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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 ۲۵0 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

 افزایش 1۰ برابری مصرف 
قلیان در میان دختران  

رشد 11/۲ درصدی مصرف 
بنزین در خرداد                    

تشریح برنامه های دولت برای 
نظارت بر مبادالت ارزی               

با دخانیات  مبارزه  اتحادیه جهانی  دبیر کل   ، زمان  به گزارش 
گفت: مصرف قلیان درمیان دختران کشور درسنین دبیرستان و 
دانشجویی 10 برابرافزایش یافته است و این مسئله بحران مهمی 

است و منجر به آسیب های بسیاری در آینده می شود.

ایران،  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  ،شرکت  زمان  گزارش  به 
میانگین مصرف روزانه بنزین در خردادماه امسال را بیش از 83 
میلیون لیتر و میانگین مصرف روزانه نفت  گاز درهمین مدت را 

بیش از ۶8 میلیون لیتر اعالم کرد.

به گزارش زمان ، شریعتمداری گفت: باید به مردم اطمینان دهیم 
که منابع ارزی کشور دچار محدودیت نیست، دولت و نظام تالش 
کردند نهادی خلق کنند که متناسب با محدودیت هایی که نظام 

سلطه علیه ایران ایجاد می کند اقدامات مناسبی انجام دهد.  567
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سرمقاله
تب ۳۷ درجه شبه جزیره کره

واقعاً باید خوش بین بود!؟

نگاه روز
راه اندازی پویش »حمایت از 

کارآفرین ایرانی - کاالی ایرانی«              

بازار خودروهای وارداتی به 
کدام سو می رود؟          

وجود ۳ مولفه حساس و کلیدی »امنیت 
حوزه عمومی پاســیفیک و دریای ژاپن«، 
»استانداردهای بسیار سطح باالی امنیتی در 
دفاع تضمین شده از متحدان ایاالت متحده 
در منطقه« و »نهایتاً تخریب منطقه اتمی 
یونگیه ری« ،نکات قابل اغماضی نیستند 
که به صرف انجام یک مالقات چندساعته 
بتوان آن ها را نادیده و یا حل شــده تصور 
کــرد، آن طور که رئیس جمهور ترامپ روز 

شانزدهم ماه ژوئن مدعی آن شد! 
اعالم معضل تحریم ها، فاجعه انســانی و 
فقر ناباورانه توده های مردم و نهایتاً نابودی 
اقتصاد کره شمالی برای اقناع افکارعمومی 
در توصیف تحوالت، شاید قانع کننده به نظر 
برسند، اما برای بیان دالیل واقعی تحوالت 

اخیر به هیچ وجه قابل پذیرش نیستند.
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2  متین مسلم

 زهرا علی اکبری 

3
ظریف: هدف دشمن نه نظام جمهوری 
اسالمی که کلیت ایران است

دروغ های رویترز ضد اقتصاد ایران      

به گزارش زمان، معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه »آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کرده است« گفت: در چنین شرایطی الزم است همه مسئوالن، نخبگان، جریان های سیاسی 
و مردم با یکدیگر متحد باشند تا بتوانیم با اقتدار و سربلندی از این توطئه بزرگ عبور کنیم.

جهانگیری: آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی را شروع کرده است 

»اتحاد« تنها راه مقابله با توطئه آمریکا 

وزیر امور خارجه: گروهی از سوی یک کشور همسایه برای تبلیغ علیه ایران 
حمایت می شوند تا تبلیغ کنند.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمد جواد ظریف در نشست مشترک 
با اعضای اتاق بازرگانی ایران هدف راهبردی آمریکا را خروج ایران از برجام 
هیچ  تحت  که  نیست  آن  معنی  به  این  کرد:  تاکید  حال  عین  ودر  دانست 
شرایطی از برجام خارج نمی شویم ،بلکه به این معنی است که هدف دشمن 
را می دانیم.وی گفت : کلید حل مشکالت اقتصادی و مبادالت ما با اروپایی 
ها، شرکت های کوچک و متوسط اروپایی است. زیرا موتور محرک کشورهای 
اروپایی همین شرکت ها هستند که حتی می توانند جایگزین شرکت های 
بزرگ شوند.ظریف افزود: اگر توتال دو کار مدیریت و سرمایه گذاری می کند 
بقیه کار در دست شرکت های کوچک و متوسط است که توتال هم از آنها 
استفاده می کند.وی گفت: اروپایی ها در حال شناسایی شرکت های کوچک و 
متوسط برای کار با ایران هستند، من از اتاق بازرگانی می خواهم شرکت های 
کوچک و متوسط داخلی و طرف های اروپایی آن را شناسایی کند، چرا که 
ما باید تعیین کنیم با کدام شرکت اروپایی کار می کنیم نه آنچه که اروپایی 
ها معرفی می کنند. فردا روزی هم گفته نشود که شرکت های ورشکسته به 
ایران آمدند.ظریف افزود: ناموفق بودن برجام برای ما بسیار خطرناک است 
گرچه اگر مجبور شویم این کار را می کنیم اما این انتخاب نظام نیست.وی 
گفت: اف ای تی اف را عده ای به تابو تبدیل کردند، بیشتر کسانی که راجع 
به آن صحبت می کنند نمی دانند اف ای تی اف، قرارداد، مبنای مذاکره و یا 
چارچوب شفافیت است.ظریف افزود: در چارچوب سخنان مقام معظم رهبری 
می توانیم مشکالت شفافیت را در چارچوب اف ای تی اف حل کنیم بنابراین 
بازار نگران اف ای تی اف نباشد.محمد جواد ظریف در ادامه افزود: این ایران 
است که مانع بعضی اهداف و تمایالت است بنابراین می خواهند ایران را نابود 
کنند.وی با بیان اینکه ما در ایران از اصولگرا و اصالح طلب، بی خط، مخالف 
جمهوری اسالمی و مخالف دولت، همه در یک کشتی نشسته ایم اضافه کرد: 
نکنند  اگر روحانی رفت، یک اصولگرا موفق می شود و خیال  نکنیم  خیال 
بعضی ها اگر جمهوری اسالمی رفت آنها می آیند.ظریف گفت: امروز ایران با 
این وضعیت جغرافیایی و موجودیت عظیم و پرافتخار تاریخی و با این مردم، 
توانمندی و ذخایر و آینده درخشان هدف است و ما همه با هم این هدف را 

ناکام می کنیم.
وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه ما همواره بر نقش بخش خصوصی اعتقاد 
داشته ایم، افزود : همواره تالش کرده ایم هم به عنوان مشاور و هم به عنوان 
کمک کار و کارفرما از بخش خصوصی استفاده کنیم و کماکان هم بر این 
اعتقاد هستیم و می توانیم در آینده پر امید کشور بیشتر و بهتر با هم کار 
به  امروز صحبت کردند  افزود: دوستانی که  کنیم.رییس دستگاه دیپلماسی 

اهمیت اقتصاد در قدرت ملی اشاره کردند، من هم به این امر واقف هستم، 
یکی از مواردی که دوستان دلواپس ایراد می گرفتند این بود که من گفتم اگر 
چه قدرت نظامی برای امنیت کشور مهم است اما قدرت، تنها نظامی نیست.

وی افزود: اگر زمانی قدرت، نمایش قایق های توپدار و تعداد قایق ها و توپ 
ها بود این مسائل مربوط به قرن 18 و 19 میالدی است و از ابتدای قرن 20 
میالدی قدرت اقتصادی در کنار قدرت نظامی باعث پیشرفت و یا عقب ماندگی 
کشورها شده است.ظریف ادامه داد: به همین دلیل از ابتدای قرن 20 دیدیم 
که دیپلمات ها تنها نمایندگان بخش سیاسی نبودند بلکه دیپلماسی اقتصادی 
هم وارد حوزه دیپلماسی شد.وی گفت: ما امروز وارد حوزه قدرت معنایی شده 
ایم، یعنی قدرت دولت ها صرفا بر اساس میزان برد تانک و هواپیما تعیین نمی 
شود بلکه بر اساس نفوذ کالمشان این قدرت مطرح می شود.وزیر امور خارجه 
اضافه کرد: در دوران تحریم گذشته عاملی که باعث کار نکردن با ایران می 
شد، »عامل بدنامی« بود و بیان می کردند هزینه بدنامی کار با ایران باعث می 
شود با ایران کار نکنیم و این خود یک هزینه بود اما امروز هزینه بدنامی را 
ترامپ پرداخت می کند.ظریف گفت: اعتقاد دارم گرچه در کوتاه مدت، قلدری 
های آمریکا موثر واقع می شود و آمریکا برخی مجاری تنفسی ما را شناسایی 
کرده و اگر هم به اندازه کافی شناسایی نکرده بود، با دستگیری ضراب و صدر 
هاشمی این ها را شناسایی کردند، من این مسائل را دنبال می کنم و دشواری 
شما را می فهمم اما امروز هزینه بدنامی را ترامپ می دهد.وی گفت: اصطالحی 
که از اقتصاد به حوزه روابط بین الملل وارد شده، این است که پیش بینی 
یک مسئول و یا فعال اقتصادی فقط پیش بینی نیست بلکه پیش بینی او به 
واقعیت تبدیل می شود و در روابط بین الملل می گویند این ها پیش بینی 
هایی است که خود به خود محقق می شود.وزیر امور خارجه ادامه داد: اگر شما 
سهامدار عمده یک بنگاه اقتصادی باشید و اعتقاد داشته باشید که سهام آن 
در آینده نزدیک سقوط خواهد کرد چه می کنید؟ علی القاعده اگر بخواهید 
به عنوان کنشگر عقالنی عمل کنید باید سهام خود را بفروشید اما فروش شما 
باعث می شود عرضه باال برود و پیش بینی شما محقق شود، در نتیجه قیمت 
سهام پایین می آید و شما سهام را می فروشید و بعد ادعا می کنید پیش بینی 

