیگیری های کمیسیون بهداشت مجلس 
صورت بگیرد و هرچند در شرایط کنونی از نظر تامین 
منابع مالی تحت فشار قرار داریم، ولی باید اولویت بندی 
شود و این منابع در اختیار دستگاه های مربوطه قرار 
باید سالمت مردم در  قطعا همیشه  گیرد، چرا که 
اولویت قرار بگیرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، 
در مورد افزایش قیمت دارو تحت تاثیر افزایش نرخ 
ارز یادآورشد: قرار بود قیمت دارو برحسب تفاهمی که 
سازمان غذا و دارو با سندیکاهای داروسازی داشتند 
تا ۹درصد افزایش یابد. ضمن اینکه برخی داروهای 
وارداتی هم ممکن است افزایش قیمت بیشتری نیز 
داشته باشند که مشکل تهیه این داروها هم باید در 

قالب کمک بیشتر به بیمه سالمت برطرف شود.

 دستگاه های کوچک کننده بینی مورد 
تایید وزارت بهداشت نیست

معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت 
گفت: طبق بررسی فنی کمیته  مصداق تجهیزات 
در  که  بینی  کننده  کوچک  دستگاه های  پزشکی، 
و  اثربخشی  می شوند،  تبلیغ  ماهواره ای  شبکه های 

کارایی ندارند.
و بنابر اعالم وبدا، مهندس علیرضا سلیمانی گفت: به 
علت عدم وجود مدارک و مستندات معتبر در مورد 
کننده  کوچک  دستگاه  کارایی  و  اثربخشی  میزان 
بینی )که برای کوچک کردن و فرم دادن بینی های 
گوشتی و غضروفی از طریق اعمال ویبره و حرارت 
مورد استفاده قرار میگیرد(، برابر بررسی فنی دستگاه 
مذکور در کمیته مصداق تجهیزات پزشکی با حضور 
متخصصین و اساتید فن، در حال حاضر وسیله مذکور 
به لحاظ عملکردی مورد تائید وزارت بهداشت نیست.

خبر

دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب 
بی رویه  مصرف  مورد  در  هشدار  شناسی ضمن 
گفت:  کشور  در  بیوتیک ها  آنتی  خودسرانه  و 
آنتی  مقابل  در  میکروب ها  مقاومت  مسئله  این 

بیوتیک ها را به همراه داشته است.
به گزارش پیام زمان ،دکتر محمد مهدی اصالنی 
در ارتباط با برگزاری نوزدهمین کنگره بین المللی 
میکروب شناسی اظهارداشت: این کنگره از ۱3 تا 
۱۵ شهریورماه سال جاری در تهران برگزار خواهد 
میکروب  با  مرتبط  مختلف  موضوعات  و  و  شد 
شناسی به صورت سخنرانی، ارائه پوستر و کارگاه 

آموزشی مطرح و بررسی می شود.
وی افزود: آخرین و جدیدترین دستاوردهای علمی  
در زمینه های مختلف میکروب شناسی همچون 
مقاومت آنتی بیوتیکی میکروبها در این کنگره با 
حضور مهمانانی از انگلستان، ژاپن،آلمان، فرانسه، 
فنالند و ... ارائه می شود . محور اصلی کنگره  عمدتا 
پزشکی  شناسی  میکروب  مختلف  های  جنبه 
است البته میکروب شناسی مواد غذایی، دهان و 
دندان  و دامپزشکی و ... نیز مطرح و مورد بحث و 

گفت وگو قرار می گیرد.
دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب 
شناسی به موضوع مقاومت در باکتریهای ایجاد 
کننده عفونت ادراری به عنوان یکی از شایع ترین 

عفونت ها اشاره کرد و ادامه داد: مصرف خودسرانه و 
غلط  آنتی بیوتیکها   سبب مقاوم شدن میکروب ها 
در مقابل آنتی بیوتیک هایی  شده است  که بسیار  
ارزان قیمت تر از آنتی بیوتیکهایی  هستند که 

امروزه بسیار استفاده میگردند. 
دکتر اصالنی گفت: همچنین امروزه در کشور ۹۰ 
درصد باکتریهایی که  به پنی سیلین حساس  بودند 
به آن مقاوم شده  اند مثل  عفونت های ایجاد شده 
توسط استافیلوکوک ها و پنوموکک ها که قبال به 

آن حساس بودند. 
ایشان خاطرنشان کرد: در این کنگره پانل ویژه ای 
در ارتباط با  مقاومت و    آنتی بیوتیک های جدید 

داریم که امیدوارم بتواند راهگشای آینده باشد.
دبیر علمی نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب 
شناسی  تصریح کرد: متاسفانه مصرف بی رویه و 
خودسرانه آنتی بیوتیک ها  سبب شده که به طور 
مثال آنتی بیوتیکی که در برخی کشورها ۱۰ تا ۱۵ 
سال طول می کشد تا  میکروبی  در برابر آن  مقاوم 
شود در ایران به یک تا ۲ سال رسیده  است که 
این هشداری جدی برای تجویز و مصرف بی رویه 
آنتی بیوتیک ها ست . نوزدهمین کنگره بین المللی 
میکروب شناسی ایران۱3 لغایت ۱۵ شهریور  در 
سالن ابن سینای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه 

تهران برگزار می شود.

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت 
گسترده  و  وسیع  حوزه  در  گفت:  بهداشت 
تجهیزات و ملزومات پزشکی، در برخی موارد با 
گران فروشی و عدم تامین به موقع ملزومات و 
تجهیزات پزشکی روبرو هستیم و برای برخورد 
با تخلفات باید شاهد همکاری نزدیک تر وزارت 
بهداشت و دستگاه های قضایی و نظارتی باشیم.

اظهار  مطلب،  این  بیان  با  مسائلی  رضا  دکتر 
داشت: خوشبختانه با همکاری مناسب اداره کل 
تجهیزات پزشکی و سازمان تعزیرات حکومتی و 
در راستای رسیدگی سریع تر به تخلفات، شعبه 
ویژه تعزیرات حکومتی در این اداره کل تاسیس 

شد.
وی با اشاره به شرایط حساس و ویژه کشور در 
شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: ممکن است در 
دچار  ایران،  علیه  ظالمانه  تحریم های  شرایط 
مشکالتی شویم که بخش خصوصی و دولتی 
با تعامل ویژه ای بر این تحریم ها غلبه و  باید 

کشور را سربلند کنند.
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت در خصوص بیشترین تخلفات تجهیزات 
پزشکی، گفت: نظام تامین تجهیزات پزشکی با 
ملزومات  و  تجهیزات  قلم  هزار   ۲۷۰ وجود 
پزشکی، بسیار وسیع و گسترده است، اما در 

برخی موارد با گران فروشی و عدم تامین به 
موقع ملزومات و تجهیزات پزشکی روبرو هستیم 
و برای برخورد با تخلفات باید شاهد همکاری 
نزدیک تر وزارت بهداشت و دستگاه های قضایی 

و نظارتی باشیم.
مسائلی یادآور شد: یکی از اقدامات مهم و موثر در 
قالب طرح تحول سالمت، نظام مند کردن عرضه 
و توزیع تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی تابعه 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده است و 
بیمارستان ها بر اساس تصمیمات کمیته دارو 
با پروتکل های موجود،  و تجهیزات پزشکی و 

خریدهای تجهیزاتی خود را انجام می دهند.
بنابر اعالم وبدا، وی در بخش دیگری از سخنان 
خود تاکید کرد: تامین تجهیزات پزشکی، دارو و 
اقالم مورد نیاز کشور به صورت مستمر و جاری 
و بدون توجه به نوسانات ارزی، صورت می گیرد 
و هیچ نگرانی وجود ندارد و گزارش هایی که بر 
اساس رصد ما تهیه می شود نیز این موضوع را 
تایید می کند. اما اگر کسی در چنین شرایطی 
به دنبال سوء استفاده باشد، وزارت بهداشت با 
همکاری سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به 
برخورد با این افراد اقدام خواهد کرد و مواردی از 
تخلف وجود داشته که دانشگاه های علوم پزشکی 

گزارش کرده اند.

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخصوص  در 
دوم  سال  پایان  تا  مقررشده  توسعه  برنامه ششم 
برنامه آیین نامه مربوط به همسان سازی حقوق 
بازنشستگان تهیه می شود. معاونت بیمه ای مشغول 
بررسی فنی است تا آیین نامه تهیه و در بودجه 

۹۸ وارد شود.
به گزارش خبرنگار پیام زمان، سید تقی نوربخش 
بیان  با  رسانه  اصحاب  با  نشست خبری خود  در 
اینکه در آستانه هفته تامین اجتماعی گفت: در این 
هفته ۴۴ پروژه بیمه ای، درمانی و اقتصادی افتتاح 

خواهد شد.
وی افزود: اقداماتی در راستای حمایت از اشتغال 
داریم. در همین راستا در قالب طرح مشوق های 
اشتغال هم اکنون کلیه کارگاه های تولیدی می توانند 
به ازای هر دو نفر که جذب و بکارگیری می کنند از 
مزایای بیمه ای برای یک نفر از آنها استفاده کنند. 
به این معنا که اگر کارگاهی دو فرد زیر 3۴ سال 
و دارای مدرک کارشناسی را جذب کند، برای یک 
نفر آنها از معافیت حق بیمه کارفرمایی برخوردار 
می شود.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره 
مشاغل فضای مجازی و کسب و کار خانگی نیز 
گفت: در این موارد سازمان تسهیالتی ایجاد کرده 
که افراد با معرفی صنوف مربوطه از مزایای بیمه ای 
استفاده کنند. در همین زمینه با خانه موسیقی، 
تئاتر، خانه سینما و مشاغل فضای مجازی تفاهم 

نامه هایی منعقد شده است.
وی با اشاره به تفاهم نامه با معاونت علمی فناوری 
کلیه  اساس  این  بر  گفت:  جمهوری  ریاست 
قراردادهایی که مجری آنها شرکت های دانش بنیان 
باشند از محاسبه ضرایب حق پیمان معاف هستند.

نوربخش ادامه داد: مذاکراتی با وزیر ارتباطات برای 
کمک به استارت آپ های ثبت شده، در حال انجام 
است که به دنبال آن هیات مدیره آنها که سهام 
دارند از معافیت کامل حق بیمه برخوردار شوند. 
تسهیالتی برای اصحاب رسانه در راستای تفاهم با 
معاونت مطبوعاتی نیز درنظر گرفته شده است و تا 

کنون ۱۲هزار نفر تحت پوشش رفته اند.
کرد:  عنوان  و  اشاره  نیز  رانندگان  بیمه  به  وی 
علیرغم عدم تامین منابع هدفمندی برای پوشش 
بیمه رانندگان همچنان بیمه پردازی آنها ادامه دارد. 
مذاکراتی با سازمان برنامه داریم تا این روند با تامین 

منابع ادامه یابد و تعداد آنها افزایش یابد.
اینکه  بیان  با  تامین اجتماعی  مدیرعامل سازمان 
مهلت بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب 
دارد گفت:  ادامه  تیرماه  تا ۱۰  و  نیز شروع شده 
امکان  از  جرائم  بخشودگی  بر  عالوه  کارفرمایان 

تقسیط بدهی نیز بهره مند میشوند.
نوربخش درمورد بر روند واگذاری شرکت های شستا 
داری، سیاست  بنگاه  از  عنوان کرد: خروج دولت 
دولت است و بسیاری از مشکالت موجود را مرتفع 
خواهد کرد. اکنون ۵۴ شرکت از ۱3۰ بنگاه را به 
مزایده گذاشتیم و تعدادی در حال واگذاری است 
و منابع ناشی از آن در بخش های سهام داری و در 
محل هایی که ارزش افزوده دارد وارد خواهد شد، 
البته از سهام داری به طور کامل خارج نمی شویم 
و در حد ۴۰ درصد سهام دار خواهیم بود. به طور 
کامل و طی دو سال از بنگاه داری خارج خواهیم 
دفترچه های  غیرحضوری  صدور  باره  در  شد.وی 
بیمه درمان اظهار کرد: عدم نیاز به مراجعه حضوری 
برای صدور و تمدید دفترچه هم اکنون در بسیاری 
شعب آغاز شده و تا هفته تامین اجتماعی شرایطی 
را ایجاد خواهیم کرد که دفترچه ها به درب منازل 

ارسال و نیازی به مراجعه به شعب نباشد.
حذف  درباره  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
این  گفت:  نیز  اجتماعی  تامین  بیمه  دفترچه های 
به صورت سراسری در مراکز ملکی سازمان  طرح 
انجام شد و تا کنون ۷۰ میلیون نسخه الکترونیک 
ایجاد و ۱۵ میلیارد تومان بابت چاپ دفترچه ها صرفه 
در  دفترچه  داد: حذف  ادامه  نوربخش  جویی شد. 
مراکز طرف قرارداد نیز در سه استان پایلوت شده و 
به زودی ۵ استان دیگر به این طرح ملحق می شوند و 
امیدواریم تا آخر سال کل مراکز تحت پوشش بروند.

از  حمایت  برای  شده  انجام  اقدامات  درباره  وی 
کاالی ایرانی گفت: برای این امر ۶۰۰ میلیارد تومان 
در بودجه پیشنهاد شده و اقدامات موثری در حال 
انجام است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در 
سازی  همسان  درباره  زمان  پیام  سوال  به  پاسخ 
زمانی  چه  و  مالکی  برچه  بازنشستگان  حقوق 
حداقل  امسال   : گفت  گیرد  می  صورت  صورت 
افزایش حقوق مستمری بگیران ۱۹/۵ در صد بود 
اما در سایر سطوح۵/ ۱3 درصد بود این بدین معنی 
است که افرادی که حق بیمه ای بیشتر پرداخت 
کرده اند فاصله انها سال به سال کمتر شودف این 
خالف مبانی بیمه ای است، شاید کمکی باشد برای 
افراد کم در آمد جامعه اما به لحاظ بیمه ای یک 
پارادکس است بین حداقل در یافتی  حق بیمه و 
حداکثر حق بیمه همسان سازی به معنی این است 
که این فاصله حفظ شود.همچنین  در برنامه ششم 
توسعه مقررشده تا پایان سال دوم برنامه آیین نامه 
مربوط تهیه شود. معاونت بیمه ای مشغول بررسی 
فنی است تا آیین نامه تهیه و در بودجه ۹۸ وارد 

شود.