شما درست و دقیق بود.
همراهی حداقلی کشورها با آمریکا در موضوع برجام

وزیر امور خارجه گفت: کمتر کشوری را در جهان پیدا می کنید که با آمریکا 
در موضوع برجام همراه باشد. 

محمد جواد ظریف با بیان اینکه حتی کانادا هم که از شرکای نزدیک آمریکا 
به حساب می آید گفته می خواهد برجام حفظ شود، افزود: با مذاکرات اخیر 
که با طرف های هندی، آفریقای جنوبی، روسیه، چین و اروپا پس از خروج 
آمریکا از برجام داشتم همگی این کشورها موافق این مساله بودند که باید 
برای حفظ برجام راهی پیدا کرد و صرفا یک رژیم غاصب، آمریکا و یکی، دو 
کشور همسایه ما هستند که نظرشان خالف این مساله است.وی اضافه کرد: 
 آمریکا قدرت اول اقتصاد جهان است و امروز آنها برای نابودی برجام و خروج 
ایران از آن کمر همت بسته اند و این هدف راهبردی آمریکاست و ما این را می 
دانیم.ظریف ادامه داد:  البته این به معنای عدم خروج ایران از برجام تحت هر 
شرایطی نخواهد بود و امروز همه می دانند که آمریکا در عرصه بین المللی و 

موضوع برجام منزوی شده است.
وزیر امور خارجه با بیان اینکه امروز آمریکا تمام تالش خود را در خصوص 
فشار به ایران برای خروج از برجام می کند اضافه کرد: اقدامات آمریکا اقدامات 
ایذایی است یعنی آنها اقدام عملی و واقعی انجام نمی دهند بلکه بیشتر بحث 
روانی موضوع است که می خواهند ما را تحت فشار قرار دهند و برای همین 
است که ما باید به هدف آنها آشنا باشیم و بدانیم دشمن چه هدفی را و با چه 

مسیری دنبال می کند.
ادامه در صفحه ۳

ظریف عنوان کرد: دروغ های رویترز ضد اقتصاد ایران

هدف دشمن نه نظام جمهوری اسالمی که کلیت ایران است
آتی سکه  بازار  روزهای گذشته  در  نقد،  بازار  در  قیمت سکه  افزایش  با 
در بورس کاال نیز با افزایش رو به رو شد به طوری که سکه آتی تحویل 
شهریور ماه در حال حاضر به بیش از ۳ میلیون و 200 هزار تومان رسیده؛ 
بر این اساس مدیریت بازار مشتقه بورس کاال تصمیم گرفت موقتا سفارش 

خرید سکه آتی سکه را متوقف کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دیروز مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس 
کاالی ایران در اطالعیه ای اعالم کرده که »طبق مورد 2 بند »ب« ماده 
الحاقی دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در شرکت بورس 
خرید  تعهدی  موقعیت  اخذ  ثانوی  اطالع  تا  جاری  روز  از  ایران  کاالی 

فزاینده در قراردادهای آتی سکه طال برای فعاالن بازار مقدور نیست. 
» این اطالعیه به این معنی است که از امروز هیچ معامله گری در بازار آتی 
نمی تواند سفارش خرید بگذارد مگر اینکه آن معامله گر سابقا موقعیت 
موقعیتی  خود  فروش  موقعیت  بستن  بابت  دارد  قصد  و  داشته  فروش 
معکوس بگیرد و از بازار خارج شود.این اطالعیه پس از آن منتشر شد که 
بازار نقد سکه با التهاب رو به رو شد و نوسانات صعودی آن هر لحظه قابل 
مشاهده است به طوری که امروز قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در بازار 

نقد به حدود دو میلیون و 800 هزار تومان رسید. 
همچنین قیمت قرارداد آتی سکه طال تحویل دی ماه سال 1۳9۷ تا بیش 

از سه میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.عالوه بر این قرارداد آتی 
سکه طال تحویل آبان ماه و شهریورماه هر یک به ترتیب حدودا سه میلیون 
و 210 هزار تومان و سه میلیون و 120 هزار تومان است. با توجه به این 
اطالعیه معامله گران بازار آتی فعال نمی توانند سفارش خرید سکه در این 

بازار ثبت کنند.

شد متوقف  تی  آ سکه  ید«  خر »سفارش 
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تب ۳۷ درجه شبه جزیره کره
واقعاً باید خوش بین بود!؟

متین مسلم 
وجود ۳ مولفه حساس و کلیدی »امنیت حوزه عمومی پاسیفیک 
و دریای ژاپن«، »اســتانداردهای بســیار سطح باالی امنیتی در 
دفاع تضمین شده از متحدان ایاالت متحده در منطقه« و »نهایتاً 
تخریب منطقه اتمی یونگیه ری« ،نکات قابل اغماضی نیستند که 
به صرف انجام یک مالقات چندســاعته بتوان آن ها را نادیده و یا 
حل شده تصور کرد، آن طور که رئیس جمهور ترامپ روز شانزدهم 

ماه ژوئن مدعی آن شد! 
اعالم معضل تحریم ها، فاجعه انســانی و فقــر ناباورانه توده های 
مردم و نهایتاً نابودی اقتصاد کره شــمالی برای اقناع افکارعمومی 
در توصیف تحوالت، شاید قانع کننده به نظر برسند، اما برای بیان 

دالیل واقعی تحوالت اخیر به هیچ وجه قابل پذیرش نیستند.
همه چیز در جشن صلح و دوستی 12 ژوئن سنگاپور فوق العاده 
بود. باید خوشــحال باشیم؟ چرا که نه! فقط یک اشکال کوچک 
وجود دارد. به قول صدر اعظم پیشــین آلمان ویلی برانت »همه 
چیز بیش از حد عالی بود. همین باور کردنش را مشکل می کند«. 
پس حتماً اشــکالی در جایی هست! اما کجا؟ سوال اصلی همین 
است.می توان با این نظر هم عقیده نبود و به کل ماجرا خوش بینانه 
نگاه کرد، اما وقتی پای مسائلی مانند، امنیت جهانی و تهدید اتمی 
به میان می آید، این حد از ذوق زدگی طبیعی به نظر نمی رسد. در 
این میان هرچند قضاوت درباره رئیس جمهور ترامپ حاوی نکته 
تازه ای نخواهد بود، اما رهبر کره شمالی را می توان یکی از عجایب 

هفتگانه عصر سیاست مدرن توصیف کرد.
 بســته به نوع نگاه شما، برداشــت از این توصیف بسیار متفاوت 
خواهد بود.در یک برداشــت موضوعــی از متن تحوالت، این که 
»کیم جونگ اون« با برداشتن گامی بلند مذاکره و مالقات مصمم 
به دادن امتیاز به ایاالت متحده شد، در مقایسه با ۳ مولفه بسیار 

مهم منطقه اهمیت ثانویه ای دارد: 
نخست، مسائل پیچیده و حل نشــده امنیتی و ژئو استراتژیکی 
بســیار حســاس حوزه پاســیفیک، دریای ژاپن و دریای چین 
جنوبی. دوم، وجود اســتانداردهای بسیار ســطح باالی امنیتی 
حاکم بر منطقه و واکنش تضمینی ایاالت متحده و متحدانش در 
برابر هرگونه اقدام تهددآمیز کره شمالی. سوم، تخریب زودهنگام 
زیرساخت ها و تونل های اتمی منقطه جنجالی، مرموز و پرهزینه 
»پونگیه ری« البته اگر واقعی بوده باشــد. چون منابع مســتقل 
خبری و یــا نظامی هنوز موفق به بازدیــد نزدیک از محل های 

تخریب نشده اند. 
وجود این ۳ مولفه حساس و کلیدی، نکات قابل اغماضی نیستند 
که به صرف انجام یک مالقات چندســاعته بتوان آن ها را نادیده 
و یا حل شــده تصور کرد، آن طور کــه رئیس جمهور ترامپ روز 
شانزدهم ماه ژوئن مدعی آن شد! اعالم معضل تحریم ها، فاجعه 
انســانی و فقر ناباورانه توده های مردم و نهایتــاً  نابودی اقتصاد 
کره شــمالی برای اقناع افکارعمومی در توصیف تحوالت، شاید 
قانع کننده به نظر برســند اما بــرای بیان دالیل واقعی تحوالت 
اخیر به هیچ وجه قابل پذیرش نیســتند.در یک فهم تخصصی از 
موضوع باید اذعان کرد این گونه تصمیمات و سرعت عمل بعداز 
آن برخالف نظر آقای ترامپ ،حتما نمی تواند حاوی نکاتی راهگشا 
و یا تضمین شده برای مقابله با آن چیزی باشد که تاکنون موجب 
نگرانی بوده و کره شــمالی را رودروی کشورهای منطقه خصوصاً  

کره جنوبی قرار داده است. 
چرا که اساس ثبات و امنیت شبه جزیره کره، دریای چین جنوبی 
و دریای ژاپن بر ترتیبات تئوریک مشــخص و اکت های امنیتی-

نظامی مشترکی استوار است که به این سادگی قابل فروپاشی و از 
بین رفتن نیست. هرچند چین و روسیه خالف این نظر را دارند. 
برخی دیپلمات های آســیایی مقیم نیویورک و مستقر سازمان 
ملــل می گویند »تا قبل از ســال 201۶ ایاالت متحده حاضر به 
دادن امتیازات زیاد و تضمین های محکمی به کره شــمالی برای 
آغــاز مذاکرات بود اما هــر بار با تندی پیونگ یانــگ، آن رارد 

می کرد. اما اکنون همه چیز برعکس شده«. 
یک مقام دیپلماتیک شــرق آسیایی درســازمان ملل که کشور 
متبوعش متحد بســیار نزدیک ایاالت متحده در منطقه اســت 
و به دلیل شــرایط کنونی ترجیح می دهد خود را معرفی نکند، 
می گوید »فکر می کنم 2 دلیل شخصی آقای اون و نیز فشارپکن 
و توصیه های مســکو در تحوالت اخیر نقش محوری داشــته اند. 

البته وزن دومی بسیار سنگین است«.
 او می افزاید »با توجه به روند پاک ســازی های بی سابقه اخیر در 
ســطوح بســیار عالی ارتش طی 2 برهه زمانی ماه های فوریه و 
اوایل ژوئن ســال جاری، ایده خاصی در ارزیابی رفتار شــخصی 
آقای اون ندارد. اما در مورد دوم چینی ها و با فاصله زیاد روس ها 
هریک به دالیل خاص خود و برخی دالیل مشــترک، احســاس 
می کنند با توجه به دیدگاه های آقای ترامپ مبنی بر بازگشــت 
ســربازان به کشــور و یا انگیزه قطع مانورهای هر ساله نظامی، 
زمینه خوبی برای خارج شــدن ایاالت متحده از منطقه عمومی 
پاسیفیک فراهم شده است. پکن و مسکو با نگاهی عمیق تر دوره 
پــس از آقای ترامپ را رصد می کنند. و فکر می کنند این فرصت 
نباید از دست برود«. یک مقام وزارتخارجه کره جنوبی نیز گفته 
»»ســئول اطمینان یافته اگر موضوع کره شمالی حل شود، پکن 
جداً خواســتار خروج ناوگان هفتم نیروی دریایی ایاالت متحده 
از منطقه خواهد شــد«. با این چشم انداز، آیا ممکن است پایان 

بالماسکه سینگاپور آن قدرها هم خوشایند نباشد؟ شاید!
   matinmos@gmail.com

فالحت پیشه رییس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شد

کمیسیون  رییس  فالحت پیشــه  حشمت اهلل 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی شــد و اعضای این کمیسیون با رای 
خود به ریاست 14 ساله عالء الدین بروجردی 

پایان دادند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، انتخابات هیات 
رییســه کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس دهم در ســال ســوم دیروز 
برگزار شد.حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده 
مردم اسالم آباد غرب با اکثریت آرای اعضای 
کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس بــه عنــوان رییس این کمیســیون 
انتخاب شد.در این انتخابات مجتبی ذوالنوری 
نماینده مردم قم، حشــمت اهلل فالحت پیشه 
و عالءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد 
نامزد ریاســت بودنــد که فالحت پیشــه و 
ذوالنــوری هر یــک 9 رای و بروجردی پنج 
رای را کســب کردنــد که به دلیل تســاوی 
آرای فالحت پیشــه و ذوالنوری قرعه کشی 
انجام شد و قرعه ریاست به نام فالحت پیشه 

نماینده اسالم آباد افتاد.
عالءالدیــن بروجردی در دو ســال گذشــته 
ریاســت کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس دهم را بر عهده داشــت.وی 
در مجالــس دوره های هفتم، هشــتم و نهم 
نیز رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلــس بود که با رای دیروز اعضای 
این کمیسیون ریاست 14 ســاله عالءالدین 

بروجردی پایان یافت.

هالکت یک تروریست در درگیری 
مرزبانان پیرانشهر 

فرمانــده مرزبانــی ناجا گفــت: در عملیات 
مســلحانه مرزبانان هنگ مرزی پیرانشــهر با 
گروهک تروریســتی یکی از اعضای این گروه 

به هالکت رسید.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه خبری پلیس، 
سردار »قاسم رضایی« افزود: مأموران پاسگاه 
مرزی »تمرچیــن« هنگ مرزی پیرانشــهر 
بامداد امروز -یکشنبه- حین اجرای گشت و 
کمیــن در نقطه صفر مــرزی ایران و عراق با 
گروهک های تروریستی و عناصر معاند درگیر 
شدند.وی ادامه داد: در این درگیری، مرزبانان 
بــا برتری آتش ســنگین و تحمیــل تلفات، 
خســارات جدی را به گروهک تروریســتی و 
عناصــر معاند وارد کردند و مقادیری ســالح 
و مهمات از آنهــا غنیمــت گرفتند.فرمانده 
مرزبانی ناجا گفت: متاســفانه در این عملیات 
یک نفر از دالوران مرزبانی به نام ستوان دوم 
»سیدعلی هاشــمی« به درجه رفیع شهادت 
نائل و سرباز وظیفه »کسری عبدالعلی زاده« 
به مقام جانبازی مفتخر شد.فرمانده مرزبانی 
ناجا به منظور بررسی میدانی در رأس هیأتی 

وارد استان آذربایجان غربی شده است.

پرداخت کل منابع و تسهیالت 
اشتغال روستایی تا شهریورماه

 وزیر کار با بیان اینکه کل منابع و تسهیالت 
اشــتغال روستایی باید تا شهریورماه پرداخت 
شــود، تاکید کرد: اگر برخی فشــارها برروی 
وزارتخانه برای اجرای طرح نبود این منابع را 
سه ساله هزینه می کردیم و در شش ماه اول 
به دنبــال کارآفرین می رفتیم و زنجیره اتصال 

آن را درست می کردیم.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا،  نشســت 
تخصصی 11 اســتان مرزی بــا حضور وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی  
رونــد پرداخــت وام و تســهیالت اشــتغال 
روســتایی و هماهنگی میان معاونت تعاون و 
معاونت اشتغال برگزار شد.علی ربیعی - وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشســت 
بر لزوم اجرای موفق طرح اشــتغال روستایی 
تاکیــد کــرد و ارائه مشــاوره و آموزش های 
مهارتــی، فنــی - حرفه ای و خوشــه بندی 

محصوالت را خواستار شد.
بــه گفته وی پرداخت تســهیالت اشــتغال 
روستایی از اردیبهشــت ماه با قوت و سرعت 
بیشــتری همراه بوده است.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از مدیران کل 11 استان مرزی 
خواســت تا در توجیه و پذیــرش طرح های 
اشــتغال روســتایی با بانک ها، اســتانداران 
و نهادهــای دیگــر نظیر جهاد کشــاورزی و 
گردشــگری تعامــل و هماهنگی بیشــتری 
صورت دهند.وی بــا انتقاد از عدم اتصال 10 
هزار نیروی جهاد کشــاورزی در نظام  ترویج 
اشــتغال، گســترش نقش فنی و حرفه ای و 
آموزش های مهارتی در اجــرای این طرح را 

خواستار شد.