گزارش زمان از نشست خبری سازمان تامین اجتماعی؛

همسان سازی حقوق بازنشستگان تا پایان سال 97

هشداردرموردمصرفخودسرانهآنتیبیوتیکها وشی ها  در حوزه درمان برخی گران فر

متن آگهی احضار متهم 

دادسرای فردیس به موجب کیفر خواست در پرونده کالسه 
970088 برای متهم علی محمد نژاد فرزند مرتضی به اتهام 
مشارکت در نگهداری 10 گرم هروئین و 20 سانت شیشه و 
2۵ گرم گراس و نگهداری 22 عدد پایپ تقاضای کیفر نموده 
که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخ 1397/۵/27 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن  و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد.  بدیهی است در صورت 
خواهد  بعمل  غیابی  رسیدگی  مقررات  مطابق  حضور،  عدم 

آمد.  10084 م/ الف 
رئیس شعبه چهارم دادگاه انقالب اسالمی کرج - مهدی زینالی

»رای دادگاه«
در خصوص اتهام آقای عزیز مراد زاهدی فرزند عزیز مراد 38 ساله 
مبنی بر نگهداری و در معرض فروش قرار دادن مجموعا 9 گرم و 
6۵ سانت هروئین و شیشه با توجه به گزارش واصله؛ کیفر خواست 
صادره؛ موارد مکشوفه؛ مجموع محتویات پرونده و اینکه متهم با 
وصف ابالغ حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه نکرده است؛ 
لذا بزه انتسابی محرز و مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی 
کیفری و بند چهار ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر نامبرده را به 
تحمل پنج سال حبس 30 ضربه شالق تعزیری و پرداخت بیست 
نماید. رای صادره غیابی و  نقدی محکوم می  میلیون ریال جزای 
و سپس  دادگاه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف 
ظرف مهلت مذکور قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان البرز 

می-باشد.  10093 م/ الف 
مستشار دادگاه انقالب اسالمی کرج-دهقانیان

شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان کرج

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان سرپرستی بانک تجارت استان لرستان دادخواستی به طرفیت خواندگان ۱- رسول امیدی 
فرزند فرض اهلل ۲-ناصر ماسوریان فرزند حسن به خواسته مطالبه وجه سفته –مطالبه خسارت 
دادرسی – مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۱۰۰۵۱۸  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  مورخ ۱3۹۷/۵/۷ یکشنبه ساعت ۱۲:۰۰ ظهر تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس ازنشر  آگهی و اطالع از مفاد آن  به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 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. 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۶۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۹۰۹۶  در خصوص شکایت 
آقای روح اله دالوند به وکالت از آقای علیرضا دالوند فرزند علی 
راست  علیه آقای مراد کاظمی فرد فرزند قاسم دائر برکالهبرداری 
و تحصیل مال از طریق نامشروع  به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت متهم و در راستای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب ۱3۹۲ نامبرده از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف 3۰ روز در شعبه 
یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر گردد در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
 شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی
 و انقالب شهرستان خرم آباد

اجراییه 96۰5۲7
 مشخصات محکوم  له  شهرداری رویان به نشانی نور رویان شهرداری نور 

مشخصات محکوم علیه  احمد شیخ سیردانی  فرزند سیدحسن به نشانی تهران خیابان 
قزوین خیابان عسگری شمالی مجید ققازنی  پالک ۹3 مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له / محکو م علیه  سید حسام الدین جعفری شیاده فرزند سیدحسن بابل به 
نشانی آستانه امامزاده قاسم اندیشه ۲ پالک ۵ وکیل شهرداری رویان محکوم به به موجب 
درخواست اجرای حکم مربوط به شماره ۹۶۱۰۰۹۱۹۶۴۲۰3۸۵۶و شماره دادنامه مربوطه 
۹۶۰۹۹۷۱۹۶۴۲۰۱۲۴۷محکوم علیه محکوم است به مبلغ ۵۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ ۱۷/3۹۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 3۰۰.۰۰۰ ریال بابت 
حق الوکاله وکیل خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها۹۴/۱۰/۲۵و۹۴/۱۲/۲۵لغایت  
وصول محکوم به نسبت به محکوم به که در زمان اجرای حکم محاسبه و از محکوم علیه 
اصول و به محکوم له پرداخت می گردد و مبلغ ۲/۷۴۰/۰۰۰ریال  بابت نیم عشر اجرایی در 

حق صندوق دولت محکوم به پرداخت می باشند رای دادگاه غیابی است 
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 3۴ قانون اجراي احکام مدني(۲- ترتیبي 
براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوٌم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید ظرف سي روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول، به طور مشروح 
مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري ایراني 
یا خارجي دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعواي اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت مي 
شود)مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي ۱3۹۴(.۴- خودداري محکوم علیه از 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجراي حکم، حبس تعزیري درجه هفت را در 
پي دارد. )ماده 3۴ قانون اجراي احکام مدني و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجراي 
محکومیت مالي ۱3۹۴( ۵- انتقال مال به دیگري به هر نحو با انگیزه فرار از اداي دین به 
نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دیون کافي نباشد موجب مجازات تعزیري درجه 
شش یا جزاي نقدي معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده ۲۱ قانون 
نحوه اجراي محکومیت مالي ۱3۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي روز ارائه 
شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا معرفي 
کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 

۱3۹۴(م. الف ۹۷/۲۶۸
رئیس  دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
ربابه روشناس  فرزندحسینعلی به شرح درخواستی که به شماره ۱/۱۵۲/۹۷این شوراثبت گردیده   آخانم 
درخواست صدورگواهی انحصاروراثت نموده واعالم داشته که مرحوم صادق علی پناه  فرزندفضعلی  شماره 
شناسنامه ۱3۶۹صادره ازجویباردرتاریخ ۹۷/۲/۱۵دراقامتگاه دائمی خوددرشهرستان جویبارفوت نموده وورثه 
/وراث حین الفوت وی عبارتنداز۱_ ربابه روشناس فرزندحسینعلی ش شناسنامه 3۰۴۸    ۲_سهیل علی 
ملی ۵۸۲۰۰۷۷۶۵۲   ۴_ فرزندصادق ش  پناه  ملی ۵۸۲۰۰3۵۹۴۱   3_صابرعلی  فرزندصادق ش  پناه 

شهربانوعلی پناه فرزندصادق ش ملی ۲۱۵۰۱3۶۱۵۵که به غیرنامبردگان فوق ورثه دیگری نداشته وندارد 
والغیراینک شوراپس ازانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررایک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی 
این شورا مراجعه وتقدیم  به  انتشارآگهی ظرف یکماه  باشدازتاریخ  نزداومی  ازمتوفی  نامه ای  داردویاوصیت 

نمایدواالگواهی صادرخواهدشد
 قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف شهرستان جویبار 

گواهی حصر وراثت
خانم لیال عظیمی   شماره شناسنامه   ۱۵۹۶    کد ملی ۰۴۹۰۷۲۲۹۵۴     فرزند علی     
متولد ۱3۵۴   صادره از شهر ری    به استناد شهادت نامه گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه در خواستی به شماره ۹۷/ح۱۶۶/۱   تقدیم این حوزه نموده چنین اشعار داشته است 
که شادروان ربابه حبیبی عدل  فرزند محمد ولی    شماره شناسنامه    ۱۴۱     کد ملی 
۴۰۵۱۴۰۰۰۷۷       طبق گواهی فوت شماره  ۶۴۲۷۸۹  ف/ ۲۰  در تاریخ ۱3۹۷/۰3/۰۱   

دراقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت عبارتند از: 
۱. نام و نام خانوادگی: لیال عظیمی      متولد:  ۱3۵۴     نام پدر: علی            کد ملی: 
۴۹۰۷۲۲۹۵۴      شماره شناسنامه: ۱۵۹۶      صادره: شهر ری          نسبت با متوفی دختر 
۲. نام و نام خانوادگی: زهرا عظیمی      متولد:  ۱3۵۰     نام پدر: علی            کد ملی: 
۰۴۹۷۲۲۹۴۶      شماره شناسنامه: ۱۵۹۵      صادره: شهر ری          نسبت با متوفی دختر

3. نام و نام خانوادگی: معصومه  عظیمی      متولد:  ۱33۹     نام پدر: علی            کد ملی: 
۰۰۴۷۲۰۶۹3۴      شماره شناسنامه: ۶۹۰      صادره: تهران           نسبت با متوفی دختر

۴. نام و نام خانوادگی: فاطمه  عظیمی      متولد:  ۱3۴۷     نام پدر: علی            کد ملی: 
۰۰۵3۰۹۸۱۵3        شماره شناسنامه: ۱۴۸۸      صادره: تهران           نسبت با متوفی دختر

۵. نام و نام خانوادگی: جواد  عظیمی      متولد:  ۱3۶۰     نام پدر: علی            کد ملی: 
۰۰۷۷۱۱۲۵۱۲       شماره شناسنامه: ۱۰۹۶       صادره: تهران                 نسبت با 

متوفی پسر
۶. نام و نام خانوادگی: مصطفی   عظیمی      متولد:  ۱3۶3     نام پدر: علی            کد ملی: 
۰۰۷۷۴۶۷3۶۱        شماره شناسنامه: ۰۰۷۷۴۶۷3۶۱        صادره: تهران                 نسبت 

با متوفی پسر
اینک پس از انجام تشریفات مقدماتی جهت انتشار در جرائد ارسال می شود تا یک نوبت 
منتشرشود تا چنانچه هرکس اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی مربوط صادر خواهد شد. م/الف ۵۹3  

خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

دادنامه 
دادنامه  شماره  پرونده۹۶/۹۸3  ۹۷/۱/۲۸کالسه  تاریخ  به 
۹۷/۵۲مرجع رسیدگی کننده شعبه سوم شورای حل اختالف نور 
خواهان احسان خادم العموم با وکالت محمد تقی درویش به نشانی 
نور خیابان امام مرکز خرید دی  طبقه دوم دفتر وکالت خواندگان 
ماتیو اعتماد مرجان اعتماد به نشانی هر دو مجهول المکان خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی گردشکار پس از وصول پرونده و ثبت 
آن به کالس  باال و دعوت طرفین جهت رسیدگی سرانجام در 
وقت فوق العاده شورا به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و ذیال انشاء 
رای می نماید قرار قاضی شورا در خصوص دعوای آقای احسان 
خادم العموم فرزند ناصر با وکالت آقای محمد تقی درویش به 

طرفیت آقای ماتیو اعتماد و خانم مرجان اعتماد به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل mvm مقوم به سه 
میلیون و یک ریال با این توضیح که مالکیت موکل نسبت به یک 
دستگاه اتومبیل mvm به شماره انتظامی ۷۲-۶۴۱ط۷۶مسبوق 
به مستند اقرار صورت گرفته خواندگان مرحوم فرهاد اعتماد و 
حکم قطعیت یافته به شماره ۹۶/۵۴3متعاقب  صادره از شعبه اول 
شورای حل اختالف به شرح پیوست است لذا با تقدیم دادخواست 
و ضمائم صدور حکم به شرح دادخواست را دارم بنا به مراتب فوق 
و محتویات پرونده و مندرجات متن دادخواست و حکم صادره 
از شعبه اول شورای حل اختالف نور به شماره ۹۶/۵۴3 که در 
این مورث  خواندگان اقرار مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل با 
مشخصات فوق الذکر نموده و از طرفی اقرار قاطع دعوی میباشد 

و کسی که اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف 
او باشد دلیل دیگری برای ثبوت  آن الزم نیست لذا قاضی 

شورا دعوای خواهان را ثابت دانست مستندا به مواد ۱۹۸ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده 
۱۲۷۵ قانون مدنی حکم محکومیت خواندگان به حضور در یکی 
از دفاتر اسناد رسمی شهرستان نور و تنظیم سند رسمی انتقال 
اتومبیل mvm به شماره انتظامی ۷۲-۶۴۱ط۷۶در حق خواهان  
صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف ۲۰ روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان نور می باشد م. 

الف ۹۷/۲۶۶
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور مرتضی فتح تبار 

آگهی مزایده وفروش اموال غیر منقول  نوبت اول
در پرونده  کالسه ۹۶۱۰۰۸ و به موجب نیابت اعطایی از شعبه ۵ دادگاه خانواده دادگستری  
کرج محکوم علیه  آقای منصور صحرا پور  فرزند شعبانعلی محکوم است به پرداخت تعداد ۶۰ 
قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته در حق محکوم لها خانم ثریا سلطان دهقان 
فرزند فضل اهلل و مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ریال بابت نیم عشر دولتی  در حق دولت میباشد . نظر به 
اینکه مشارالیه پس از ابالغ اجرائیه  ظرف مهلت  قانونی از پرداخت  محکوم به امتناع نموده 
است حسب تقاضای وکیل محکوم لها  /محکوم لها ملکی  به مشخصات ذیل از محکوم علیه  

توفیق و کارشناسی پس از ارزیابی  ارزش کلی آن را  چننین اعالم نموده است:
ملک مورد نظرشامل یک چهارم از نیم دانگ مشاع  از الباقی  سهم خوانده  از شش دانگ 
یک قطعه باغ به مساحت کل ۱۷۲۲ متر مربع می باشد  با عنایت  به بازدید و بررسی میدانی 
و معاینه محل از نظر نوع کاربری زمین و راههای دسترسی  وسایرعوامل موثر در ارزیابی به 
مبلغ ۱۱۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون و چهارصدوهشتاد هزار تومان برابر و اعالم 
میگردد و توجها به این نظریه کارشناسی به محکوم علیه ابالغ و اعتراضی به آن نشده محکوم 
لها تقاضای فروش و مزایده ملک توقیفی را نموده علیهذا ملک مذکور از طریق واحد اجرای 
در  مدنی  احکام  اجرای  محل  در  حضوری  مزایده  صورت  به  و  هشتگرد  دادگستری  مدنی 
مورخه ۹۷/۴/۱۹ ساعت ۱۰ صبح به فروش میرسد کسانیکه مایل به شرکت در مزایده خرید 
میباشند میتوانند تا مهلت ۵ روز قبل از مزایده ملک  آگهی  شده را مالحظه و سپس در 
تاریخ و ساعت مقرر در محل مزایده حاضر و شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی 
شروع و به باال ترین پیشنهاد فروخته خواهد شد برنده مزایده موظف است ۱۰ درصد قیمت 
خرید را نقدا در جلسه مزایده پرداخت تودیع و الباقی آن را ظرف یک ماه  از تاریخ ابالغ 
مزایده به حساب سپرده واریز و قبض آن را ارائه نماید چنانچه خریدار به هر علتی قادر به 
پرداخت مبلغ مذکور نباشد ۱۰ درصد واریزی پس از کسر هزینه های اجرایی و مزایده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد. 
مدیر شعبه خانواده اجرای احکام مدنی دادگستری هشتگرد ارمندپیشه
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گازپروم برای مشارکت در چهار حوزه گازی ایران آماده می شود

معاون شرکت ›گازپروم‹ روسیه اعالم کرد که این شرکت برای مشارکت در 
چهار حوزه گازی ایران آماده می شود.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، ›ویتالی مارکلوف‹ معاون شرکت گازپروم گفت 
که این شرکت قصد دارد، اسناد برای مشارکت در طرح های بهره برداری از 
 B-و فرزاد A-چهار حوزه گازی در ایران شامل ›کیش، پارس جنوبی، فرزاد
› را آماده کند. وی افزود: با طرف ایرانی درباره مشارکت در این چهار طرح 
مذاکره می کنیم و پس از تجزیه و تحلیل ، شرایط مشارکت را بررسی خواهیم 
کرد و تصمیم نهایی را اعالم می کنیم . مارکلوف همچنین خاطرنشان کرد که 
گازپروم امکان تکمیل کارخانه گاز مایع ایران )ال.ان.جی( را بررسی می کند. 
به گفته وی، احداث کارخانه متوقف شده، اما نیروگاه تولید برق و تجهیزات و 
دستگاههای بزرگ در آن نصب شده است. معاون شرکت گازپروم تصریح کرد: 
در زمان حاضر گازپروم وضع فنی این طرح را بررسی می کند و پس از پایان 
مطالعه درباره ورود به طرح ›ایران ال.ان.جی‹ تصمیم می گیرد. بر اساس این 
گزارش، شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد یک کارخانه تولید ›ال.ان.جی‹ )گاز 
مایع(مشتمل بر دو ردیف فرآیند موازی به ظرفیت سالیانه هر کدام حدود ۵.۴ 
میلیون تن ال ان جی، ۲۶3 میلیون تن پروپان، ۱۹۴ میلیون تن بوتان، ۲۱3 
میلیون تن میعانات گازی و ۱33 میلیون تن گوگرد در سواحل جنوب غربی 
ایران در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث کند. طرح ایران ال ان جی 
به منظور احداث کارخانه مایع سازی گاز طبیعی در منطقه ›تمبک‹ در ۵۰ 

کیلومتری شمال غربی عسلویه در حال اجرا است.

سقوط سنگین ۳ درصدی قیمت نفت

قبل از دیدار اوپک در هفته آینده، درحالی که عربستان سعودی و روسیه، تاکید 
کردند خود را برای افزایش تولید آماده می کنند، قیمت نفت 3 درصد معادل ۲ 

دالر در هر بشکه سقوط کرد.
بزرگترین  درحالی که  آینده،  هفته  در  اوپک  دیدار  از  قبل  جمعه،  روز 
تولیدکنندگان نفت جهان، عربستان سعودی و روسیه، تاکید کردند خود را 
برای افزایش تولید آماده می کنند، قیمت نفت 3 درصد یا ۲ دالر در هر بشکه 
سقوط کرد. قیمت پیش خرید هر بشکه نفت خام برنت ۲.۵۶ دالر سقوط 
کرد و به ۷3.3۸ دالر رسید. قیمت نفت خام تگزاس غرب آمریکا هم در هر 
بشکه ۱.۹۸ دالر سقوط کرد و به ۶۴.۹۱ دالر رسید. این شاخص نفتی در 
معامالت بامداد در بدترین سقوط خود تا قیمت ۶۴.۵۸ دالر هم پایین آمده 
بود. قیمت نفت برنت طی هفته گذشته که به معامالت دیشب منتهی شد، 
بیش از ۴درصد سقوط کرد، درحالی که نفت خام آمریکا این هفته ۱.3 درصد 
افت داشته است. باب یاگر، مدیر انرژی شرکت میزوهو در نیویورک، گفت: ما در 
حالی به سوی برگزاری اجالس اوپک پیش می رویم که همه در مورد افزایش 
تولید صحبت می کنند. تنها سوالی که وجود دارد این است که این افزایش 
تولید تا چه حد خواهد بود. وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک، پس از مذاکره 
با وزیر انرژی سعودی، خالد الفالح، اعالم کرد که هر دو کشور اصوالً از طرح 
افزایش تدریجی عرضه نفت پشتیبانی می کنند. او گفت یک گزینه، می تواند 
افزایش تدریجی ۱.۵ میلیون بشکه ای تولید نفت باشد که از اول جوالی آغاز 
شود. فالح هیچ سرنِخ مشخصی در مورد این که در اجالس پیش روی اوپک در 
وین، چه تصمیمی گرفته خواهد شد، ارائه نکرد، اما گفت: باید دید که به چه 

نتیجه ای خواهیم رسید، اما من معتقدم ما به توافقی خواهیم رسید.

نفت در جهان

کنترل هزینه های خوردگی در تأسیسات 
نفتی قدیمی ایران کلید خورد 

با توجه به قدمت تأسیسات نفت و گاز شرکت ملی 
این  در  خوردگی  هنگفت  هزینه های  و  ایران  نفت 
تأسیسات و همچنین ضرورت پایداری تولید سیاالت 
بازرسی  هیدروکربوری، موضوع تعمیر و نگهداشت، 
فنی و کنترل خوردگی از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، معاونت برنامه ریزی 
تلفیقی  برنامه ریزی  برنامه های  و  طرح ها  تلفیق  و 
شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد که اجرای پروژه های 
مطالعاتی طرح استقرار مدیریت خوردگی در شرکت 
ملی نفت ایران که به تصویب هیأت مدیره رسیده است، 

به زودی آغاز می شود.
بر اساس این گزارش، از میان ۶ طرح مطالعاتی استقرار 
مدیریت خوردگی در شرکت ملی نفت ایران، سه طرح 
در اولویت اجرایی قرار دارد. این طرح ها که طرح های 
مطالعاتی ارتقای کیفیت سیستم های حفاظت کاتدی، 
رنگ و پوشش و استفاده از بازدارنده های خوردگی در 
بخش های خشکی و دریایی صنایع باالدستی نفت و 
گاز است، به ترتیب از سوی شرکت های نفت مناطق 
مرکزی ایران، نفت و گاز اروندان و نفت فالت قاره ایران 
با نظارت کارگروه طرح استقرار مدیریت خوردگی اجرا 

می شود.
تدوین شاخص های کلیدی عملکرد برای ارتقای سطح 
کیفی حفاظت از تأسیسات شرکت ملی نفت ایران از 

مهمترین اهداف این طرح ها است.
نفت  ملی  نماینده شرکت  فتح آبادی  ابراهیم  هادی 
ایران در کمیته مدیریت خوردگی وزارت نفت و رئیس 
کارگروه طرح استقرار مدیریت خوردگی در شرکت 
ملی نفت ایران در خصوص خودارزیابی طرح استقرار 
مدیریت خوردگی با بیان اینکه چشم انداز، خط  مشی، 
اهداف کالن و برنامه های اجرایی این طرح در سال 
۱3۹۶ تدوین شده است، گفت: مرحله خودارزیابی این 
طرح نیز در ابتدای سال جاری انجام و نتایج آن به 

معاونت پژوهش و مهندسی وزارت نفت اعالم شد.
با توجه به قدمت تأسیسات نفت و گاز شرکت ملی 
این  در  خوردگی  هنگفت  هزینه های  و  ایران  نفت 
تأسیسات و همچنین ضرورت پایداری تولید سیاالت 
بازرسی  هیدروکربوری، موضوع تعمیر و نگهداشت، 
فنی و کنترل خوردگی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، در این راستا و بر اساس ابالغ سند راهبردی 
معاونت  سوی  از  نفت  صنعت  خوردگی  مدیریت 
استقرار  نفت،  وزارت  فناوری  و  پژوهش  مهندسی، 
مدیریت خوردگی در شرکت ملی نفت ایران در دستور 

کار قرار گرفته است.

کوتاه از انرژی

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
نخستین سری  از  نوین،  تجهیزات  با نصب  گفت: 
کارتخوان های جدید در جایگاه های توزیع سوخت 

رونمایی می شود.
پخش  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
موسوی خواه  سیدمحمدرضا  نفتی،  فرآورده های 
جایگاه های  جدید  کارتخوان های  مزایای  درباره 
کارتخوان ها،  این  مزیت  باالترین  گفت:  سوخت 
حذف هزینه های تامین و نگهداشت از دولت خواهد 
بود که این مهم ازطریق شبکه بانکی کشور انجام 
می شود و صرفه جویی قابل توجهی به همراه خواهد 
داشت. موسوی خواه با بیان این که بیش از ۱۱ سال 
سوخت  هوشمند  سامانه  تجهیزات  نصب  آغاز  از 
نیازمند  اکنون  و  می گذرد  عرضه  جایگاه های  در 
به روزرسانی است، اظهار کرد: در پیاده سازی و تجهیز 
این سری از کارتخوان ها از فناوری روز استفاده شده 
برای رفاه حال هموطنان، پرداخت هزینه  است و 
سوخت بدون دخالت نیروی انسانی نیز میسر خواهد 
روی  شده  نصب  فناوری   این که  بیان  با  وی  شد. 
کارتخوان های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام 

عملیات  بانکی را دارا است، تصریح کرد: از این پس، 
تمامی نازل ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت 
هم زمان مجهز می شوند تا شهروندان بتوانند از طریق 
کارت های  کردن  وارد  با  یا  کارت  بدون  خدمات 
بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت های 
خود را انجام دهند. مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی، با رد شایعات مطرح شده درباره 

سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت گفت: 
اقدام های انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا 
سهمیه بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت رسانی 
با  انجام می شود. موسوی خواه  بهتر به شهروندان 
بیان این که مطابق مصوبه مجلس شورای اسالمی ما 
موظف هستیم عرضه بنزین و نفت گاز را با اولویت 
کارت سوخت انجام دهیم، ادامه داد: این مهم اکنون 

در بخش نفت گاز با استفاده از سامانه پیمایش انجام 
می شود، همچنین به رو زرسانی تجهیزات جایگاه های 
بنزین و نفت گاز در دستور کار این شرکت قرار دارد. 
نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
افزود: در استفاده از کارتخوان های جدید نیازی به 
تغییر زیرساخت نخواهد بود و تنها انتقال اطالعات 
با فناوری نو و با استفاده از فیبر نوری انجام می شود. 
کارت  این که همه خودروها هم اکنون  بیان  با  وی 
سوخت دارند، گفت: اگر کسی کارت سوختش را 
گم کرده باشد می تواند با مراجعه به دفاتر پست و 
پلیس +۱۰ کارت المثنی درخواست دهد و اگر کسی 
رمزش را فراموش کرده با در دست داشتن مدارک 
با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش، رمز گشایی 
کارت  درخصوص  پایان  در  موسوی خواه  کند. 
سوخت خودروهای نوشماره، اظهار کرد: برای همه 
خودروهای نوشماره، کارت سوخت صادر شده است؛ 
بنابراین هم وطنانی که برای تحویل کارت سوخت 
اقدام نکرده اند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی 
خود یا پیگیری در سایت پست، نسبت به تحویل 

کارت های خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

کارتخوان های جدید جایگاه های سوخت رونمایی می شود

وقت رسیدگی
شاکی محمد کاظمی شکایتی علیه متهم پیمان آقا محمدی فرزند 
دادگاه  تقدیم  چاقو  با  عمدی  جرح  و  ضرب  بر  دائر  حسن  میرزا 
دادگاه  به شعبه 114  نموده که جهت رسیدگی  های عمومی کرج 
کیفری دو شهرستان کرج واقع در کرج - باالتر از میدان طالقانی 
به کالسه 970088 ثبت  - ساختمان مرکزی دادگستری ارجاع و 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/0۵/01 و ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به 
تجویزماده 344 ق- آ-د-ک - و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني  آگهي و اطالع 
و در وقت  را دریافت  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.  10088 م/الف
منشی شعبه 11۴ دادگاه کیفری ۲  کرج - مهرداد حشمتی

شعبه 11۴ دادگاه کیفری دو شهرستان  کرج )11۴ جزایی سابق(

وقت رسیدگی
شاکی محمد رجبی حیدر پرندی شکایتی علیه متهم کیوان علیزاده 
ملقب به عبداهلل دائر بر خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی 
دو  کیفری  دادگاه   114 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  کرج 
شهرستان کرج واقع در کرج - باالتر از میدان طالقانی - ساختمان 
مرکزی دادگستری ارجاع و به کالسه 9609982668400۵80 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/0۵/02 و ساعت 9 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به 
تجویزماده 344 ق- آ-د-ک - و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهي مي شود تا متهم پس از نشر 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني  آگهي و اطالع 
و در وقت  را دریافت  کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.  10086 م/الف
منشی شعبه 11۴ دادگاه کیفری ۲  کرج - مهرداد حشمتی

شعبه 11۴ دادگاه کیفری دو شهرستان  کرج )11۴ جزایی سابق(

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۱۷۴/۹۷

شعبه سوم شوای 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 تاریخ۱3۹۷/۵/۲ ساعت ۹وقت 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 مزایده مال غیر منقول نوبت اول
اجرای احکام مدنی در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت 
به فروش ملک شالیزاری روستای اسبو کال ضلع جنوبی بلوک زنی متعلق به محکوم 
علیه حمید جانی در حق فاطمه زهرا جانی روز چهارشنبه در تاریخ ۱3۹۷/۰۴/۱3 
ساعت ۱۰ صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس 
ارزش به مساحت ۲۰۰۰ متر مربعی و عرصه خارج از بافت روستا بوده و محدوده 
آن با مرز خاکی و مرز بتنی با زمین اطراف و کاربری شالیزاری را ۵۰۸۲۰۰۰۰۰ 
ریال برآورد نموده است ممزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را فی 
المجلس و مابقی راظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف و عدم پرداخت 
مابقی ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر 

عهده خریدار می باشد.
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل- عبدی

مفقودی 
برگ سبز سواری رنو لوگان L۹۰مدل ۹۵ با شماره پالک ۶۶۸ص۲3ایران ۸۲ با شماره 
 NAPLSRALDG۱۲۹۶3۲۸  و شماره شاسی K۴MA۶۹۰  - R۱۷۸۸۸۸موتور

بنام سید علی هاشمی کروتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 بابل 

متن آگهی 
جناب محمد فوالدوند فرزند حسین و شاه بی بی در خصوص شکایت اداره ثبت 
ثبت  محرمانه  انتشاراسناد  بر  دایر  شما  علیه  آباد  خرم  شهرستان  امالک  و  اسناد 
اسناد در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به شماره 
۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۷۰۰۶33 جهت دفاع از اتهام انتسابی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ 
انتشار این آگهی مهلت دارید در شعبه حاضر در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت 

مقرر وفق مقررات در خصوص پرونده اتهامی شما قرار صادر می شود . 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

مفقودی
 برگ سبز وانت سایپا ۱۵۱مدل ۱3۹3با شماره پالک ۵۸۹ج۵۴ایران ۷۷با شماره 
صادقی  رضا  NAS۴۵۱۱۰۰E۴۹۲3۵۱۰بنام  شاسی  شماره  ۵۱۶3۸۲۱و  موتور 

بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ماده3قانون
 و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سندرسمی
موضوع  ۹۷/۲/۱۵هیات  ۱3۹۷۶۰3۱۷۰۰۵۰۰۰۶۲۷مورخه  شماره  برابررای 
سندرسمی  فاقد  های  وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
مستقردرواحدثبتی شهرستان رامهرمز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
۴صادره  بشناسنامه  کدملی   ۱۹۱۱۶۰۵۵۸۵  دارای  فلفل  فرفرزند  نجفی  نصراله 
مساحت  به  مغازه  یکباب  از۷۲حبه ششدانگ  مشاع  حبه  به ۴۲  نسبت  ازرامهرمز 
۱۶/۰۵مترمربع قسمتی ازپالک ۴۴۷الی 3۴۷اصلی واقع دربخش یک رامهرمز به 
امین  ابراهیم  ورثه  رسمی  ازمالکیت  شده  خریداری  بازاررضاخانی  رامهرمز  آدرس 
طاهربهبهانی۴/۵حبه  ۱۰/۵حبه،محمد  صمیمی  سلطان  ۲۷حبه،فاطمه  به  نسبت 
تائید گردید.لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی می 
داشته  اعتراض  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  شوددرصورتی 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست 
نمایند. ارائه  اداره  این  رابه  و گواهی مشعربردعوی  تقدیم  به مرجع قضایی  خودرا 

مقررات  طبق  اعتراض  وصول  وعدم  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی 
مانع  مالکیت  مذکورصدورسند  ماده3قانون  خواهدشد.وبرابر  صادر  مالکیت  سند 
مراجعه متضرربه مراجع قضائی نخواهد شد.شماره م الف:۱۲/۱۱۶-تاریخ انتشارنوبت 

اول:۹۷/3/۱3-تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۷/3/۲۸
شیری-رئیس ثبت اسناد و امالک رامهرمز

آگهی فقدان سند
دانگ(وآقای  هاناهیدبساکی)یک  دانگ(وخانم  رستمی)سه  مریم  خانم 
تحت  خانه  یکباب  ششدانگ  مشاعی  بساکی)دودانگ(مالکین  کیوان 
توسط  شده  گواهی  استشهادیه  دوبرگ  پالک۲۰/۶۱۴بخش۵گتوندباتسلیم 
ششدانگ  مالکیت  اسنادمشاعی  که  است  اسنادرسمی33۸گتوندمدعی  دفترخانه 
ثبت۱۸۶۱ودفاتر3۸صفحه۷۶و۷۹وشماره  جلد۲۵صفحه۴3ذیل  دردفتر  فوق  پالک 
ثبت3۵۸۸و3۵۸۹به نام مالکین مشاعی ثبت وسندمالکیت دفترچه ای آن به شماره 
بعلت سهل  که  گردیده  وتسلیم  بترتیب۰۱۹3۱3و۰۷۶۰۱۲و۰۷۶۰۱3صادر  چاپی 
انگاری مفقودگردیده لذابه دستورتبصره یک ماده۱۲۰آیین نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی میشودکه هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسند 
مالکیت نزدخودمیباشدمیتواندظرف۱۰روزازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه 
وعدم  قانونی  مدت  شدن  ازسپری  پس  صورت  نمایدودرغیراین  تسلیم  اداره  این 

واخواهی سندمالکیت المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.    شماره م.الف)۱۶/۴۱(
امیرمسعودفاطمیان-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک گتوند

آگهی دادنامه
پرونده کالسه۹۵۰۹۹۸۶۱3۲۷۰۰۲۱۶شعبه۱۰۱ دادگاه کیفری دوبخش بندرامام خمینی 
آذرفرزند  نجفیان  رحیم  آقای  ۹۶۰۹۹۷۶۱3۲۷۰۱۱۲۴-شاکی:  شماره  نهایی  تصمیم 
سهراب به نشانی سربندربلوار نواب-نواب۷پالک۶ –متهم:آقای میالد علی نژادجزیره به 
نشانی مجهول المکان – اتهام:ضرب و جرح عمدی-گردش کار:درتاریخ ۹۵/۲/۱۸شاکی 
آقای رحیم نجفیان آذرشکایتی را تحت عنوان ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو شکایتی را 
علیه ناشناس راننده خودروی ۱۴۱ط۱۱۹ایران3۴ در شعبه۱۰۱کیفری بندرامام خمینی 
)ره(مطرح نموده است.شاکی دراظهارات خود بیان داشته است که پشت چراغ قرمزایستاده 
ازمن تقاضای مسیرکرد که به خاطر قرمزبودن چراغ مخالفت کردم  نامبرده  بودم که 
که ایشان از خودرو پائین شدوبامن درگیرشد وباچاقوبه صورت من زد وفرارکرد ،شاکی 
ادله خودمبنی بروقوع جرم شماره پالک خودروی فوق که بنام مرتضی علی نژاد جزیره 
بوده است وهمچنین گواهی پزشکی قانونی حکایت ازجراحت بخیه شده دامیه صورت 
بطول۱۰سانتی متر بوسیله  جسم نوک تیز بوده وهمچنین گواهی دونظرشاهد به این 
مرجع ارائه نمود درادامه پس از تحقیقات الزم وهمچنین تحقیق ازادای مرتضی علی نژاد 
مشخص شده که خودروی فوق درتصرف رانندگی آقای میالد علی نژاد جزیره برادرآقای 
مرتضی علی نژاد بوده است اقدامات الزم جهت دسترسی به ایشان به نتیجه نرسید که 
این دادگاه مستندا به ماده۱۷۴قانون آئین دادرسی کیفری وقت رسیدگی تعیین نامبرده 
به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو ازطریق روزنامه احضار گردید دروقت مقررشاکی 
حاضرومتهم حاضرنشده والیحه ای نیزارسال ننموده است واین دادگاه ختم رسیدگی اعالم 
و به شرح ذیل با استعانت  ازخداوند منان مبادرت به صدوررای می نماید.دراین پرونده 
حسب شکایت آقای رحیم نجفیان آذرآقای میالد علی نژاد جزیره متهم می باشد به ضرب 
و جرح عمدی با چاقو،این دادگاه با توجه به شکایت شاکی ،گزارش مرجع  انتظامی ،گواهی 
پزشکی قانونی،شهادت شهود،احضار متهم آقای میالد علی نژاد ازطریق نشر آگهی و عدم 
حضوردروقت مقرر وعدم ارائه الیحه دفاعی وسایرمحتویات پرونده وقوع وانتساب بزه فوق 
الذکررا محرز ومسلم  تشخیص داده لذا ازجهت جنبه خصوصی مستندا به مواد ۱۴و۱۷و۴