اخبار

سرمقاله

بهترین شیوه عدل 
یاری مظلوم است

کالمامیر

اینکه  بر  با تاکید  رئیس مجلس شورای اسالمی 
بعد  در  خصوص  به  کشور  فعلی  »وضعیت 
اقتصادی به همگرایی بیشتر احتیاج دارد« گفت: 
اشکاالت  از  برخی  کنار  در  آمریکا  شیطنت های 
درونی اقتصادی کشور وضعیت فعلی را رقم زده 
فکر  بتوانیم  جلسات  این  با  امیدواریم  که  است 

عمیق تری برای بهبود شرایط کشور پیدا کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی الریجانی در 
حاشیه جلسه دیروز مجلس در جمع خبرنگاران 
به ارائه توضیحاتی درباره جلسه غیر علنی مجلس 
برای بررسی وضعیت اقتصادی و گرانی های اخیر 
و نوسانات بازار ارز پرداخت.رییس مجلس شورای 
گفت:  امروز،  غیرعلنی  جلسه  درباره  اسالمی 
نگرانی هایی در کشور به دلیل وضعیت اقتصادی و 
تفاوت های لحاظ شده در قیمت ها ایجاد شده بود 
به همین دلیل الزم بود بین دولت و مجلس بحث 
جدی در این باره صورت گیرد. آقای جهانگیری 
کردند،  پیدا  در مجلس حضور  مربوطه  وزرای  و 
بحث مستوفی درباره شرایط کشور و دالیل بروز 

برای  شده  اندیشیده  جدید  سازوکارهای  و  آن 
مسائل اقتصادی مطرح شد. نمایندگان و روسای 
ایده های  و  ارائه  را  توضیحاتی  نیز  کمیسیون ها 
خود را بیان کردند.رییس مجلس شورای اسالمی 

ادامه داد: اصالحاتی از نظر نوع پرداختن به مسائل 
اقتصادی باید در نظر گرفته شود که پیشنهاداتی 
در این باره مطرح شد که اعالم خواهد شد، این 
جلسات استمرار پیدا خواهد کرد.وی شیطنت های 

آمریکا را در بروز وضعیت اقتصادی اخیر دخیل 
اشکاالت  برخی  گفت:  حال  عین  در  و  دانست 
زیاد  نقدینگی  همچون  کشور  اقتصادی  درونی 
باید  که  فعلی شده  اقتصادی  وضعیت  باعث  نیز 
روی آن کار جدی تر شود تا نقدینگی به سمت 
جاهایی که ثروت زا و تولیدزا است، سوق پیدا کند.

به گفته وی، در این جلسه بحث هایی از نظر نوع 
نیازهای دولت از لحاظ شرایط فعلی صورت گرفت 
اما مهم آن است که ما  ارائه شد  و پیشنهاداتی 
در وضعیت فعلی به همگرایی بیشتر بین افراد و 
صاحب نظران نیاز داریم. خوشبختانه مقام معظم 
کردند  طراحی  را  مدیریتی  سازوکار  نیز  رهبری 
که قوای مختلف کشور در آن حضور داشته و با 
هم تصمیم می گیرند که ضوابطی گذاشته شود. 
امیدواریم با این جلسات بتوانیم با فکر عمیق تر 
برای بهبود شرایط کشور پیدا کنیم.رییس مجلس 
شورای اسالمی درباره موضوع دیدار با مقام معظم 
تاکنون  که  گفت   ،FATF خصوص  در  رهبری 

دیداری نداشته است.

الریجانی: دیداری با رهبری درباره FATF نداشتم

 کشور نیازمند همگرایی قوا است

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

آگهی
آقای صالح حبیبی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین ومساحت 1۷4متر مربع 
قطعه یک بشماره 1108۷فرعی از ۶9اصلی مفروز از پالک۳09۶  فرعی واقع 
در اراضی نظرآباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت - صفحه  - 
دفترجلد - امالک بنام صالح حبیبی ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی 
شماره -دفترخانه - به متقاضی منتقل شده وبموجب سند رسمی شماره-

دفترخانه –در رهن-می باشد بعلت سهل انگاری مفقود گردیده ودرخواست 
سند المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی وجود 
سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این 
اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر 
اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
منصور هدایتکار - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

م.الف: 1048   تاریخ چاپ:1۳9۷/4/4

ظن  به  »آمریکا  اینکه  بیان  با  رییس جمهور  اول  معاون 
کرده  شروع  ما  کشور  علیه  جدی  اقتصادی  جنگ  خود 
است« گفت: در چنین شرایطی الزم است همه مسئوالن، 
متحد  یکدیگر  با  مردم  و  سیاسی  جریان های  نخبگان، 
باشند تا بتوانیم با اقتدار و سربلندی از این توطئه بزرگ 

عبور کنیم.
در  جهانگیری  اسحاق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جلسه علنی دیروز مجلس در دفاع از الیحه اصالح بخشی 
از ساختار دولت، گفت: حضور بنده در مجلس برای دفاع 
از  وزارتخانه  چند  در  تفکیک  چون  است،  الیحه  این  از 
ضروریات منطقی است.وی با اشاره به شرایط فعلی کشور، 
کشور  پیش روی  جدید  شرایط  درباره  متاسفانه  گفت: 
روشنی  و  شفاف  گفت وگوی  مردم  و  دولت  مجلس،  با 
کشور  مسئوالن  از  خیلی  برای  دلیل  همین  به  نداشتیم 
و  نشده  تفسیر  ویژه  عنوان یک شرایط  به  فعلی  وضعیت 
برگزاری  به  اشاره  با  نگرفته اند.جهانگیری  قرار  جریان  در 
جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی موضوع گرانی، گفت: 
هستیم  دوستان  خدمت  در  که  جلسه ای  در   ان شاءاهلل 
قدری درباره شرایط جدید صحبت می کنیم. مهم آن است 
که بدانید آمریکایی ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی 
علیه کشورمان شروع کردند و تصورشان از این جنگ آن 
تا  می شوند  موفق  ما  اقتصاد  کردن  زمینگیر  در  که  است 
به تعبیر رییس جمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره آید.

بر  فعلی  مقطع  در  کرد:  تاکید  رییس جمهور  اول  معاون 
از دولت و مجلس و نخبگان و  همه مسئوالن کشور اعم 
در  که  است  ایران الزم  مردم  و همه  جریان های سیاسی 
مقابل توطئه بزرگی که شروع شده، با هم متحد باشیم و 
برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامه ریزی 
کنیم.جهانگیری توضیح داد: برای این کار به سازوکارهای 
امروز مورد بحث  نیاز است. دو وزارتخانه ای که  اقتصادی 
فعلی  مقطع  در  و  کشور  برای  مختلفی  جهات  از  است، 
اختیارات تفکیک  نیز معموال  اهمیت است. در دنیا  مورد 
تا  می شود  داده  رییس جمهور  به  وزارتخانه ها  سطح  در 

کند.وی  معرفی  وزیر  چند  با  را  کابینه اش  بگیرد  تصمیم 
با اشاره به تاکیدات نمایندگان درباره کوچک سازی دولت،  
گفت: کوچک سازی دولت در مبحث تفکیک وزارتخانه ها 
نمی گنجد. کوچک سازی به آن معناست که ما اکنون چند 
میلیون کارمند دولت، صندوق های بازنشستگی وابسته به 
دولت و نهادهایی در سطح شهرستان ها و استان ها داریم 
در  موارد  این  در  باید  و  کرده  فربه  را  دولت  که همین ها 
راستای کوچک سازی اقدام کنیم، لذا وزارتخانه به عنوان 
سیاستگذاری برای توسعه و پیشرفت است. در مقطع فعلی 
وزارتخانه برای مقابله با توطئه هایی است که علیه کشور 
»هدف گیری  اینکه  بیان  با  است.جهانگیری  شده  طراحی 
اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی 
است« اضافه کرد: در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، 
به  باشیم  برخوردار  به موقع  سرعت عمل و تصمیم گیری 
همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی 
آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل 
قیمت ها، بازار و مایحتاج مردم و کاالی مورد نیاز باشد، به 
همچنین  است.  مردم  زندگی  به  فشار  شدن  وارد  معنای 
عنوان  به  مشخصی  وزیر  تعیین  در  تردید  لحظه  یک 
ماه های  در  که  معناست  بدان  صنعت  بخش  در  مسئول 