۴۸و۴۴۹و۴۵۰و۴۵۲و۴۵۴و۴۶۲و۴۸۸و۴۹۹و ۴۹۴و۷۰۹و۷۱۰و۷۱۴و۷۱۶ قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱3۹۲ متهم  را از۱-بابت جراحت دامیه صورت به طول ۱۰سانتی مترکه 
اثر آن بجا مانده است به سه درصد دیه۲-از بابت کبودی باک فوقانی تحتانی چشم چپ نیز 
به شش هزارم دیه که همچنین از بابت دامیه زیر پره بینی سمت چپ و ارش و تورم زیر 
چشم چب و ارش جوشگاه معیوب و فرورفته سمت چپ صورت نیز جمعا به شش و نیم 
درصد همچنین نامبرده را ازجنبه عمومی نیز مستندا به تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱3۷۵ کتاب پنجم تعزیرات  و مجازات های باز دارنده به یک سال حبس 
تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روزقابل واخواهی دراین 
مرجع سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم تجدید نظر استان 

خوزستان می باشد.شماره م الف:۱۶/۲۰۰
رئیس شعبه 101دادگاه کیفری دو بخش بندرامام خمینی)ره(-حسن خادمی

آگهی دادنامه
احکام:33/۲/۹۷. احکام:۹۷/۲/3-شماره  پرونده:۶۶۵/۲/۹۶-تاریخ  کالسه  شماره 
کمایی. اختالف.خواهان:رسول  حل  دوشوراهای  رسیدگی:شعبه  مرجع 
وغیره. خوانده:یاسرمحمدی  ای-دفتربیمه.  خامنه  اله  آیت  آدرس:باغملک-خیابان 
اله خامنه ای-خیابان۲۲ بهمن-کوچه شهید فهمیده. آدرس:باغملک-خیابان آیت 

خواسته:انتقال سند.رای قاضی شورا:درخصوص دعوی خواهان آقای رسول کمایی 
به  ای-دفتربیمه  خامنه  اله  آیت  باغملک-خیابان  وساکن  اهل  ظهراب  فرزند 
خامنه  اله  آیت  باغملک-خیابان  نشانی  به  هوشنگ  فرزند  طرفیت۱-یاسرمحمدی 
فرزندیوسف مجهول  بدرانی کوه  ای-خیابان۲۲بهمن-کوچه شهیدفهمیده۲-پژمان 
به تهیه  اول  الزام خوانده ردیف  المکان به خواسته تقاضای رسیدگی وصدورحکم 
مقدمات ورفع موانع قانونی انتقال سندوالزام خوانده ردیف دوم به حضوردردفترثبت 
شماره  خودروپراید۱۱۱مدل۹۴به  دستگاه  سندیک  وانتقال  پالک  برتعویض  مبنی 
انتظامی۱۴-۱۴۱م۶۵،بدین شرح که خواهان اذعان نموده است برابرقولنامه عادی 
یک دستگاه خودروازخوانده ردیف اول خریداری نموده ام وموظف ومکلف به تهیه 
که  دوم  ردیف  خوانده  نام  خودروگردیدوسندخودرومذکوربه  سندرسمی  مقدمات 
آگهی  نوبت  ویک  پرونده  ومحتویات  اوراق  باشد،شورابابررسی  می  المکان  مجهول 
دادخواست به دلیل مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم وعدم حضورخواندگان 
استعالم  به  سندخودرووباتوجه  برانتقال  دال  ویامدرکی  دلیل  برارائه  مبنی 
باشدلذاشورامستندابه  می  دوم  ردیف  خوانده  نام  خودرومذکوربه  که  آمده  بعمل 
مدنی  دادرسی  آئین  ومواد۵۱۹،۱۹۸قانون  مدنی  مواد۲۲۴،۲۲3،۲۲۰،۱۰قانون 
اسنادرسمی  برحضوردردفترخانه  مبنی  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  به  رای 
ردیف  خوانده  به  نمایدونسبت  می  صادرواعالم  خواهان  نام  سندخودروبه  وانتقال 
مدنی  دادرسی  آیین  بند۴ماده۸۴قانون  مستندابه  دعوی  توجه  عدم  دلیل  به  اول 
قراررددعوی خواهان صادرواعالم می نمایدرای صادره به همراه قراررددعوی ظرف 
مدت۲۰روزازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی شهرستان باغملک 

خواهدبود.     شماره م.الف)۷/۹۷/۱۰۰(
قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان باغملک-اباذردلیری

اخطاریه دوم
آقای سعیدپرویزی فرزندجمشیدبه شماره شناسنامه۱۸۴۰۰۹۰۷۰۴صادره ازحوزه۱ایذه 
بدینوسیله به اطالع می رساندهمسرشمابنام فاطمه پرویزی فرزندخدامرادباارائه دادنامه 
شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۲۷۱۰۱۱3۴-۱3۹۶/۱۱/۱۰صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان باغملک درخواست متارکه)طالق(نموده خودرادارندبدینوسیله به شمااخطارمی 
شودظرف مدت۱۰/ده روزازتاریخ این ابالغ به شمامهلت داده می شودتابه این دفترخانه 
مراجعه ونسبت به اجرای حکم اقدام نمائیددرغیراینصورت وفق مقررات شرعی وقانونی 

اقدام خواهدشد.  شماره م.الف)۷/۹۷/۱۰۲(
سردفتررسمی ثبت ازدواج وطالق64/73شهرستان باغملک-سیدقاسم موسوی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  غالمعلی  فرزند  عبداللهی  حسن  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
صادره  عمران  رشته  وکارشناسی  کاردانی  مقطع  دزفول  از  شناسنامه3۶3۱صادره 
و  است  گردیده  شماره۱3۸۹۱۶۵۰۱۰۰۵مفقود  با  دزفول  آزاد  دانشگاهی  ازواحد 
فاقد اعتبار می باشد .ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
ارسال  دزفول  اسالمی  آزاد  آزادگان-دانشگاه  دزفول-کوی  نشانی  به  واحددزفول 

نماید.نوبت اول:۹۷/۲/3۱-نوبت دوم:۹۷/3/۱3-نوبت سوم:۹۷/3/۲۸
شهرستان دزفول

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
ابتسام محسنی فرزند صادق به شماره شناسنامه  مدرک فارغ التحصیلی اینجانب 
ازواحد  ابتدایی صادره  آموزش  کارشناسی رشته  از شادگان درمقطع  3۶۶3صادره 
دانشگاهی آزاد اسالمی شادگان با شماره ۹۰۱۱۷۸۴۴۰مفقود گردیده است وفاقد 
به دانشگاه آزاد اسالمی  یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را  .از  باشد  اعتبار می 
فرمانداری- کمربندی-روبروی  خوزستان-شادگان-جاده  نشانی  به  واحدشادگان 

:۱3۹۷/۲/3۱-نوبت  اول  نوبت  نماید.  ارسال  واحدشادگان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
دوم:۱3۹۷/3/۱3-نوبت سوم۱3۹۷/3/۲۸

شادگان

 آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به دادخواست و ضمایم به آقای وحید سیفی نژاد فرزند رحیم شاکی 
آقای نوروزی نائیجی به طرفیت خوانده آقای وحید سیفی نژاد دایر بر کالهبرداری مطرح 
که  به این شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۹۸۸3۰۰۸۷۷شعبه ۱۰۲ 
دادگاه کیفری دو شهرستان چمستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۶/۵ساعت 

۹ و نیم تعیین که
علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷3 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 ضمایم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم. الف ۹۷/۲۶۹

 منشی شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان چمستان محمدرضا رضوانی گیل کالئی

 آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به دادخواست و ضمائم به خانم الهه پیشکاری فرزند کمال خواهان 

حسین منیر  علمداری دادخواستی به طرفیت 
خوانده خانم الهه پیشکاری و غیره به خواسته اثبات مالکیت مالی غیرمنقول تقاضای صدور 
حکم به اثبات مالکیت سه دانگ زمین ویالیی به مساحت ۲۸۲ مترمربع مقوم  به ۲۰ 
میلیون و یکصد هزار ریال واقع در ایزدشهر شهرک بارات موضوع پالک ثبتی دو واقع 
در بخش ۱۰ با شماره قبض رسید۶33۹۴3 اداره ثبت مازندران موضوع بیع نامه  شماره 
۱۲۶۲۵مطرح به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۱۹۶۴3۰۰۱۰3شعبه 
3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور ثبت و وقت رسیدگی مورخ۹۷/۵/۱۰ ساعت ده و 
نیم تعیین کرد و به دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم. الف ۹۷/۲۶۴
 منشی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور زهره هزارجریبی  و نوش

مدیرعامل بورس انرژی گفت: برای طرح های نفتی از طریق بورس تا 3۰ 
هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید جذب می شود.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »سیدعلی حسینی« درباره جزییات 
استفاده از بورس برای تامین مالی اجرای پروژه های نفتی، بیان داشت: 
پیش از نوسان های نرخ ارز، مذاکرات اولیه برای جذب ۱۰ میلیارد دالر 

از طریق بورس برای صنعت نفت، انجام شده بود.
مدیرعامل بورس انرژی به طرح جذب منابع مالی مردمی برای توسعه 
و نگهداشت تولید میدان های نفتی کشور توسط بازار سرمایه، اشاره 
کرد و افزود: بورس انرژی آمادگی دارد در قالب »صندوق پروژه« و 
نیز »اوراق سلف« تامین مالی این پروژه ها را انجام دهد. حسینی ادامه 
داد: سودآوری خوب، شناخته شده بودن و ضمانت توسط وزارت نفت 
از مزایای معرفی پروژه های نفتی در بورس هستند که باعث افزایش 

استقبال از آنها می شود.
»البته باید توجه داشت مبلغ تا 3۰ هزار میلیارد تومان که پیش بینی 
 شده است، به یکباره تامین نمی شود و به صورت تدریجی تحقق 
می یابد«. حسینی بر لزوم تنوع بخشی در تامین مالی پروژه های 
اقتصادی را تاکید کرد و گفت: باید یک سبد و پرتفوی از ابزارهای 
مختلف سرمایه گذاری شکل بگیرد که در آن سرمایه گذاری خارجی، 

سرمایه گذاری داخلی و منابع مالی بورسی وجود داشته باشد.
مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: متنوع سازی سبد سرمایه گذاری 

سبب کاهش ریسک در پروژه ها می شود.
افزایش460 میلیون بشکه ای تولید میادین نفتی

قرار است بخش عمده منابع مالی جذب شده از طریق بورس انرژی، 
صرف اجرای طرح های نگهداشت و تولید ۲۹ میدان نفتی شود که 
بازپرداخت تمام اصل و فرع پول از محل اجرای طرح ها انجام می شود. 
وزیر نفت چندی پیش درباره مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش تولید از 
۲۹ میدان نفتی گفت: با اجرای این طرح در مدت سه سال ۴۶۰ میلیون 

بشکه به تولید ۲۹ میدان نفتی اضافه می شود.
»بیژن زنگنه« افزود: ۲۹ طرح برای نگهداشت و افزایش تولید میدان های 
در حال بهره برداری در ایالم، خوزستان، گچساران، فالت قاره و فارس 
طراحی شده که منابع مالی آن قرار است از طریق مردم تامین شود. 
وی با بیان این  که همه فعالیت های مربوط به افزایش برداشت از 
این میدان ها به شرکت های ایرانی واگذار می شود، افزود: بیش از ۷۵ 
درصد تجهیزات برای توسعه برداشت ایرانی است و فهرست گسترده 
ای از تجهیزات ایرانی ضمیمه قرارداد می شود که پیمانکاران مکلفند 
این تجهیزات را از شرکت های ایرانی خریداری کنند. زنگنه اعالم کرد 
مناقصات این طرح ها در جریان است و قراردادها امسال آغاز می شود. 
مدت اجرای طرح از زمان اولیه ۲سال است که براین اساس در سه سال 
۴۶۰ میلیون بشکه به تولید اضافه می شود و سپس تا ۲ میلیارد بشکه 
افزایش تولید خواهیم داشت که درآمد زیادی برای کشور ایجاد می کند.

ایران و ارمنستان در سال ۲۰۰۴، قرارداد تهاتر گاز و برق امضا کردند 
که بر اساس آن روزانه یک میلیون مترمکعب گاز ایران به ارمنستان 
صادر می شود که طبق قرارداد از سال جاری میالدی باید افزایش یابد.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا عراقی، درباره افزایش 
صادرات گاز ایران به ارمنستان گفت: پیش از این، قرارداد صادرات گاز 
ایران به ارمنستان با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد که بر اساس آن، 
ارمنستان در ازای هر مترمکعب گاز، 3 کیلووات ساعت برق به ایران 
تحویل می دهد. وی با بیان این که مطابق قرارداد، از سال ۲۰۱۸ باید 
میزان گاز صادراتی ایران به ارمنستان و برق ارسالی از ارمنستان به 
ایران افزایش یابد، افزود: به این منظور، صادرات روزانه یک میلیون متر 
مکعب گاز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب گاز افزایش می یابد. 
معاون وزیر نفت در امور گاز، درباره برق دریافتی از ارمنستان تصریح 
کرد: همه برق دریافتی از ارمنستان در اختیار شرکت ملی گاز است که 
به توانیر تحویل می دهیم. به گفته عراقی، ارمنستان توانایی و ظرفیت 
تولید برق با حجم زیاد را ندارد، اما از عهده تهاتر برق با حجم اندک 
برمی آید. مقرر شده تا خطوط جدیدی برای دریافت گاز و ارسال برق در 
ارمنستان احداث شود تا ظرفیت تولید برق در ارمنستان و ارسال آن به 
ایران افزایش یابد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: در شرایط 
کنونی، ارمنستان مطابق افزایش حجم گاز صادراتی ایران می تواند برق 

تولید کند و به این شرکت تحویل دهد. 

 افزایش صادرات گاز به ارمنستان 
از سال جاری میالدی بورس برای ميادین نفتی 30 هزار ميليارد ریال جذب می كند



اقتصادیدوشنبه 28 خرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3781  7

اقتصاد یا سیاست؛مساله این است
* زهرا علی اکبری 

دلیل تنش های اقتصادی اخیر غیر اقتصادی است؛ این نکته ای است 
که در سخنان مقامات رسمی ایران به وفور یافت می شود، حسن یونس 
سینکی،معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا در نشستی با فعاالن 
بخش خصوصی این موضوع را صراحتا مورد تاکید قرار داده است.هر 
چند تحلیل وضعیت اقتصادی ایران با سیاست و اقدام اخیر ترامپ در 
خروج از برجام و تهدید به تشدید تحریم ها و ... گره می خورد اما با این 
حال مرور حوادثی که در سال گذشته بر اقتصاد ایران رفت نشان می 

دهد آنچه امروز رخ می دهد در وادی اقتصاد نیز ریشه دارد.
که  ها  خیلی  برای  شاید   . است  ایران  اقتصاد  گمشده  حلقه  »سود« 
است،  نشده  تعریف  کره خاکی  این  در  تورم  معادله  در  زندگی شان 
رفتار مردم در اقتصادهای متورم کمی عجیب به نظر برسد.حفظ قدرت 
خرید پول ، از مهمترین دغدغه هایی است که در شرایط تورمی کارویژه 
مردمان تلقی می شود . تالش برای حفظ قدرت خرید و پیگیری از 
دستبرد تورم بر دارایی سال های طوالنی است پدیده ای تحت عنوان 
سرمایه های سرگردان را در ایران شکل داده است . سرمایه هایی که 
اماده اند در هر بزنگاه راهی بازاری شوند تا بتوانند ارزش و قدرت خود 
را حفظ کنند.ایران در ماه های اخیر با افت ارزش پول ملی روبرو شده 
است . هر چند امکان سنجش تحلیل پول ملی بر اساس ارزش مبادله 
زیال با دالر به دلیل اعالم سیاست تک نرخی کردن ارز و ابالغ قیمت 
۴۲۰۰ تومان برای هر دالر فراهم نیست اما با قیاس ارزش پول ملی 
ایران شده است می  با یورو ، ارزی که جایگزین دالر در سبد ارزی 
توان حجم تحلیل را دریافت .قیمت هر یورو در بیست و ششمین روز 
شهریور ماه سال ۱3۹۶ برابر با ۴۷۱۶ تومان بود . در حالی که بیست 
و ششمین روز خرداد تعطیل رسمی است اما هر یورو ۸۰۱۱ تومان 
قیمت داشت . این بدان معناست که در همین دوره زمانی یعنی ۹ ماه 
اخیر هر یورو نزدیک به هفتاد درصد افزایش قیمت داشته است.میزان 
افزایش قیمت پوند یا به عبارت دیگر نرخ برابر ریال با پوند انگلستان 
نیز در همین دوره زمانی ۷3 درصد افزایش داشته است. قیمت درهم 
امارات نیز از ۱۰۷۴ تومان در شهرویرو ماه به ۱۸۷۹ تومان رسیده است 
. به این ترتیب بهای این ارز نیز رشدی برابر با ۷3 درصد را نشان می 
دهد.در چنین شرایطی بی تردید نمی توان قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای 
هر دالر مبنایی برای دریافت کاهش ارزش پول ملی دانست چرا که نرخ 
برابری سایر ارزها این معادله را نقض می کند . اما دلیل واقعی کاهش 

ارزش پول ملی یا کاهش قدرت خرید ریال در این دوره چیست؟
هر چند می توان رفتار غیر مسئوالنه آمریکا در قبال برجام را عامل 
مهم این شرایط دانست اما مروری بر مواضع بسیاری از کارشناسان 
از آن دارد که رشد قیمت ها در  در شهریور ماه سال گذشته نشان 
بازارهای موازی سود سپرده بانکی نظیر طال، سکه، ارز و البته مسکن 
پیش بینی می شد. بانک مرکزی در نیمه اول شهریور سال گذشته با 
استناد به کاهش نرخ تورم و مثبت بودن سود بانکی و با هدف کاهش 
قیمت تمام شده پول ، بانک ها را مکلف به کاهش سود سپرده های 
بانکی کرد . بانک ها پیش از اجرای سفت و سخت این ابالغیه تا ۲۴ 
پایان  بها در  بازار اجاره  نیز به سپرده گذاران سود می دادند.  درصد 
تابستان سال گذشته اولین عالئن را از خود نشان داد . رشد قیمت 
نایاب شدن رهن کامل عالمتی قابل بررسی در این حوزه بود.  ها و 
به تدریج سرمایه هایی که در بانک جا خوش می کردند راهی بازار 
ارز و سکه و طال شدند و آنها که سرمایه ای بیشتر داشتند، تصمیم 
به خرید مسکن گرفتند.عالمت های اولیه نیز در ماه های پایانی سال 
گذشته به بازار داده شد . کمبود اسکناس ارز خود را به رخ کشید و 
ترس از بازگشت تحریم و خروج ترامپ از برجام ، عوامل اقتصادی را 
تحت تاثیر قرار داد تا وضعیت از روال ۵ ساله اخیر خارج شود.سرمایه 
هایی که از ترس آب رفتن ، آماده اند به هر بازاری ورود کنند، نیز 
بازار ارز را مناسب تر از دیگر بازارها تشخیص دادند. صف های طویل 
مقابل صرافی ها از یک سو و فعالیت مسموم صرافی های غیر مجاز 
در بازار ارز از سوی دیگر ، شرایطی نامساعد را رقم زد . عطش بازار به 
حدی بود که تزریق میلیاردها دالر ارز به قرار دادن گلوله برفی مقابل 
خورشید تیرماه شباهت داشت. دولت نسبت به اعالم نرخ ۴۲۰۰ تومان 
برای هر دالر اقدام و از سوی دیگر محدودیت هایی را برای معامالت 
ارزی در نظر گرفت . این چنین بود که سرمایه های سرگردان بازارهای 
موازی را هدف قرار دادند . بازار سکه و مسکن و البته خودرو . اگر نرخ 
برابری ریال با ارزهای دیگر کاهشی در حدود ۷۰ درصد را نشان می 
دهد، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار افزایشی برابر با ۹۰ درصد را در ۹ 
ماه گذشته تجربه کرده است . قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح 
جدید در شهریور ماه برابر با یک میلیون و ۲۴۴ هزار تومان بود اما 
دیروز هر سکه به قیمت ۲ میلیون و 3۸۸ هزار تومان معامله شد . این 
امر نشان میدهد محدودیت در معامالت ارزی، بازار سکه را با هیجانی 
بیش از انتظار روبرو کرده است . در عین حال قیمت خودرو و مسکن 
نیز افزایشی محسوس و قابل توجه را شاهد بوده است.ایرانی ها سال 
های طوالنی است به تورم خو گرفته اند. بخش مهمی از تورم موجود 
در ایران به انتظارات تورمی در اقتصاد باز می گردد. انتظار برای فزایش 
قیمت و تالش برای ثابت نگه داشتن قدرت خرید در وهله اول و سود 
در مرحله بعدی سبب شده است انتظار افزایش قیمت در آینده همواره 
وجود داشته باشد. در چنین شرایطی است که پس انداز نقدی ارزش 
خود را از دست می دهد چرا که قدرت خرید نقدینگی در اثر رشد تورم 
هر سال کمتر از قبل می شود . کاالهایی که در سالیان اخیر پذیرای 
پس انداز ایرانی ها بوده اند و در قالب سرمایه گذاری جای گرفته اند نیز 
همان طور که اشاره شد ، مسکن، خودرو ، ارز، طال و سکه بوده است. به 
این ترتیب تحوالت سیاسی زمینه را باری رشد انتظارات تورمی فراهم 
کرد تا حلقه ای دیگر از این زنجیر تکمیل شود . رشد قابل توجه و 
فزاینده نقدینگی در سالهای گذشته ، به رغم عدم رشد تورم نیز نقطه 
ضعفی بود که بارها کارشناسان بر آن تکیه کرده و تاکید داشتند این 
رشد جایی خود را نشان داده و بهمن نقدینگی بر سر اقتصاد آوار می 
شود . عدم کشش بورس برای جذب سرمایه های مردمی از یک سو 
و واردات محور بودن تولید از سوی دیگر شرایطی را رقم زده است تا 
ضعف ریال ، تحلیل قدرت مالی خانوارهای ایرانی را در پی داشته باشد.

آنچه مسلم است اینکه به رغم آنکه مسائل غیر اقتصادی در تحلیل 
ارزش پول ملی دست باال را دارند اما نمی توان از اهمیت مسائل اقتصاد 
غافل شد اینجاست که می توان چنین گفت که بخشی از بحران کنونی 

با تدابیر اقتصادی قابلیت مهار دارد.   

یادداشت

 افزایش قیمت ُخرده فروشی
 ۶ گروه کاالیی

هفتگی  گزارش  نتایج  خالصه  مرکزی  بانک 
مواد  از  برخی  فروشی  ُخرده  قیمت  متوسط 
به هجدهم خرداد  منتهی  هفته  در  را  خوراکی 
ماه اعالم کرد که طی آن قیمت ۶ گروه نسبت به 

هفته قبل از آن افزایش نشان می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما ، در هفته 
منتهی به هجدهم خرداد نرخ لبنیات یک درصد، 
درصد،   ۶.۹ تازه  میوه های  درصد،   ۲ مرغ  تخم 
سبزی های تازه ۲ درصد، قند و شکر ۰.3 درصد 
قبل  به هفته  نسبت  نباتی ۲.۲ درصد  روغن  و 
از آن افزایش و نرخ گوشت قرمز ۰.3 درصد و 
گوشت مرغ ۱.3 درصد کاهش یافت، قیمت برنج، 
از آن  به هفته پیش  نیز نسبت  حبوب و چای 

ثابت ماند.

سامانه جدید برای معامالت ارزی

با تصمیم جدید دولت، قرار بر این است که در 
سامانه جدیدی که قرار بود بر اساس بخشنامه 
جهانگیری طراحی شود، نرخ سومی نیز به عنوان 
 ۴۲۰۰ و  تومانی   3۸۰۰ نرخ  به  متقاضی  ارز 

تومانی اضافه شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با تصمیم جدید 
ارزی دولت، سامانه ای طراحی شده که بر اساس 
آن سه نرخ رسمی برای دالر در آن در نظر گرفته 
بخشنامه  اساس  بر  که  سامانه  این  است.  شده 
ارزی اسحاق جهانگیری در اردیبهشت ماه سال 
جاری طراحی خواهد شد، قرار است با سه نرخ، 
حال  شود.در  کشور  ارزی  تعامالت  عرصه  وارد 
حاضر دولت دو نرخ ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ 
رسمی ارز در کشور در راستای اجرای سیاست 
یکسان سازی نرخ ارز و 3۸۰۰ تومانی به عنوان 
نرخ ارز یارانه ای تخصیصی به کاالهای اساسی را 
به رسمیت می شناسد، اما اکنون قرار است که 
نرخ سومی نیز برای دالر به عنوان نرخ متقاضی، 
در قالب سامانه جدیدی عملیاتی شود.این نرخ 
در سامانه سماصا که سامانه ویژه صادرکنندگان 
است، لحاظ خواهد شد.منابع رسمی در وزارت 
تائید  را  نرخ  این  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت، 
در  مسئول  مقام  یک  حال،  عین  در  می کنند. 
ثبت  توقف  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
مورد  در  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با  کاال  سفارش 
کاالهایی همچون لوازم خانگی و خودرو خبر داد.

ضرورت افزایش داخلی سازی 
خودروها برای مقابله با تحریم ها 

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه 
سازان کشور، افزایش داخلی سازی خودروها را 
برابر  در  صنعت  این  بیشتر  آوری  تاب  موجب 

تحریم های آمریکا دانست.
»محمدرضا  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نجفی منش« افزود: انجمن قطعه سازان فرانسه 
)FIEV( همکاری بیش از ۲ دهه ای با انجمن 
صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 
)ISMAPA( دارد و در همین زمینه قرار بود 
 »۲ »رده  سازان  قطعه  از  هیاتی  گذشته  هفته 
خود را برای همکاری های مشترک به کشورمان 
بفرستد.»قطعه سازان رده ۲، تامین کننده قطعه 
برای قطعه سازن »رده یک« هستند؛ گروه دوم 
به تولیدکننده قطعات اساسی همچون گیربکس 
مقام  این  گفته  به  شود«.  می  اطالق  غیره  و 
صنفی، با مطرح شدن دوباره تحریم های ایران، 
انجمن یاد شده سفر هیات خود به کشورمان را 
تا مشخص شدن وضعیت نهایی به تعویق انداخته 
همکاری  آنها  که  کردند  تصور  برخی  اما  است، 
خود را با انجمن قطع کرده اند. وی علت قطع 
همکاری ها با ایران را تحریم های آمریکا بیان 
کرد و افزود: اکنون نقل و انتقال بانکی همچنان 
نیرو  همگن  صنایع  انجمن  دارد.رییس  مشکل 
محرکه و قطعه سازان کشور در ادامه با تاکید بر 
لزوم جلوگیری از پرداخت ارز رسمی به کاالهای 
غیر ضروری، توجه به افزایش عمق ساخت داخل 
قطعات و خودروها را خواستار شد و ادامه داد: 
کاهش  ارزی  نیاز  دارد  امکان  که  جایی  تا  باید 
یافته و صادرات به کشورهای همسایه و اطراف 
در  داشت:  اظهار  منش  دهیم.نجفی  افزایش  را 
خودروهای داخلی متوسط وابستگی به خارج از 
کشور ۲۰ درصد است و در شرایط کنونی باید 
میزان وابستگی را به حداقل برسانیم تا آسیب 
خودرویی  قراردادهای  به  شود.وی  کمتر  مان 
پسابرجامی نیز اشاره کرد و گفت: حداقل داخلی 
سازی این خودروها ۴۰ درصد پیش بینی شده 
بود که برای افزایش آنها در فرصت باقیمانده باید 
اقدام شود.به گفته این مقام صنفی، سه هزار و 
نبود  که  دارد  وجود  خودرو  هر  در  قطعه   3۰۰
حتی یکی از آنها ساخت آنها را با مشکل مواجه 

می کند.

خبر

ادامه از صفحه 1
مودودی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی و حالت 
فوق العاده احتمالی در آینده، تالش می شود وضعیت 
واردات و صادرات به درستی مدیریت شده تا مشکلی 
در تامین کاالهای مورد نیاز و ضروری و مهم مردم 
ایجاد نشود: اگر اکنون شاهد برخی گرانی ها و یا 
احتکار در برخی اقالم بازار هستیم، الزم است بیش از 
هر زمان دیگر بحث نظارت بر بازار و برخورد نهادهای 
بازرسی مورد تأکید قرار گیرد؛ چرا که در غیر این 
صورت طرح های مختلف دولت در زمینه مدیریت نرخ 
ارز و کنترل التهابات بازار به نتیجه نخواهد رسید.وی 
همچنین در ادامه افزود: تالش دولت بازگشت ثبات 
به بازار است، اما اگر در این راستا مردم حمایت نکنند 
و سایر ارکان نظام به کمک دولت نیایند و با فساد در 
هر شکلی برخورد قاطع نشود، قطعا اقدامات دولت نیز 
کم اثر خواهد شد. و این همان اتفاقی است که دالالن 

و سودجویان این بازار آرزویش را دارند.
خصوص  در  همچنین  مودودی  رضا  محمد 
مبادالت ارزی گفت: ارز حاصل از صادرات اقالمی 
که مشمول بازگشت از طریق سامانه نیما نیستند 
و توسط بخش خصوصی انجام می شود نیز باید 
صرف واردات کاالهایی شود که می توانند مصرفی 
این  بر  باشند.  آالت  ماشین  و  اولیه  مواد  ضروری، 
اساس برای اختصاص ارز برای واردات این بخش، 

صادرکنندگان می توانند با واردکنندگان وارد مذاکره 
شده و بر سر قیمت ارز مندرج در اظهارنامه توافق 
کنند. حال اینکه در قالب این توافق چه رقمی برای 
فروش ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته می شود 
موضوعی است که میان دو طرف تعیین می شود و 
بسته به کشش بازار اقالم وارداتی و شرایط بازار دارد 
که لزوماً به معنای گران تر بودن نرخ ارز نیست. به 
عبارت دیگر ارز الزم برای واردات کاالهای مصرفی 
موردنیاز کشور از طریق توافق میان صادرکنندگان 
و واردکنندگان تامین خواهد شد و ضرورتی برای 
بازگشت از طریق سامانه نیما نیست.وی در پاسخ 
این مبلغ رقمی  برای تعیین  آیا  این سوال که  به 
به عنوان کف یا سقف تعیین شده، توضیح داد: ما 

معتقدیم که نرخ ارز یک رقم واحد و رسمی است 
که توسط بانک مرکزی ابالغ می شود. اما اگر در بازار 
عده ای به گرانفروشی  واحتکار پرداخته و حتی قیمت 
برخی اقالم و اجناس را افزایش داده اند، بایستی از 
طریق سیستم های نظارتی مورد بازرسی قرار گیرند 
و در صورت تخلف، تنبیه و مجازات شوند.وی افزود: 
الزم است در سطح حاکمیت و نه فقط دولت، بخش 
های نظارتی در شرایط خاص فعلی دارای اختیارات 
نظارتی ویژه باشند تا به صورت جدی با متخلفان و 
اخاللگران فضای اقتصادی کشور برخورد کنند. اگر 
سیستم نظارتی ما در شرایط فعلی ضعیف عمل کند 
و سودجویان شاهد چنین ضعفی باشند، قطعاً تمام 
زحماتی که در این راستا کشیده می شود، بیهوده 

خواهد بود. در واقع اکنون به نوعی، یک دوره خاص 
با شرایط غیرمعمول است که به تدریج به حالت فوق 
العاده نزدیک شده و می توان ادعا کرد که چیزی کم 
از شرایط جنگ ندارد. بنابراین همچون دوران جنگ 
الزم است تصمیم های ویژه اتخاذ کرد و به هر نحوی 
که هست جلوی گرانفروشی، فساد و خیانت های 
اقتصادی را گرفت. هر دولت و حاکمیتی در هر جای 
دنیا هم که باشد در چنین شرایطی چنین اقداماتی را 
خواهد کرد تا عده ای نتوانند منافع شخصی را به منافع 
ملی ترجیح دهند و مردم را به خاک سیاه بنشانند. 
و مردم نیز باید مدافع سیاست های درست دولت 
باشند نه اینکه فضا را برای گسترش فساد مفسدان 
هموار کنند.مودودی تصریح کرد: اینکه عده ای این 
روزها موج سواری می کنند، فراتر از اقتصاد، موضوعی 
امنیتی است که امنیت ملی را به خطر می اندازد 
و باید در قالب ستادی ویژه فعالیت تمام اخاللگران 
نظام اقتصادی، چه دولتی و چه بخش خصوصی، 
رصد شوند و مانع از گسترش ناامنی در سطح جامعه 
شوند و جلوی تخلفات، انحرافات، فساد و احتکارها 
گرفته شود.وی در خاتمه یادآور شد: شرایط فعلی، 
نباید مطابق رویه  بنابراین  شرایط عادی نیست و 
ها و ضوایط گذشته به رفع مشکالتی پرداخت که 
شبیه به گذشته نیستند و این امر نیازمند اختیارات و 

مأموریت های ویژه است.