آینده با کارخانه های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم 
شد.معاون اول رییس جمهور توضیح داد: اگر وزیر صنعت 
بررسی  مورد  را  بازرگانی  بخش  به  مربوط  موارد  بخواهد 
اکنون  اینکه  کما  می شود  رها  صنعت  بخش  دهد،  قرار 
به  کارخانه ها  و  دارد که بخش صنعت  فشار جدی وجود 
تعطیلی کشانده شود.جهانگیری ضربه زدن به حمل و نقل 
کشور را دستور کار دیگر دشمن عنوان و خاطرنشان کرد: 
اولین تحریم ها مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و 
بیمه های مرتبط با حمل و نقل دریایی است. در کنار این 
موضوعات بخش مسکن از مهم ترین بخش هایی است که 
می توان از آن برای اشتغال کشور آن هم بدون نیاز به ارز 
استفاده کرد. با توجه به این دالیل از نمایندگان به عنوان 
یک ضرورت جدی درخواست داریم که به این الیحه رای 
با  مقابله  جدی  مسئول  عنوان  به  دولت  افزود:  دهند.وی 
تحریم ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند 
دارد  انتظار  مجلس  از  کند  عبور  موضع  این  از  بتواند  تا 
دهد  رای  وزارتخانه  سه  این  تفکیک  به  قاطع  رای  با  که 
چون مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته 
است. دوستانی که فکر می کنند دولت باید این اوضاع را 
مدیریت کند بدانند اکنون بخشی از این اختیار به مجلس 
است، دولت نیاز دارد با تفکیک وزارتخانه ها این امتیاز را 
حال  عین  در  کند.وی  مدیریت  را  شرایط  تا  باشد  داشته 
می گوییم  فردا  از  ندهد  رخ  تفکیک  این  اگر  شد:  یادآور 
قابل  راحتی  به  نقل  و  و حمل  بخش صنعت، مسکن  که 
اداره نیست و مشکل ساز خواهد شد. ما می خواهیم مجلس 
سازمان  بتواند  دولت  تا  دهد  رای  تفکیکی  الیحه  این  به 
مناسب را طراحی کند.جهانگیری در پایان اظهار کرد: ما 
در جلسه غیرعلنی می گوییم که چه سازوکارهایی را ایجاد 
کنیم. اداره  مطلوب  نحو  به  را  کشور  بتوانیم  که  کردیم 

علیرغم دفاع جهانگیری از کلیات الیحه اصالح بخشی از 
ساختار دولت با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن 
و تجارت، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، مجلس به این 

کلیات رای نداد.

جهانگیری: همه درمقابل توطئه آمریکا متحد شوند 

آمریکا به ظن خود جنگ اقتصادی را شروع کرده است

کمتر از یکسال پس از توافق بانک مرکزی و 
خودروسازان برای رعایت نرخ سود متناسب 
با نظام بانکی در پیش فروش خودروها، اکنون 
دو خودروساز بزرگ میزان سود پرداختی به 

مشتریان را همپای بانک ها کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، تیرماه سال 
گذشته بود که مدیران ارشد بانک مرکزی از 
اینکه خودروسازان به دلیل پرداخت سودهای 
باالتر از نظام بانکی، به مانعی در مسیر رعایت 
نرخ سود 15 درصدی در بانک ها تبدیل شده 
اند، گالیه کرد؛ اکبر کمیجانی قائم مقام بانک 
مرکزی همان زمان از توافق با خودروسازان 

در رعایت نرخ های سود خبر داد.
 بر اساس این توافق، درصورتی خودروسازان 
دریافت  به  مربوط  های  محدودیت  از 
بانکی مستثنی می شدند  تسهیالت کالن 
که نرخ سود پرداختی آنها برای پیش فروش 
سود  نرخ  درصد  سه  از  بیشتر  محصوالت 

سپره های یکساله بانک ها نباشد.
هرچند این نرخ ها در تابستان سال گذشته 
فروش،  پیش  های  در طرح  و  نشد  رعایت 
با  درصدی   24 سود  نرخ  با  مشتریان 
خودروسازان مشارکت کردند اما در زمستان 
پارسال این نرخ ها تعدیل شد و بسته به مدل 

نرخ سود مشارکت  تحویل،  زمان  و  خودرو 
این  داشت.با  نوسان  درصد  تا 18  بین 1۶ 
حال در طرح جدید پیش فروش خودرو که 
2 خودروساز بزرگ کشور به مناسبت عید 
سعید فطر کلید زده اند، نرخ سود مشتریان 
به 15 درصد کاهش یافته، یعنی اینکه نرخ 
سود خرید محصوالت خودرویی با نرخ سود 
مصوب شورای پول و اعتبار برابر شده است.

در شرایطی که بازارهای موازی برای جذب 
بیشتر نقدینگی رقابت دارند و سعی می کنند 
با تفاوت های ناچیز، سرمایه های سرگردان 
سه  کاهش  کنند،  جلب  خود  سمت  به  را 
دارد. تامل  جای  سود  های  نرخ  درصدی 

محمدرضا جمشیدی سخنگوی کانون بانک 
های خصوصی و موسسه های اعتباری درباره 
این کاهش نرخ سود می گوید: با توجه به 

هنوز  خودروسازان  برجام،  از  آمریکا  خروج 
چشم انداز روشنی از آینده همکاری خود با 

شرکای خارجی خود ندارند.
وی افزود: نگرانی خودروسازان از این است 
که شاید در تامین قطعات خودرو با مشکل 
رو به رو شوند و بنابراین اگر نتوانند به موقع 
محصول را به مشتری تحویل دهند، کمتر 
زیان ببینند.جمشیدی در عین حال تاکید 
پیش  طرح  در  که  خودروهایی  اغلب  کرد، 
فروش خودرو قرار دارند، آنهایی هستند که یا 
قطعات آن به طور کامل در ایران تولید می 
شود و یا در همکاری با خودروسازان تامین 
می شود و از این رو مشکلی در تامین قطعه 

بوجود نمی آید.ن
گاهی به محصوالت عرضه شده از سوی ایران 
خودرو در طرح فروش اعتباری این شرکت 
نشان می دهد که خانواده تندر 90 )رنو( در 
این طرح گنجانده نشده اند و پارس خودرو 
که زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا به 
شمار می رود، خانواده رنو و بویژه ساندرو را 
این پیش فروش ها کنار گذاشته است؛  از 
آن هم در حالی که این خودروساز فرانسوی 
اعالم کرده با وجود خروج آمریکا از برجام 

قصد خروج از بازار ایران را ندارد.

بازی خودروسازان با نرخ سود

وزیر ارتباطات با تاکید براینکه واردکنندگان گوشی موبایل در 
ابتدای سال جاری دالر مورد نیاز خود را با بهای 4200 تومان 
دریافت کرده اند، گفت: نباید قیمت گوشی در بازار، باالتر از 

حد معمول برود.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد آذری جهرمی در 
مــورد افزایش ۳0 تا 40 درصدی قیمت گوشــی موبایل در 
کشــور که گفته شــده به دلیل عدم تخصیص ارز دولتی به 
واردکنندگان اتفاق افتاده است، توضیح داد.وی گفت: شرکت 
های واردکننده در ابتدای ســال جاری دالر مورد نیاز خود را 
با بهای 4200 تومان دریافت کردند و نباید قیمت گوشی در 
بازار، باالتر از حد معمول برود.آذری جهرمی با اشاره به طرح 
رجیستری گفت: ما بحث پروژه ثبت تلفن همراه )رجیستری( 

را بــا هدف کنترل و نظارت دقیق بر بــازار اجرا کردیم و در 
این چارچوب، آمارهایی مشخص از میزان واردات تلفن همراه 
با تخصیــص ارز را در اختیارداریم.وی افزود: آنچه امروز آمار 
ما در رابطه با واردات گوشــی با تخصیص ارز 4200 تومانی 
به این کســب وکارها از ابتدای ســال جاری نشان می دهد، 
این اســت که ابتدا 54 شرکت  برای واردات ۷میلیون و 229 
هزار و ۶4۶ هزار گوشــی تلفن همراه به ارزش 580میلیون و 
۶29 هزار و 28۳  یورو، درخواســت دادند که این موضوع در 
سامانه ثبتارش )سیستم الکترونیکی ثبت سفارشات واردات 

کاال( ثبت شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: با بررسی های انجام شده، درنهایت از 
این تعداد برای 40 شرکت تخصیص ارز صورت گرفت و مبلغ 

ارز تخصیص یافته از  بانک مرکزی به این شرکت ها نیز بالغ 
بر 220 میلیون و ۶4۳هزار و 20۶ یورو بوده اســت.به گفته 
جهرمی، طبق آمار ما که بازه زمانی آن تا 29 خرداد اســت، 
پس از این ثبت ســفارش ها حدود 140هزار و ۳99 گوشی 
به ارزش ۷5میلیون و28۳هزار و  8۶0یورو ترخیص شده که 
متوسط قیمت گوشی های ترخیص شــده از بازار بر اساس 

فرمول اعالم شده، 5۳۶ یورو است.
وزیر ارتباطات در پاســخ به سوالی درباره چرایی قیمت های 
نجومی برخی از گوشی ها گفت: پشت پرده گوشی های گران 
قیمتی که امروز اتفاقا در بازار با ارز باالیی محاسبه می شوند و 
به فروش می رسند، افراد سودجویی  هستند که ارز را گرفته 

و در بازار به مردم ارائه کرده اند.