مودودی: باید جلوی گرانفروشی و فساد در بازار گرفته شود

واردات فقط با دالر ۴۲۰۰ تومانی

 پنجره واحد صدور مجوزهای کشور
 راه اندازی می شود

 واگذاری بنگاه های دولتی امسال
 اولویت بندی می شود

از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  اقتصادی  معاون 
طراحی پنجره واحد صدور مجوزهای کشور خبر 
داد و گفت: این سامانه با هدف حذف مجوزهای 
غیرضروری و الکترونیکی شدن امور راه اندازی می 

شود.
»سیدحسین  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مجوزهای  واحد  پنجره  افزود:  میرشجاعیان« 
کشور سه زیرسامانه دارد که اکنون تکمیل شده 
اند؛ همچنین سامانه های »دادور« و »یاور« هفته 
داد:  توضیح  رسیدند.وی  برداری  بهره  به  گذشته 
و  پیگیری  انعکاس،  دریافت،  امکان  دادور  سامانه 
رسیدگی به شکایت های متقاضیان مجوزهای کسب 
و کار در کشور را فراهم می سازد؛ به این ترتیب 
این متقاضیان در صورت مواجه با مشکل در فرآیند 
صدور مجوز، می توانند از این طریق شکایت خود را 
مطرح کنند.به گفته وی، سامانه دادور در همه استان 
های کشور پیاده سازی شده است و اکنون مردم 
می توانند شکایات خود را در زمینه تعلل در صدور 
مجوزهای کسب و کار در آن ثبت و پیگیری کنند.

وی درباره سامانه یاور نیز اظهار داشت: این سامانه 
»میز خدمت مشاوره کسب و کار« به شمار می رود و 
می تواند متقاضیان ایجاد مشاغل جدید را راهنمایی 
کند.میرشجاعیان که مسئولیت مرکز پایش کسب 
و کار را نیز برعهده دارد، تاکید کرد: هدف اصلی ما 
الکترونیکی شدن صدور مجوزهاست تا متقاضیان 
موافقت  دلیل  به  نشده،  اگر مجوزی صادر  بدانند 
نکردن کدام دستگاه بوده است.معاون وزیر اقتصاد 
یادآور شد: طبق بررسی های انجام شده ۴۶ دستگاه 
در صدور مجوزهای کسب و کار در کشور دخیل اند 
که متاسفانه با هم در تعامل دو به دو قرار داشته 
و امور آنها غیرالکترونیکی، دستی و کاغذی انجام 
می شود؛ نتیجه این شیوه آن است که امور صدور 
مجوز زمانبر شده و مردم بین دستگاه ها پاسکاری 
معاونت  اینکه  بر  تاکید  با  می شوند.میرشجاعیان 
مجوزهای  پیشخوان  ایجاد  پروژه  روی  اقتصادی، 

کشور متمرکز شده است تا فرآیند صدور مجوزها را 
الکترونیکی کند، اظهار داشت: سیستمی که طراحی 
می شود باید قابلیت پایش و نظارت را داشته باشد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، »سام« سومین سامانه 
مرتبط با امور کسب و کار و صدور مجوزهاست که 
وظیفه ساماندهی امور مجوزها را عهده دار خواهد 
سامانه  کرد:  تاکید  همچنین  بود.میرشجاعیان 
دیگری که طراحی شده، »نما« نام دارد که نقشه 
برعهده  را  ها  و وضعیت شناسه  ها  استعالم  ملی 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  اقتصادی  دارد.معاون 
افزود: مجموع این سامانه ها و اتصال آنها، پنجره 
واحد صدور مجوزهای کشور را شکل خواهد داد.

پروژه استقرار و توسعه مرکز ملی پیشخوان و پایش 
محیط کسب و کار از طرح های اولویت دار وزارت 
امور اقتصادی و دارایی برای استقرار دولت الکترونیک 
است.بهبود فضای کسب و کار از اهداف دولت تدبیر و 
امید بوده است و سیاست دولت یازدهم در حمایت از 
بخش خصوصی در مقابله با انحصار سبب شده رتبه 
ایران در شاخص سهولت کسب و کار در ایران از 
۱۵۲ در سال ۲۰۱3 به ۱۲۰ در پایان دولت یازدهم 
بهبود یابد.با این حال، طبق جدیدترین گزارش بانک 
جهانی از فضای کسب و کار ایران، این رتبه به ۱۲۴ 
افت کرده که دلیل آن تالش بیشتر سایر کشورها 
در این زمینه و سرعت مناسب تر آنها برای تغییر 

ساختارها و روندها بوده است.

معاون واگذاری امور سهام و بنگاه های خصوصی 
سازی گفت: امکان واگذاری همه بنگاه های دولتی 
در سال جاری وجود ندارد و بنابراین با توجه به 

اولویت بازار، قیمت گذاری می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا،»زهره عالی پور«  
درباره واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی گفت: 
مقاطع  اصل ۴۴  کلی  های  سیاست  اجرای  در 
بنگاه  مختلف  های  گروه  برای  واگذاری  زمانی 
های اقتصادی ذکر شده است و بر اساس آن باید 
واگذاری بنگاه های گروه یک تا پایان سال ۱3۸۰ 
و گروه ۲ تا پایان سال ۱3۹3 به اتمام می رسید.

عالی پور توضیح داد: در این قانون سیاست های 
توسعه ای نیز وجود دارد که به موجب آن دولت 
می تواند در حوزه های محروم سرمایه گذاری کند 
و سه سال پس از بهره برداری در فرآیند خصوصی 
سازی به فروش برساند؛ بنابراین اینکه بگوییم چرا 
واگذاری های در موعد مقرر به اتمام نرسیده درست 
نیست.به  استناد ماده دو فصل دوم سیاست های 
اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف است 
تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های »گروه یک« را 
به بخش خصوصی واگذار شود. در شرکت های 
»گروه ۲« اما مطابق تبصره های ماده سه فصل 
۲ این قانون که دولت مجاز است به  منظور حفظ 
سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده 
۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر 

در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است 
۸۰ درصد باقی مانده را به بخش های خصوصی، 
تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.عضو هیات 
عامل سازمان خصوصی سازی درباره اینکه چرا 
برخی بنگاه ها در سال های گذشته به فروش 
نرفته اند، گفت: نمی توانیم فروش بنگاه ها را از 
شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه جدا کنیم.وی 
و سرمایه  فروش  که  در شرایطی  داشت:  اظهار 
گذاری به کندی انجام می شود، سازمان خصوصی 
سازی باعث رونق سرمایه شده است اما قطعاً با 
شرایط مطلوب فاصله داریم.عالی پور با انتقاد از 
روش قیمت گذاری گفت: قیمت گذاری براساس 
ارزش خالص دارایی ها روش خوبی نیست زیرا 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری به بازدهی 
بنگاه توجه می کند. به گفته وی قیمت گذاری ها 
بیشتر از نگاه کارگزاران است و آنها توجهی به بازار 
ندارند.وی نبود انطباق قیمت با شرایط تقاضایی 
را از دیگر عوامل به فروش نرفتن بنگاه ها اعالم 
کرد و گفت: شرایط شناسایی شرکت ها و قیمت 
گذاری فرآیند طوالنی و پیچیده ای است و شرکت 
های دولتی نیز با وام های کالن، بدهی سنگین به 
سیستم بانکی و بحث های مالیاتی مواجه هستند 
که همه اینها خود مانعی برای واگذاری به بخش 

خصوصی است. 
قانونی  های  محدودیت  به  اذعان  با  پور  عالی 
برای  پیشنهاداتی  البته  گفت:  ها  واگذاری  در 
تعاونی  و  واقعی  خصوصی  بخش  توانمندسازی 
اقساط، کاهش سود  پلکانی کردن  از جمله  ها 
ارایه  فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط 
شده است که می تواند حضور بخش خصوصی 
واگذاری در فهرست خریداران را تقویت کند.وی 
درباره واگذاری های امسال گفت: تعداد ۶3۰ بنگاه 
برای واگذاری، در حقیقت آخرین  معرفی شده 
شناسایی بنگاه های قابل واگذاری است و به این 

مفهوم فروش تمام این بنگاه ها نیست.

عرضه محدود خودرو توسط شرکت های نمایندگی 
به علت عدم تامین موجودی کاال موجب فراهم آمدن 
فضای سوء استفاده دالالن از وضعیت کنونی شده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، انجمن واردکنندگان 
خودرو با انتشار بیانیه ای در خصوص اتفاقات اخیر 
بازار خودرو اعالم کرد: انجمن واردکنندگان خودرو 
از جمله تشکل های مردم نهاد و برخاسته از هم 
اندیشی و هم افزایی در بخش خصوصی با رسالت 
دفاع از حقوق مشروع و قانونی واردکنندگان خودرو 
است که ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان 
به مسووالن در موضوع تخصصی  ارایه مشورت  و 
اقتدار ملی  و  با حفظ مصالح نظام  واردات خودرو 
تشکیل شده است.متاسفانه در روزهای اخیر افزایش 
افسار گسیخته قیمت خودرو و از جمله خودروهای 
عزیزرا  میهنان  هم  خاطر  کدورت  موجب  وارداتی 
فراهم آورده و هجمه سازمان یافته ای علیه فعاالن 
را رقم زده است و مسوولیت  اقتصادی  این حوزه 
این نابسامانی و گرانی را متوجه همکاران و اعضاء 
که  است  حالی  در  این  است.  دانسته  انجمن  این 
واردکننده  های  شرکت  سود  به  نه  اخیر  اتفاقات 
خودرو و حتی خودروسازان بوده و نه به سود مصرف 
کنندگانی که این روزها گرفتار این نابسامانی شده 
اند.بنا بر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم 
های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر 
این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱3۹۵ مشکالت 

متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر 
بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر 
نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن 
سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱3۹۶ برای 
شرکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات 
خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار 
خودرو وارد کرد.در ادامه افزایش تعداد اسقاط خودرو 
هشت  به  دستگاه  چهار  از  وارداتی  خودرو  برای 
 ۵۱ از  خودرویی  استانداردهای  افزایش  دستگاه، 
مورد به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای 
با ارزش بیش از ۴۰ هزار دالر باعث تشدید فشارها 
بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات 
واردات  از  جلوگیری  توان  می  غیرکارشناسانه 
خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی 
سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو 
وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به 
در  گمرکی  موانع  ایجاد  درصد،  متوسط ۴۰  طور 
پذیرش  پرداخت، عدم  از پیش  اعم  ترخیص کاال 
ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج 
خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه 

حقوق و عوارض دولتی از 3۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ 
تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه 
بودجه  اساس  بر  واردات  های  هزینه  شدن شدید 
سال ۱3۹۷ دولت را نیز می توان اضافه کرد که عماًل 
واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال 
۱3۹۷ به کمتر از  3۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود 
عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی 
و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای 
مشابه در سال قبل است.بدیهی است که تصمیم 
های اتخاذ شده نتیجه ای جز کاهش شدید عرضه 
و افزایش هزینه های شرکتهای نمایندگی خودرو و 
متعاقباً مصرف کننده نهایی را در بر نداشته است. 
بنابر تحقیقات علمی بین المللی صرفاً افزایش ۲۰ 
درصدی تعرفه ها کافی است تا  افزایش ۷۰ درصدی 
شاخص قیمت مصرف کننده را شاهد باشیم. حال 
اوضاع فراهم شده از سوی دست اندرکاران امر نه تنها 
شرکتهای عضو این انجمن را رو به سقوط کشانیده 
بلکه موجبات نارضایتی مشتریان را فراهم کرده است.

این در حالی است که عرضه محدود خودرو توسط 
شرکت های نمایندگی به علت عدم تامین موجودی 
کاال موجب فراهم آمدن فضای سوء استفاده دالالن 

از وضعیت کنونی شده است. به نحوی که با هجمه به 
فروش های محدود شرکتهای نمایندگی ضمن خرید 
محصول با قیمت مصوب نسبت به عرضه مجدد در 
بازار با قیمت های بیش از دوبرابر قیمت نمایندگی 
اقدام می کنند. از آنجا که شرکت های نمایندگی به 
جهت حفظ اعتبار برند جهانی خود عرضه محصوالت 
خود را )هرچند محدود( صرفاً بر اساس قیمت های 
مصوب و تثبیت شده انجام می دهند، به هیچ وجه 
اتفاقات اخیر و فضای حاکم بر بازار خودرو را برنمی 
تابند و آن را به مثابه آفت بازار خودرو ایران و از 
بین بردن اعتبار جهانی برندهای خودرویی در کشور 
به علت بی توجهی و بی تدبیری دست اندرکاران 
امرمی دانند.لذا ضمن تقبیح عمل افراد سودجو از 
شرایط به وجود آمده از هموطنان عزیز تقاضا می 
شود ضمن تامل در خرید غیر ضرور خودرو تا تثبیت 
بازار، صرفاً خودرو مورد نیاز خود را از  و شفافیت 
طریق شرکتهای نمایندگی و شبکه رسمی توزیع آنها 
تهیه نمایند تا با توجه به قول مساعد دولت مبنی بر 
بررسی فوری مشکالت این حوزه از بازار که از نظر 
این انجمن به راحتی قابل حل است مجدداً عرضه 
متناسب با تقاضای بازار کما فی السابق صوت گرفته 
و ضمن حذف بازار سیاه پدید آمده امکان خدمت 
رسانی به مردم ایران که شایسته و الیق بهترینها 
ایمن، روزآمد و کم مصرف  در داشتن خودرویی  
هستند را برای شرکتهای نمایندگی واردات خودرو 

فراهم آورند.

ابالغ وقت رسیدگی
نور محمدیان  به کیفر خواست صادره در خصوص متهم سجاد  با عنایت 
فرزند کرم اله به اتهام نگهداری و مالکیت 24 گرم تریاک رو 3۵گرم شیره 
مطبوخ و اینکه متهم علیرغم ارسال ابالغیه در شعبه حاضر نشده در اجرای 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی تا نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه حضور پیدا 

کند در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. 1009۵ م/ الف 
مستشار دادگاه انقالب اسالمی کرج 

شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان کرج

ابالغ وقت رسیدگی
با توجه به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
نظرآباد در خصوص متهم اصغر مهین دهقان به اتهام نگهداری 190 گرم 
گراس با عنایت به متواری بودن متهم و در اجرای ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی تامتهم 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
حضور یابد در غیر این صورت وفق مقررات  اقدام قانونی بعمل خواهد آمد. 