آمار تخصیص ارز به واردات گوشی
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مجلس با الیحه تفکیک سه وزارتخانه مخالفت کرد

علیرغم اصرار معــاون اول رئیس جمهور و تــالش دولت، نمایندگان 
مجلس بــا الیحه اصالح بخشــی از ســاختار دولت بــرای تفکیک 
وزارتخانه هــای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرســازی و ورزش و 

جوانان مخالفت کردند.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، در ادامه جلســه علنی دیروز مجلس، 
بررســی گزارش کمیسیون مشــترک در مورد رد الیحه اصالح بخشی 
از ساختار دولت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.دولت در 
این الیحه خواستار تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به وزارتخانه 
های بازرگانی و صنایع و معادن، همچنین انتزاع وزارت راه و شهرسازی 
به وزارتخانه های راه و ترابری و مســکن و شهرسازی و همچنین انتزاع 
بخش جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشــکیل سازمان ملی جوانان 
بود.پــس از قرار گرفتن این الیحه در دســتور کار مجلس، جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور و واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در صحن 
علنی مجلس حضور یافتند.مخالفان این الیحه معتقد بودند این الیحه 
با قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک 
و چابک سازی دولت همخوانی ندارد، همچنین از زمان ابهام وزارتخانه 
های موضوع الیحه مدت زیادی نمی گذرد و انتزاع مجدد این وزارتخانه 
ها وقت این دســتگاه ها را صرف اســتقرار، تدوین و تصویب تشکیالت 
جدید می کند و در نتیجه وزارتخانه ها از انجام وظایف خود بازمی مانند.

عالوه بر این مخالفان این الیحه معتقد بودند مشــکالت وزارتخانه ها با 
ادغام یا انتزاع حل نخواهد شد و نظام اداری کشور نیازمند تحول است نه 
تغییر.تعداد زیادی از نمایندگان نیز در جریان بررسی این الیحه با بیان 
تذکراتی اعالم کردند کشور درگیر چالش های مهم دیگری است و این 
موضوع از اولویت هایی نیست که به آن پرداخته شود.در پایان نمایندگان 
با 11۳ رای موافــق، 10۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع 2۳۷ 
نماینده حاضر در مجلس با تصویب این الیحه در مجلس مخالفت کردند.   

جلوگیری از خروج ۱۰ میلیارد دالر ارز از کشور

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت : با اجرای مصوبه ممنوعیت ورود 
1۳۳9 قلم کاال، از خروج حدود 10 میلیارد دالر  ارز از کشــور جلوگیری 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا پورابراهیمی 
افزود: با توجه به محدودیت ها در تخصیص ارز  برای واردات کاال، بیشــتر 
کاالها که واردات آنها را مجلس شورای اسالمی ممنوع کرد کاالهایی است 
که در داخل تولید می شود.وی گفت: در این مصوبه مجلس 10 سر فصل 
قلم کاالیی در نظر گرفته شده که نخستین سر فصل آنها کاالهایی است 
که نمونه آن در داخل تولید می شود و هیچ دلیلی برای خروج ارز از کشور 
در این زمینه وجود ندارد.پورابراهیمی گفت: بر اساس سرفصل دوم  واردات 
کاالهای غیر ضروری که اولویت واردات کشور محسوب نمی شوند ممنوع 
اســت. وی اضافه کرد:  اجرای  این مصوبه  مجلس بر اســاس گزارش های 
وزارت  صنعت، معدن و تجارت درباره جزییات واردات این کاالهاســت.بر 
اساس ابالغیه وزیر صنعت به سازمان توسعه تجارت و در پی تصمیم ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی ثبت سفارش 1۳۳9 ردیف کاال ممنوع شد.

ایران ترور نافرجام به جان
 رئیس جمهور زیمباوه را محکوم کرد

 سخنگوی وزارت امور خارجه سوء قصد نافرجام به 
جان »امرسون منانگاگوا« رئیس جمهوری زیمبابوه 

در یک گردهمایی انتخاباتی را محکوم کرد.   
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه سوء قصد نافرجام 
به جان »امرســون منانگاگــوا« رئیس جمهوری 
زیمبابوه در یک گردهمایی انتخاباتی را محکوم کرد. 
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن آرزوی بهبودی 
کامل برای مجروحان این حادثه و ابراز همدردی با 
خانواده های آنها، توسل به خشونت برای پیگیری 
اغراض سیاســی را مردود دانست و ابراز امیدواری 
کرد با وحدت، همبستگی و هوشیاری آحاد مردم 
زیمبابوه، انتخابات سراسری این کشور در  آرامش 

و امنیت برگزار شود.

راه اندازی پویش »حمایت از 
کارآفرین ایرانی - کاالی ایرانی«

 مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهروری نیروی 
کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی 
پویش »حمایت از کارآفرین ایرانی - کاالی ایرانی« 

با کمک هنرمندان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رحیم ســرهنگی با 
تاکید بر این که دولت ها نقش تسهیلگری و فراهم 
سازی زیرســاخت ها را بر عهده دارند، اظهار کرد: 
دولت در زمینه کارآفرینی باید ســعی در نهادینه 
سازی فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه و حمایت 
از کاالی ایرانــی کند، خرید کاالی ایرانی، عالوه بر 
جلوگیری از بیکاری جوانان، امنیت و رفاه اجتماعی 
را بــه ارمغان خواهــد آورد.وی با توجه به اهمیت 
موضوع »پشتیبانی فرهنگی« به عنوان یکی از ارکان 
اصلی شاخص جهانی کارآفرینی، انجام فعالیت های 
بنیادی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی 
را در قالــب راه انــدازی برخی پویش ها و کمپین 
ها پیشــنهاد و تاکید کرد: بــرای ارتقای فرهنگ 
کارآفرینی باید از افــرادی مانند هنرمندان کمک 
گرفــت که از جنس مردم هســتند و مردم آنها را 
دوست دارند. هنرمندان از جمله کسانی هستند که 
می توانند نقش بسیار زیادی در گسترش فرهنگ 
کارآفرینی در میان مردم داشته باشند.وی استفاده 
از محبوبیت هنرمندان در الگوســازی برای جوانان 
و سوق دادن فرهنگ جامعه به سوی فعالیت های 

کارآفرینانه را توصیه کرد.

خبرخبر

ادامه از صفحه1
ظریف با بیان اینکه چرا دستاورد خودمان را به دست خود نابود 
می کنیم؟ افزود: دوستانی که یک روز می گفتند برجام چه 
دستاوردی برای ما داشت امروز در رسانه های خود می گویند 
چرا فالن شرکت از ایران خارج شد.ظریف با بیان اینکه برخی 
رسانه های غربی از جمله رویترز روزانه اخبار دروغی را درباره 
اقتصاد ایران منتشر می کند بیان کرد: این خط اخبار منفی علیه 
ایران با هزینه سرسام آور یکی از کشورهای همسایه ما دنبال می 
شود و متاسفانه عده ای هم در داخل هستند که خیلی فراموش 
کارند و یادشان نیست تا چند وقت پیش صحبت از بی دستاورد 
بودن برجام می کردند و امروز گله مند از خروج شرکت های 
اروپایی از ایران هستند.وزیر امور خارجه ادامه داد: برخی بازار را 
در داخل تحریک می کنند و می گویند همه طرف های خارجی 