10094 م/ الف 
مستشار دادگاه انقالب اسالمی کرج - دهقانیان

شعبه اول دادگاه انقالب شهرستان کرج

احضارمتهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان فردیس به موجب کیفر خواست شماره پرونده 
کالسه ۹۶۱۲۰۲ برای علی قنائیان بادی و احسان قنائیان بادی هردو فرزند رضا 
متهم به جعل و کالهبرداری از طریق ارائه چک مسروقه تقاضای کیفر نموده که 
از  ارجاع و مقرر است متهم برای یک ماه پس  این شعبه  به  رسیدگی به موضوع 
و عدم  بودن  المکان  به مجهول  باعنایت  دادگاه حاضر شود.  این  در  آگهی  انتشار 
دادرسی  آئین  قانون   ۱۸۰ و   ۱۱۵ مواد  مقررات  اجرای  در  و  متهم  به  دسترسی 
دادگاههای عمومی وانقالب درامورکیفری 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 بعمل خواهد آمد.م/الف ۱۲۹۱
قاضی شعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )104 جزایی سابق( - علیپور 

آگهی مفقودی
شاسی  شماره  و   3۱۵۱۲۴۵ موتور  شماره  به   ۱3۲ تیپ  پراید  خودروسواری  سبز  برگ 

S۱۴۲۲۲۸۸۱۱۷۴۲۸ به شماره پالک ایران ۷۲-۹۸۸ق۹۲ مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

متن آگهی
در پرونده کالسه فوق این شعبه خانم فریبا بهراموند به اتهام تخریب عمدی و سرقت تعزیری موضوع 
شکایت آقای جانعلی شعبان فرزند میرزا تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و 
مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صادق حیدری 

مسئول گرانی خودرو چه کسی است؟
عرضه محدود خودرو توسط نمایندگی ها



نبوغ یعنی یک درصد الهام گرفتن و نود و نه 
درصد عرق ریختن.

 ادیسون

سخن حکيمانه

هر آن که روی چو ماهت به چشم بد بیند
بر آتش تو به جز جان او سپند مباد

 شفا ز گفته شکرفشان حافظ جوی
که حاجتت به عالج گالب و قند مباد

امروز با حافظ

سومین کتاب دزد جادوگر به 
کتابفروشی ها آمد

مجموعه  از  جلد  سومین 
رمان »دزد جادوگر« نوشته 
سارا پرینتز با ترجمه نرگس 
انتشارات  توسط  جاللتی 
کتابسرای تندیس منتشر و 

راهی بازار نشر شد. 
به گزارش مهر، سومین جلد 
از مجموعه رمان های »دزد جادوگر« با عنوان »جادوگر 
واقعی« نوشته سارا پرینتز به تازگی با ترجمه نرگس 
جاللتی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و 
راهی بازار نشر شده است. تصویرگری این رمان توسط 

آنتونیو خاویر کاپارو انجام شده است.
دزد جادوگر و گمشده عناوین دو کتاب پیشین این 
مجموعه بودند که این ناشر آن ها را با ترجمه مهسا 
عاصی منتشر کرد. اتفاقات رمان های دزد جادوگر در 

منطقه ای خیالی به نام ولمت رخ می دهند.
»جادوگر واقعی« 33 فصل دارد و پس از متن آن، 
بخشی هم به عنوان راهنمای ساکنین و مکان های 
ولمت درج شده است. جلد چهارم این داستان هم با 
عنوان »بازگشت جادوگر به خانه« به زود چاپ می شود. 
در جلد سوم این مجموعه، کانور که بچه ای دله دزد و 
خیابانی است، شبی برای پیدا کردن غذا از مخفیگاهش 
بیرون می آید و جیب مردی را که از کنارش می گذرد، 
می زند. وقتی به دستش نگاه می کند، متوجه می شود 

که از جیب آن مرد، سنگی درخشان را دزدیده است.
مردی که از کنار کانور عبور می کرد ردایی بلند به تن 
داشت و در واقع جادوگر شهر، نوری فلینگالس بود 
که متوجه دزدی از جیبش هم شده بود. جادوگر از 
این که سنگ جادویی پسرک را نکشت تعجب می کند. 
به همین دلیل پسرک را به شاگردی خود می خواند. 
شاگردی نوری برای کانور اتفاقات و حوادث عجیب و 

وغریبی را رقم می زند...
در قسمتی از این رمان می خوانیم: فانوس سوسو می زد، 
کمی از نور، آبی که از یکی از دیوارهای سلول نشست 
می کرد را منعکس می کرد. کرن به آرامی گفت: »تو 
یه دزدی؛ و خطری برای شهر.« شاید من دزد بودم، 
را احساس می کردم؛ جادویی گرم  اما جادوی شهر 
و با ترسی که تحت تاثیر آن قرار گرفته بود. گفتم: 
»کرن من هم یک جادوگر هستم.« کرن دستانش را 
جمع کرد و به صندلی تکیه داد. »اگر تو یک جادوگر 
هستی پس سنگ جادویت کجاست؟« گفتم: »پیپ 

خوردش.« ابروهایش را باال انداخت.
توضیح دادم. »اژدها. اژدها سنگ جادوی من است.«

با 3۱۲ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و  این کتاب 
قیمت ۲۶ هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

حراج» کاله ناپلون «بعد از ٢۰۰ سال

به نقل از فرانس پرس، کاله دولبه 
که ناپلئون در نبرد معروف »واترلو« 
به سر داشت حاال ۲۰۰ سال پس 
از مرگش به حراج گذاشته می شود.

ناپلئون عادت داشت کاله دولبه سر 
کند تا اینکه از کاله های نوک دار در 
جلو و عقب استفاده کند و همین 
نوع کاله او را از مسافت های خیلی 

دور در نبرد برای همه قابل شناسایی می کرد.
نکته جالب اینکه طی ۱۵ سالی که ناپلئون بناپارت در راس قدرت بود حدود 
۱۲۰ کاله دولبه بر سر گذاشت که همه توسط کاله دوزان فرانسوی موسوم به 
»پوپارد« دوخته می شدند. در حال حاضر از آن تعداد کاله تنها تعداد اندکی در 

موزه ها موجود است که اصالت آن  ها متعلق به ناپلئون بُناپارت است.
اِتَین باِسک مسول حراجی لیون فرانسه در مورد این کاله گفت:«این کاله از 
جنبه تاریخ مرتبط و نیز اندازه سر ناپلئون، اصالت آن را تایید می کند. هرچند 
محل تولید این کاله به درستی مشخص نیست لیکن اسناد مربوط به این 
کاله که در جنگ واترلو سال ۱۸۱۵ به صورت غنیمت جنگی به یک سرهنگ 

هلندی رسیده موجود است.

 اکران »شیار ١۴۳«
 در چین، هنگ کنگ، تایوان و ماکائو

حالیکه  در   ، رسیده  گزارش  به   
نرگس آبیار مشغول فیلمبرداری 
»شبی  نام  با  خود  جدید  فیلم 
که ماه کامل شد« است، »شیار 
۱۴3« دیگر ساخته این کارگردان 
در  است  قرار  ایران،  سینمای 
کنگ،  هنگ  چین،  کشورهای 
تایوان و ماکائو به نمایش عمومی 
قاسمی،  محمدحسین  درآید. 

دائو  چینگ  جشنواره  در  با حضور  گذشته  روز  آبیار  فیلم های  تهیه کننده 
)جشنواره فیلم کشورهای عضو پیمان شانگهای(، تفاهم نامه  اکران گسترده 
با رییس  تایوان را  »شیار۱۴3« در کشورهای چین، هنگ کنگ، ماکائو و 
سازمان سینمایی چین امضا کرد. علیرضا شاهرخی پخش بین المللی فیلم 

»شیار ۱۴3« دومین فیلم نرگس آبیار را به عهده دارد.
فیلم شیار ۱۴3حضور موفقی در جشنواره های داخلی و خارجی داشت. آبیار 
پس از آن، »نفس« را کارگردانی کرد که عالوه بر حضورهای گسترده و موفق 

جهانی، نماینده ایران در مراسم اسکار نیز بود.

سرگذشت مهاجران ایرانی در ژاپن فیلم شد

مستندی  ساخت  از  باشتی  امیر 
به  ناریتا« که  با عنوان »مهرآباد- 
ژاپن  در  ایرانی  مهاجران  زندگی 

می پردازد، خبر داد.
گفتگو  در  کارگردان  باشتی  امیر 
فعالیت  جدیدترین  درباره  مهر  با 
حاضر  حال  در  گفت:  خود  های 
 ۶۰ مستند  یک  ساخت  مشغول 
»مهرآباد-  عنوان  با  ای  دقیقه 

ناریتا« درباره مهاجران ایرانی در ژاپن هستم که مراحل تدوین را سپری 
می کند و فکر می کنم تا یکی دو ماه آینده آماده نمایش شود.

وی افزود: سعی می کنیم این مستند را که محصول خانه مستند انقالب 
اسالمی است به دوازدهمین جشنواره »سینما حقیقت« برسانیم.

 این مستندساز بیان کرد: حدود ۲۸ سال پیش و پس از جنگ ایران و 
ایرانی های بسیاری به منظور کار و به دست آوردن پول به ژاپن  عراق 
سفر کردند که سرنوشت این افراد برایم جالب است و از همین رو حدود 
سه ماه پیش سفری به ژاپن داشتیم تا ببینیم سرنوشت این مهاجران چه 

شده است.
بیکاری بسیاری در  اینکه در آن سال ها  به  با توجه  باشتی عنوان کرد: 
کشور حاکم بود، بسیاری از ایرانی ها به ویژه ساکنان جنوب شهر تهران 
بدون داشتن ویزا به این کشور می رفتند و در آنجا در اموری مثل بازیافت 
و تخریب ساختمان ها مشغول به کار می شدند. اکثر آنها کار خود را از 
صفر شروع و حتی بسیاری از آنها با زنان ژاپنی ازدواج کردند تا بتوانند 

در آنجا زندگی کنند.

»هیس پسرها فریاد نمی زنند« پروانه ساخت گرفت

های  فیلم  ساخت  پروانه  صدور  شورای 
سینمایی با سه فیلمنامه موافقت کرد.

فیلمنامه  رسیده،  گزارش  به 
های»هیس پسرها فریاد نمی زنند« به 
نویسندگی  و  کارگردانی  تهیه کنندگی، 
 ، اجتماعی  ژانر  در  درخشنده  پوران 
»َدبیت« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مهدی  نویسندگی  و  صفاری  ابوالفضل 
و »آهوی  ژانر کمدی  میرزایی در  علی 

سید  نویسندگی  و  کارگردانی  کنندگی،  تهیه  به   »  3 سفید  پیشونی 
جواد هاشمی در ژانر کودک و نوجوان موافقت شورای ساخت سازمان 

سینمایی را اخذ کردند.

خبر

سپنتا،  عبدالحسین  حقیقی،  نعمت 
امیر  کاسبی،  محمد  بدیع،  محسن 
رضا  نادری،  امیر  کاووسی،  هوشنگ 
کیانیان و عزت اهلل انتظامی از هنرمندانی 
هستند که در سومین ماه از بهار به دنیا 

آمدند.
هنرمندانی  تولد  سال  هر  ماه  خرداد 
است که در رشد سینمای ایران تاثیر 
گذار بوده اند، هنرمندانی که هر کدام 
القابی همچون »شاعر تصویر سینمای 
ایران«،  سینمای  »پیشگام  ایران«، 
سینمای  ناطق  فیلم  اولین  »سازنده 
ایران«، » آقای بازیگر سینمای ایران« 
را به دوش می کشند.به گزارش ایسنا،در 
خواهیم  نگاهی  بهانه  همین  به  ادامه 
داشت به کارنامه هنری و زندگی این 

هنرمندان در طول دوران فعالیت شان.
نعمت حقیقی

نعمت   ۱3۱۸ سال  ماه  خرداد  سوم 
حقیقی در تهران متولد شد و و فعالیت 
به عنوان  از سال ۱33۷  را  هنری اش 
دستیار فیلمبردار با فیلم »جنوب شهر« 
به کارگردانی فرخ غفاری آغاز کرد و ۹ 
اردیبهشت ماه ۱3۸۹ بر اثر عارضه قلبی 

از دنیا رفت.
حقیقی در سال ۴۵ به عنوان فیلمبردار 
در پشت دوربین فیلم »خانه خدا« قرار 
گرفت و پس از وقفه ای پنج ساله که در 
تلویزیون ملی ایران مشغول به کار بود، با 
مدیریت فیلمبرداری فیلم »داش آکل« 
به کارگردانی مسعود کیمیایی به سینما 
بازگشت و فعالیت اش را در این حرفه 
ادامه داد. او پیش از این در تاریکخانه ای 
که تاسیس کرده بود به طور حرفه ای به 

کار عکاسی مشغول بود.
از فیلم های این فیلمبردار پیشکسوت 
»بلوچ«،  »داش آکل«،  »گوزن ها«،  به 
»خاک«، »غزل«، »دشنه«، »تنگسیر«، 
»دزد  »سفیر«،  احتجاب«،  »شازده 
عروسک ها«، »عروس«، »ناصرالدین شاه 
آکتور سینما«، »روز فرشته«، »معجزه 
خنده«، »فصل پنجم«، »جهان پهلوان 
اشاره  می توان  »شوکران«  و  تختی« 

کرد.
عبدالحسین شیرازی معروف به سپنتا 

ایران و سازنده  ازپیشگامان سینمایی 
بود.  ایران  ناطق سینمای  فیلم  اولین 
یازده سال پیش، در چهارم  او صد و 
خرداد ۱۲۸۶ در تهران متولد شد. فیلم 
»دختر لر« را به عنوان »اولین فیلم ناطق 
ایرانی« ساخت و اینچنین ایران را خیلی 
زود در زمره  نخستین کشورهایی قرار 
داد که توان ساخت فیلم ناطق را به 

دست آورده اند.
پیشگامان  دیگر  از  بدیع  محسن 
ایران در خرداد سال ۱۲۸۷  سینمای 
در بصره به دنیا آمد. او در طول دوران 
پروژکتوری  تا  کرد  تالش  فعالیتش 
بسازد که بتواند فیلم های طوالنی تر از 
۱۰ متر را نمایش دهد و بعد از آن هم 
یک آپارات ۱۶ میلی متری ساخت که 
نقشه آن را نیز به اداره اختراعات آمریکا 
فرستاد و مجوزی برای کار با آن گرفت.

کشورهای  به  تحصیل  برای  بدیع 
مختلفی از جمله فرانسه و انگلستان 
رفت و نهایتا در سال ۱3۲۱ با هدف 
تأسیس کارگاه ساخت دستگاه گیرنده 
رادیو به ایران بازگشت اما در آن زمان به 
او پروانه کسب ندادند بنابر این مغازه ای 
به اسم »رادیو سازی بدیع« باز کرد و 
هفت سال در این حرفه به تعمیر رادیو و 
دیگر دستگاه های فنی پرداخت و نهایتا 

هم سه رادیو ساخت و رویشان نوشت: 
»ساخت ایران«. 