ایران در حال خروج از کشور هستند. پیش بینی شما به عنوان 
فعاالن بخش خصوصی حوزه اقتصادی کشور صرف یک اقدام 
عملی فکری نیست بلکه صرف یک اقدام عملی و تاثیرگذار در 
روند کشور خواهد بود و لذا باید بیشتر مراقب برخی پیش بینی 
های باشیم.ظریف گفت: اروپا منافع راهبردی خود را برای حفظ 
نظام بین المللی دارد و در جهت آن تالش می کند و از طرفی 
منافع خود را در حفظ برجام می بیند و برای آن هم تالش می 
کند. بار دیگر تأکید می کنم باید از راه های جدیدی که برای ما 
در حال بازشدن است، استفاده کنیم.وی اضافه کرد: این بخش 
خصوصی است که می تواند با بهره بردن از ظرفیت شرکت های 
کوچک و متوسط پیشرفت داشته باشد و ما معتقدیم که همه 
ما به کمک هم و با همکاری یکدیگر می توانیم برجام را موفق 
و یا ناموفق کنیم که در اینجا من معتقدم ناموفق شدن برجام 

برای ما خطرناک است اما اگر مجبور شویم، از برجام هم خارج 
خواهیم شد اما این انتخاب نظام نیست.وزیر امور خارجه با اشاره 
به دو مشکل شفافیت امور بانکی و مالی کشور و موضوع مبارزه 
با پولشویی اظهار داشت: متأسفانه عده ای امروز از FATF تابویی 
ساخته اند که البته باید این را بگویم که اکثر کسانی که در 
خصوص این موضوع صحبت هایی را داشته اند، اطالع چندانی 
از آن ندارند و بعضاً می گویند FATF شاید یک قرارداد باشد، 
شاید یک چارچوبی برای مذاکره است و یا اینکه آنها احتماال 
نمی دانند چه تأثیراتی این موضوع می تواند برای کشور در پی 
داشته باشد که امروز من نمی خواهم در این رابطه صحبتی کنم.

ظریف تأکید کرد: به اعتقاد ما این دو مشکل قابل حل است و 
هرچند که ارتباط مستقیمی هم با وزارت امور خارجه ندارد ولی 
ما در این زمینه هم پیگیر هستیم و ان شاءاهلل راهی برای آن 
پیدا خواهیم کرد. از اول نیز قرار نبود مشکالت بانکی با برجام 
حل شود بلکه مشکالت بانکی مربوط به عدم شفافیت و عدم 
عضویت در FATF است.وی گفت: ما معتقدیم که در کشور باید 
یک سیاست خارجی وجود داشته باشد و همانطور که در قانون 
اساسی هم آمده، تعیین خطوط و سیاست های کالن، سیاست 
خارجی ازجانب رهبر معظم انقالب اسالمی صورت می گیرد و 
ما همانگونه که در بحث برجام در چارچوب فرمایشات ایشان 
حرکت کردیم در موضوع FATF هم این کار را ادامه خواهیم 
داد و جای نگرانی برای بازار نیست.ظریف گفت: امروز دنیا معتقد 
است که ما خیلی عزتمند شده ایم و هستیم و به نظر نباید در 
داخل چیزی خالف این را بگوییم چرا که امروز انسجام داخلی از 
نان شب هم برای ما واجب تر است.وی افزود: ما باید در مورد راه 
های جدید فکر کنیم.ظریف افزود: نمی خواهم تصویری غیر واقع 
بینانه ارائه کنم چرا که دشواری های بسیاری سر راه ما وجود دارد 
ولی ما اعتقاد داریم که می توانیم با کمک و همکاری یکدیگر، 

موانع را از سر راه برداریم.

ظریف عنوان کرد: دروغ های رویترز ضد اقتصاد ایران

هدف دشمن نه نظام جمهوری اسالمی که کلیت ایران است

آگهی مناقصه بانک ملی استان اردبیل
برگزاری مناقصه سامانه دوربین مداربسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش

مورخ  33۵۶0ه  ت،   /84131 شماره  مصوب  مناقصات  برگزاری  قانون   1۲ ماده  ج  بند  نامه  آیین  اجرای  در 
138۵/07/1۶ هیئت محترم وزیران، اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به برگزاری 

مناقصه سامانه دوربین مداربسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش خود اقدام نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت میگردد تا جهت تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.

دستگاه مناقصه گذار: اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل
موضوع مناقصه: خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی 3 ساله سامانه نظارت تصویری

نوع و کییفت سیستم: سامانه نظارت تصویری تحت شبکه مطابق اسناد مناقصه
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب اداره امور شعب
برآورد پروژه: 8/000/000/000 ریال

مبلغ تضمین: 400/000/000 ریال
تاریخ مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه تاریخ 97/4/4 لغایت جمعه 1397/4/8.

www.setadiran.ir :محل فروش اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی
مهلت تحویل اسناد: روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 ساعت 10:30 

www.setadiran.ir : محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی
تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 ساختمان اداره امور شعب استان اردبیل- طبقه 

دوم- اتاق جلسه.
از واریز مبلغ 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد  از تاریخ فوق پس  متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد 
با واحد ساختمان و امالک  ابهام  یا  اقدام نموده و در صورت هرگونه سوال  الکترونیکی دولت  از طریق سامانه تدارکات  مناقصه 

مکاتبه و یا با شماره تلفن های 33۲4991۲-04۵ و 33۲487۲3-04۵ تماس حاصل فرمایند.
اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل

فراخوان ارزیابی کیفی نوبت دوم
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی مسیر زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.

1- پروژه بهسازی نوع )۲( راه روستایی قاچیان در شهرستان دیواندره با فهرست 
بها پایه راه و باند سال 1397 با مبلغ برآورد 7.91۵.۵34.۲1۲ ریال.

کلیه مراحل برگزاری ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل 
مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس: کردستان - سنندج - چهار راه گلشن - اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان.

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از نشر آگهی
هزینه چاپ کلیه آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد. 

 نوبت اول

 مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز خودروی پژو پرشیا به شماره پالک ۷48و98ایران ۶۶ مدل 
 NAAN21CAXBK1۳2۶491۳90 با شماره موتور 12490229۶۶2شماره شاسی

به نام فرنود خباز کناری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط نمی باشد
 فریدونکنار

آگهی مفقوی
برگ سبز خودرو سواری پراید صبا جی تی ایکس  به شماره پالک ایران 44/ 24۶ج۶۷ 
و شماره موتور 008۳1۳۳ و شماره شاسی S 14122۷۷5۶۶201مفقود و از درجه 

بهشهراعتبار ساقط می باشد.

 آگهی مزایده اموال توقیفی
و  فریدونکنار  دادگاه  دوم  از شعبه  دادنامه شماره 528-9۶/۶/20صادره  به موجب   
پرونده کالس 9۶0882 احکام مدنی آقای اکبر جاللی به نشانی پاساژ قائم پوشاک 
بچه گانه و زنانه مهاجر محکوم است پرداخت مبلغ145/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 9۳/10/2تا زمان اجرای حکم 
و مبلغ4/5۳5/000 ریال حق الوکاله و هزینه دادرسی در حق  آرزو کارگر و پرداخت 
مبلغ۷/250/000 ریال بابت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه شخص ثالث 
آقای ایوب جاللی یک واحد مسکونی به مساحت 140/55مترمربع با شماره ثبتی 
11284فرعی مجزی شده از 1۶۳5 فرعی از ۶۶ اصلی بخش 2 فریدونکنار باحدود 
اربعه شمال به طور به کوچه و شرق به طول 10/55متر به کوچه و شرق به طول 
22/25متر به  ملک رحیم و قریب محمدزاده و جنوب به طول 10 متر ملک کاظم 
الکایی  و غرب به طول25/2۶ متر به ملک فیروز رمضان نیز و دارای دو ساختمان 
مجزا یکی به صورت همکف قدیمی و با زیربنای حدود ۷0 متر مربع و دیگر یکدستگاه 
ساختمان ۳ طبقه روی تجاری با اسکلت بتنی  و دارای پروانه ساختمانی یک طبقه 
روی تجاری و پایان کار ساختمان طبقه اول بوده و برابر پروانه ساخت ملک  و پس 
از تعریض 20۳/۶0مترمربع و طبقه همکف شامل یک باب مغازه و پارکینگ و انبار و 
راه پله و طبقه اول و دوم و سوم به صورت مسکونی شامل حال و پذیرایی و آشپزخانه 
و  بهداشتی کف سرامیک دیوار گچ کاری آشپزخانه کاشی  و دو خواب و سرویس 
کابینت کاری و پنجره آلومینیوم و طبقه اول گرمایشی گرما از کف و دوم و سوم 
بخاری و دارای امتیاز آب و برق و گاز را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه به 
مبلغ۳/۷50/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ شنبه9۷/4/2۳ ساعت 
9:45 دقیقه تا ساعت 10:15 صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان 
ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده 
را دارند باید 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین 
قیمت را ارائه نمایند برنده مزایده خواهد بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده 10 