نخستین  »بدیع«  ابداعات  دیگر  از 
و  سیاه  فیلم  اتوماتیک چاپ  دستگاه 
سفید است که  با کمک دکتر اسماعیل 
و  کرد  کار  آماده  و  طراحی  کوشان، 
سال ۱3۲۷ موفق به ساختن دستگاه 
شد.  فیلم  روی  صداگذاری  اپتیکال 
را  عقاب  فیلم برداری  استودیو  سپس 
تأسیس کرد و امکانات خود را در اختیار 
علی دریابیگی قرارداد تا فیلم »شکار 

خانگی« را بسازد.
هنرمندان  جمله  از  کاسبی  محمد   
محمد  از  می توان  سینما  خردادی 
کاسبی نیز یاد کرد. او به خاطر ایفای 
نقش به عنوان پدر در بیشتر فیلم هایش 
نیز  ایران  سینمای  »پدر«  عنوان  به 

شناخته می شود.
کاسبی در چهارم خرداد ماه سال ۱33۰ 
در تهران متولد شد و تاکنون در بیش 
از ۲۵ فیلم سینمایی بازی کرده است. 
همچنین کارگردان و نویسنده دو فیلم 
سینمایی نیز بوده است. از جمله آثاری 
که او در آنها حضور داشته می توان به 
»حمله به اچ3 « ، »بدوک« ، »بحران« 
»استعاذه«   ،  » »زنگها   ، »بایکوت«   ،
»دو چشم بی سو« ، »توبه نصوح« و 

بر  عالوه  کرد.  اشاره  دیگری«  »مرگ 
این اینها در سریال های تلویزیونی هم 
مانند »خوش رکاب«، »صاحبدالن« و 

»رعنا« نیز ایفای نقش کرده است.
 ۷ سینما  منتقد  کاووسی  هوشنگ 

خردادماه ۱3۰۱ به دنیا آمد.
او  منتقد و کارگردان قدیمی سینما 
زندگی«،  »ماجرای  چون  فیلم هایی 
»۱۷ روز به اعدام« و »خانه کنار دریا« 
را ساخته و مدیرمسئولی مجله »هنر و 

سینما« را بر عهده داشته است.
فارسی  فیلم  اصطالح  خالق  کاووسی 
فیلم ها  »آن  گفته  آن  درباره  و  است 
نه فرم داشتند، نه ساختار و نه قصه. 
اصالً به همین دلیل به آن ها می گفتم 
فیلم فارسی...« این منتقد،  خطاب به 
فیلمسازها نیز می گفت: من همه شما را 
دوست دارم، اّما سینما را بیشتر از شما 
دوست دارم. هوشنگ کاووسی در سال 

۱3۹۲ از دنیا رفت.
 ۱3۲۴ خرداد   ۷ زاده  نادری  امیر 
خورشیدی در شهر آبادان است. او که 
از کارگردانان تاثیرگذار و مهم سینمای 
ایران به حساب می آید سالها است در 
خارج از کشور خود و در آمریکا زندگی 

می کند.
نادری از کودکی در سالن سینما و تئاتر 

کار می کرد و با دیدن فیلم و نمایش، 
خواندن نقد فیلم و معاشرت با منتقدان، 
به طور خودآموخته وارد عالم سینما 
شد. او در ابتدا به عنوان عکاس در چند 
فیلم مهم سینمای ایران مثل »قیصر« 
و »حسن کچل« را کار کرد و در سال 
»خداحافظ  فیلمش  اولین   ۱3۵۰

رفیق« را کارگردانی کرد.
رضا کیانیان متولد ۲۹ خردادماه سال 
است  هنرمندانی  جمله  از   ۱33۰
که کمتر کسی پیدا می شود نام او را 
نشنیده باشد و یا بازی او را در فیلم ها 
و سریال ها و حتی روی صحنه تئاتر 

ندیده باشد.
را  خود  فعالیت  نوجوانی  دوره  در  او 
در تئاتر و در شهر مشهد آغاز کرد و 
بعدتر برای ادامه تحصیل در رشته تئاتر 
دانشکده هنرهای زیبا به تهران آمد. در 
طول سال های فعالیت خود در تئاتر در 
نمایش هایی چون » آنتیگونه«، »خرده 
ماشا«،  سیمون  »چهره های  بورژوا«، 
»ازدواج آقای می سی سی پی«، »یادگار 
خاطره  روز  »یک  شن«،  سال های 
وو«،  بزرگ  دانشمند  زندگی  از  انگیز 
استریندبرگ«،  بازی   « »حرفه ای ها«، 
خورشید،  »عرق  بوبوس«،  »پروفسور 
اشک ماه«، »مردی برای تمام فصول« و 

... بازی کرده است.
به گزارش ایسنا؛ عزت اهلل انتظامی آقای 
بازیگر سینمای ایران که در 3۰ خرداد 
ماه سال ۱3۰3 متولد شده است، امسال 
انتظامی  اهلل  عزت  می شود.  ساله   ۹۴
هنرهای  دانشکده ی  فارغ التحصیل 
است   ۱3۵۱ سال  در  تهران  زیبای 
که برای ادامه ی تحصیل به مدرسه ی 
شبانه  تئاتر و سینما در هانوفر رفت و 
در سال ۱33۷ به ایران بازگشت.او در 
سال ۱3۸۲ به عنوان یکی از چهره های 
جمله  از  شد.  انتخاب  ایران  ماندگار 
نمایش هایی که او در آنها ایفای نقش 
کرده می توان از »محصلین کلک باز«، 
سرنوشت«،  »قایق  گاز«،  »چراغ 
در  »مترسک ها  تمرین«،  »آخرین 
شب«، »ریچارد سوم«، »سلطان مار«، 

»بنگاه تئاترآل« و … نام برد. 

كاریکاتور

فیلمبرداری فیلم سینمایی »شبی که ماه کامل شد« به کارگردانی 
نرگس آبیار پس از پیش تولیدی حدودا  ۴۰ روزه از ماه گذشته در 
سکوت خبری و در منطقه آزاد چابهار آغاز شده است. تاکنون بیش 
از ۵۰ درصد از این فیلم در این منطقه مقابل دوربین رفته و براساس 
برنامه ریزی های انجام گرفته تا اوایل ماه آینده فیلمبرداری به طور 
کامل به پایان می رسد. الناز شاکردوست، هوتن شکیبا به همراه 
چندین هنرمند بومی منطقه چابهار از جمله بازیگران ساخته جدید 
آبیار هستند. »شبی که ماه کامل شد« اولین فعالیت الناز شاکردوست 
پس از حادثه ای است که در فیلم سینمایی »دو طبقه روی پیلوت« 
برای این بازیگر رخ داد. با سانحه ای که در فیلم ابراهیم ابراهیمیان 
برای شاکردوست به وجود آمد، این بازیگر پس از عمل جراحی و 
انجام چندین مرحله فیزیوتراپی بهبودی کامل خود را به دست آورد 
و در حال حاضر مشغول بازی در نقش اصلی پروژه جدید آبیار است.

هومن سیدی یکی دیگر از بازیگران اصلی این فیلم بود که پس از 
چندی از حضور در آن انصراف داد.  محمدحسین قاسمی به روال 
دیگر ساخته های همسرش تهیه کنندگی فیلم جدید وی را نیز 
برعهده گرفته است. محمد امامی سرمایه گذار »شبی که ماه کامل 
شد« است و این فیلم به عنوان محصول جدید موسسه تصویر گستر 

پاسارگاد تولید می شود. 

فیلم سیمنایی »شیب که ماه 
کامل شد« اب ابزی الناز شاکردوست

قاچاق ۳۴ هزار خودروی لوکس به کشور

خردادی های سینمای ایران را بشناسیم
از »آقای بازیگر« تا سازنده اولین فیلم ناطق ایران

حسن فتحی از ساخت سریال »بامداد خمار« بر اساس رمانی به 
همین نام انصراف داد.

در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر ساخت سریال »بامداد خمار« 
توسط حسن فتحی در برخی رسانه ها منتشر شد که خبرنگار در 
گفت وگویی با این کارگردان سینما و تلویزیون صحت این خبر را 

جویا شد.
حسن فتحی با نادرست خواندن خبر ساخت سریال »بامداد خمار« 
توسط وی، اعالم کرد، »این پیشنهاد را بررسی کردم و در نهایت 

تصمیم گرفتم از ساخت این سریال انصراف دهم.«
فتحی که به تازگی ساخت سریال »شهرزاد« را در سه فصل در 
شبکه نمایش خانگی به اتمام رسانده است، در پاسخ به پرسش 
دیگر درباره پروژه ای که قصد ساخت آن را دارد، توضیح داد: »در 
حال حاضر اولویت من ساخت فیلمی سینمایی بر اساس رمانی به 
نام »کنتس سلما« است که توسط خانم فریده گلبو نوشته شده 

است.«
کارگردان سریال »شهرزاد« اعالم کرد که هم اینک با نغمه ثمینی 
مشغول کار بر روی فیلمنامه »کنتس سلما« هستند و به محض 

آماده شدن فیلمنامه، کار را شروع خواهد کرد.

انرصاف حسن فتحي از 
ساخت فيلم ابمداد خمار

پوستر فیلم سینمایی »شماره ۱۷ سهیال« به کارگردانی محمود 
غفاری و تهیه کنندگی سید امیرسیدزاده رونمایی شد.

به گزارش رسیده، فیلم سینمایی »شماره ۱۷ سهیال« از چهارشنبه 
)3۰ خردادماه( به سرگروهی کورش در سینماهای سراسر کشور 
اکران می شود. خالصه فیلم؛ داستان دختری میانسال است که 
زمان ازدواج او به تاخیر افتاده و با توجه به مشکل ژنتیکی که 
دارد در تالش است که هر چه سریعتر ازدواج کند تا بچه دار شود.

این فیلم در بخش سودای سیمرغ  سی و پنجمین جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و مورد توجه منتقدان و سینماگران قرار گرفت. 
پس از آن در جشن تصویر سال و جشنواره فیلم سالمتحضور یافت 
و در جشن انجمن منتقدان نیز در بخش کارگردانی و بازیگر نقش 
اول زن کاندید بود. محمود غفاری نویسنده و کارگردان و سید امیر 
سیدزاده تهیه کننده »شماره ۱۷ سهیال« هستند و زهرا داوودنژاد، 
بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، احسان امانی، فریدون محرابی  و 

حکیمه فیوجی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
»شماره ۱۷ سهیال« روایت کننده داستان دختری میانسال است 
که زمان ازدواج او به تاخیر افتاده و با توجه به مشکل ژنتیکی 
که دارد در تالش است که هر چه سریع تر ازدواج کند تا بچه 

دار شود.

رومنایی از پوسرت جدید »مشاره 
۱۷ هسیال« در آستانه اکران

جان دار با حضور رخشان بنی اعتماد 
کلید خورد

فیلم سینمایی »جان دار« با حضور رخشان بنی اعتماد و 
جهانگیر کوثری در تهران کلید خورد.

به گزارش رسیده، پس از پایان پیش تولید و آماده شدن 
به کارگردانی  دار«  فیلم سینمایی »جان  ها،  لوکیشن 
حسین امیری دوماری و پدرام امیری و تهیه کنندگی 
کامران مجیدی با حضور رخشان بنی اعتماد و جهانگیر 
محل  در  حضور  با  اعتماد  بنی  خورد.  کلید  کوثری 
فیلمبرداری، بصورت نمادین یکی از پالن های »جان دار« 
را کارگردانی کرد. »جان دار« یک فیلم اجتماعی با حضور 
چهره های مطرح سینمای ایران است که فیلمنامه آن 
را حسین امیری دوماری و پدرام امیری به همراه محمد 
داودی به نگارش درآورده اند و فاطمه معتمدآریا، حامد 
بهداد، باران کوثری، جواد عزتی، مسعود کرامتی، علی 
شادمان، گیتی قاسمی، محمدعلی محمدی، امیراحمد 
قزوینی، بازیگران آن هستند که قرار است برای حضور در 

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.
کامران مجیدی پس از »الک قرمز« و »زرد« برای سومین 

بار تهیه کنندگی یک فیلم اول را بر عهده گرفته است.
اسامی عوامل »جان دار« عبارتند از: تهیه کننده: کامران 
پدرام  دوماروی،  امیری  حسین  نویسندگان:  مجیدی، 
پورامیری و محمد داودی، مجری طرح: حسین فرضی زاد، 
مدیر تولید: احسان وحید، مشاور کارگردان: محسن قرایی.

در دنیای کتاب

بابل- مهیار بابازاده: مدیرعامل سازمان 
بابل  فضای سبز شهرداری  و  منظر  سیما 
بیان  با  زمان   پیام  خبرنگار  با  گفتگو  در 
بابل  شهرستان  سبز  فضای  سرانه  اینکه 
۲.۷  است گفت این میزان با سرانه فضای 
بسیاری  فاصله  جهانی  استاندارد  سبز 
داشته و کم توجهی به ایجاد فضای سبز 
در شمال کشور به دلیل وجود فضای سبز 

طبیعی بیشتر است.
به گزارش خبرنگار زمان، وی افزود کمبود 
فضای  ایجاد  برای  دالیل  از  یکی  بودجه 
سبز جدید در شهرستان بوده که در این 
زمینه خیرین نیک اندیش با همت واالی 
خود می توانند بسیار مثمر ثمر واقع شوند 
و بابازاده  با اشاره به رواج آپارتمان نشینی 
بازی  فضای  سرانه  کمبود  و  شهرها  در 
اجتماعی  نشاط  کاهش  و  کودکان  برای 
اظهار داشت توجه به این امر مهم ضروری 
بوده و سازمان سیما منظر و فضای سبز 
سبز  فضای  تا  کرد  تالش  بابل  شهرداری 
را  ابنیه  حداقل  حفظ  با  شده  تجهیز 
شهرستان   سبز  فضای  کمبود  جایگزین 
و  منظر  سیما  سازمان  مدیرعامل  کند 
فضای سبز شهرداری بابل اضافه کرد این 
ایجاد  منظور  به  مستقل  طور  به  سازمان 
به   ۹۲ سال  در  زیباسازی  و  سبز  فضای 
خود  فعالیت  سبز  فضای  و  ها  پارک  نام 
را در  توجهی  قابل  فعالیت  و  آغاز کرد  را 
این  گذشته   سال  در  و  داد  انجام  بابل 

سازمان با تغییر نام به سازمان سیما منظر 
فعالیت  با  بابل  شهرداری  سبز  فضای  و 
مشخص  هدف  پیشبرد  در جهت  خویش 
خود  راه  به  گذشته  از  تر  مستحکم  شده 
ادامه داد وی با اشاره به بخشی از اقدامات 
کرد  بیان  سازمان  این  توسط  شده  انجام 
پیش  پل   ، طالقانی  های  پارک  بازپیرایی 
رانندگی  و  راهنمایی  ترافیکی  پارک   ،
انجام  را  وحدت   پارک   ، شادی  پارک   ،
دادیم و ساخت چند پارک موضوعی چون 
دستور  در  را  مشاهیر  و  دارویی  گیاهان 
امیدواریم  و  دادیم  قرار  سازمان  این  کار 
موضوعی  پارک  دو  این  نزدیک  آینده  در 
در شهرستان ایجاد شود بابازاده در ادامه 
سخنان  خود به برگزاری جشنواره توسط 
این سازمان اشاره و تصریح کرد جشنواره 

به  گیاه  و  ملی گل  از جمله جشنواره  ها 
بین  در  اجتماعی  نشاط  ایجاد  منظور 
سال  چند  در  سازمان  این  توسط  مردم 
با  نیز  جاری  سال  در  و  شد  برگزار  اخیر 
با  توانستیم  جدید  مکانی  در  جدید  روند 
کمترین هزینه این جشنواره را به بهترین 
کیفیت برگزار کنیم وی با بیان اینکه این 
 ۱3 بار  نخستین  برای  توانست  سازمان 
قیمت  با کمترین  را   المان شهری  سری 
خاطرنشان  کند  بنا  شهرستان  سطح  در 
نهال  اصله  هزار   ۵۴ جاری  سال  در  کرد 
درخت در شهرستان کاشتیم که بیشتر آن 
درخت نارنج بوده و البته گونه های سازگار 

و دیگر را نیز کاشتیم
به  نیز  بازپیرایی  بحث  در  یادآور شد  وی 
زیرساخت های موجود پرداختیم  وبدین 

منظور در راستای سیاست دولت در بخش 
سازمان  این  آب  رفت  هدر  از  جلوگیری 
در  ای  قطره  آبیاری  به  گرفته  تصمیم 
در  همچنین  و  بپردازد  شهرستان  سطح 
غیر شرب  از  آب شرب  سازی  جدا  بحث 
موثرتری  های  گام  جدید  سال  در  نیز 

برداشته خواهد شد 
کارشناسان  به  مردم  داشت  ابراز  بابازاده 
اصلی  دغدغه  کنند  اعتماد  سازمان  این 
سبز  فضای  توسعه  و  حفظ  سازمان  این 
این شهرستان می باشد و مردم بدانند که 
کارشناسان این سازمان از متخصص ترین 

کارشناسان در کشور می باشند 
وی ادامه داد توسعه فضای سبز  نیازمند 
زمین می باشد ودر این زمینه می توان با 
بام های سبز و فضای موجود  از  استفاده 
افقی بجای عمودی در جهت توسعه سرانه 

فضای سبز گام  برداشت
برترین  مسابقه  برگزاری  از  مسئول  این   
سال  خردادماه   در   خانگی  سبز  فضای 
جاری در بابل خبر داد و گفت این مسابقه 
و  شهروندان  مشارکت  افزایش  هدف  با 
ترتیب  خانگی  سبز  فضای  به  دستیابی 
داده شده است بابازاده افزود عالقمندان به 
شرکت در این مسابقه می توانند عکسهای 
فضای سبز حیاط منازل دیوار سبز بام را 
ارسال  جشنواره  این  دبیرخانه  نشانی  به 
کنند و به برترین های این مسابقه جوایز 

نقدی و غیر نقدی نقدی اهدا می شود

مدیر عامل سازمان سیمامنظر. شهرداری بابل عنوان کرد:

کمبود بودجه از دالیل کاهش سرانه فضای سبز
  کمک خیرین راه برون رفت از این چالش است