درصد را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

آگهی مزایده اموال منقول
به  اجرایی  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  بابل  مدنی  احکام  اجرای  دایره    
درزی  علی  قدردان  ابراهیم  سید  طرفیت  به  و  کاسبان  محمد  له  کالس 9۶4540 
یکسری اموال منقول به شرح ۶ عدد تشک دونفره خوشخواب با مارکهای مختلف 
متعلق به محکوم علیه را از طریق مزایده به تاریخ 9۷/4/20روز چهارشنبه ساعت 
11 صبح در محل دفتر اجرای دادگستری به فروش برساند مزایده از قیمت پایه 4۶ 
میلیون ریال شروع به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می گردد برنده مزایده باید 10 
درصد به فی المجلس و مابقی را ظرف مهلت یک ماه پرداخت نماید در صورت عدم 
پرداخت مبلغ واریزی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ضمنا  

محل نگهداری اموال به آدرس خوانده واقع در بابل می باشد 
مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل حبیب پور

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم با آقای سید قاسم موسوی نژاد فرزند خواهان 
آقای رضا حمزه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سید قاسم موسوی نژاد به خواسته 
الزام به تنظیم سند و مطالبه اجرت المثل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه9۷09981110100144 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 9۷/5/1۶ساعت 8:۳0 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل سارا قلمی اصفهانی

آگهی ابالغ 
پرونده کالسه 9۶09981110100۶15شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
عطوفیان   وحید  آقای  9۷099۷111010020۳خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  بابل 
فرزند علی به نشانی مازندران بابل خیابان 22 بهمن هادی 8 آپارتمان اطلس خوانده 
خانم سکینه رزازیان فرزند علی اکبر به نشانی مازندران بابل خیابان 22 بهمن روبروی 
کتابخانه روحانی هادی 10جنب  آپارتمان نا درخواسته مطالبه خسارت رای دادگاه 
در خصوص دادخواست آقای وحید عطوفیان  فرزند علی به طرفیت خانم سکینه 
رزازیان به خواسته مطالبه خسارت وارده به مبلغ ۷0/000/000ریال و هزینه دادرسی 
تخریب  و  گودبرداری  لحاظ  به  آپارتمان  به  خسارت  ورود  لحاظ  به  کارشناسی  و 
زمین خوانده که در جمع آپارتمان خواهان قرار  داشته دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده و نظر بر مالحظات نظریه کارشناسی و تامین دلیل ماخوزه از پرونده کالسه 
15/۷15/9۶شعبه 15 شورای حل اختالف بابل که میزان خسارت را به مبلغ فوق و 
ناشی از عمل خوانده دانسته است و با توجه به عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و عدم ارائه ادله ای در رد ادعای خواهان دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند 
به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ۷0/000/000 ریال و هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید اجرای احکام مکلف است در زمان اجرای حکم هزینه دادرسی را از خواهان 
اخذ نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از 
آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان 

مازندران می باشد
 دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بابل محمود رفیعی کشتلی 

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل
دادنامه

پرونده کالسه 950998121۳400۶59 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره 

متهم:  آقای قربان آروغ فرزند امان اله به نشانی بابلسر – میاندشت قبل از ترمینال 
کوچه ۳2 منزل شخصی     اتهام: نگهداری و مالکیت مواد مخدر

رای دادگاه
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای قربان 
آروغ فرزند امان اله متولد 1۳19، متاهل، فاقد سابقه کیفری، در این پرونده متهم است 
به نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان ششصد گرم دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده، گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی کشف نهال از محصول شاهدانه از 
حیاط منزل در تصرف متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات بالوجه متهم در 
دادگاه بزه انتسابی به متهم را دائر بر کشت شاهدانه با استناد به ماده 2 از قانون مبارزه با 
مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با اصالحیه سال 89 محرز دانسته، متهم موصوف را با رعایت 
بند یک از ماده 2 قانون مبارزه با مواد مخدر نظر به اینکه متهم برای بار اول مرتکب بزه 
کشت شاهدانه شد نامبرده را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی در حق 
دولت ضبط محصول کشف شده از کشت شاهدانه بنفع دولت محکوم می نماید و در 
خصوص اتهام نگهداری گراس نظر به این که برداشتی از محصول شاهدانه )گراس( از 
ناحیه متهم صورت نپذیرفته تا نگهداری مواد به آن صدق نماید با استناد به اصل الزم 
الرعایه برائت و اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم بر برائت متهم 
صادر می گردد. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلغ قابل اعتراض در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد. م الف – 185۷
رئیس شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل – مرتضی مهدوی

برگ اجراییه7/434/96
 مشخصات محکوم له مهران کفشگر جلودار با وکالت راضیه فالح خورشیدی به نشانی 
بابل میدان اوقاف روبروی درب روغن نباتی شکوفه ساختمان مهندسین مشخصات 
محکوم علیه علی شکری پور رودباری به نشانی بابل ایستگاه آمل پاسداران 20 بن 
بست اول رضوی 2 به موجب رای شماره 891 تاریخ 9۶/10/19شعبه هفتم شورای 
حل اختالف بابل محکوم علیه محکوم است به مطالبه وجه به مبلغ ۳0 میلیون ریال 
بابت یک فقره چک به شماره 1004/9122۷مورخه 9۶/5/۷و حق الوکاله وکیل و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت  یوم االاجرا بر اساس شاخص بانک 
دادرسی در حق خواهان محکوم  عنوان هزینه  به  ریال  مبلغ 4۶0000  و  مرکزی 

می نماید 
مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  بازبشناسنامه۷۳صادره  پدرعلی  نام  کریمی  محمد  آقای 
بازکریمی  علی  مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
بشناسنامه24۳21صادره شوشتردرتاریخ 9۶/۶/1دراقامتگاه دائم خود فوت ورثه اش 
عبارتنداز1-متقاضی باال2-حسین  بشناسنامه۷۶0دزفول۳-حسن کریمی بشناسنامه 
5-گل  ازدزفول  بشناسنامه525صادره  ازدزفول4-اعظم  20022۷1۳۳1صادره 
ازدزفول۷- بشناسنامه10۶۷صادره  ازدزفول۶-فاطمه  بخیربشناسنامه۷52صادره 

بشناسنامه20025۳0841صادره  ازدزفول8-شهین  ۷4صادره  بشناسنامه  زهرا 
دزفول)زوجه  بشناسنامه۷1۳  فرد  زاده  حسن  متوفی(9-باغشاه  ازدزفول)دختران 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیراینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه8 دزفول-تقدسی فر

اداره کل راه و شهرسازی 
استان کردستان

اداره کل راه و شهرسازی 
استان کردستان

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ساختار نیروهای 
مسلح متناسب با تهدیدات تغییر یافته و سالح ها و استراتژی ها 
بازسازی شده تا به یک الگوی مقابله برسیم و فرماندهان  دشمن 
هم می گویند استفاده از گزینه نظامی برای مقابله با جمهوری 
اسالمی بسیار پرتلفات و غیرممکن خواهد بود و این یعنی 

توانستیم گزینه جنگ را حذف کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار غالمرضا جاللی اظهار 
ایران  آمریکایی ها علیه  از موضوعاتی که در پنل  کرد: یکی 
باید  ما  اما  است،  جنگ  موضوع  کردن  مطرح  دارد،  وجود 
بررسی کنیم که آیا واقعاً آنها به دنبال جنگ با ما هستند؟ 
در عرصه نظامی یک الفبا برای صحبت با طرف مقابل وجود 
دارد که به آن دیپلماسی دفاعی می گوییم. ما معتقدیم اگر 
می خواهیم بازدارندگی ایجاد کنیم، باید یک قدرت در داخل 
کشور تولید کنیم. به طور مثال در حوزه موشکی، زمینی و 
هوایی و این قدرت را ذخیره سازی کنیم و بعد این قدرت را در 

قالب رزمایش نمایش داده و به دشمن تفهیم کنیم تا مطمئن 
شویم آنها این قدرت را فهمیده اند تا از درک قدرت کشورمان به 
قدرت بازدارندگی برسند و این چرخه را به صورت مداوم تکرار 
کنند.وی افزود: ساختار نیروی زمینی ارتش و سپاه متناسب با 
تهدیدات تغییر و سالح ها و استراتژی ها را بازسازی کرده و در 
قالب مانورهای مختلف تمرین کردیم تا به یک الگوی مقابله 
رسیدیم؛ آنها نیز این توانمندی ها را بررسی کردند و فرماندهان 
آنها می گویند استفاده از گزینه نظامی برای مقابله با جمهوری 
اسالمی بسیار پرهزینه و پرتلفات و غیرممکن خواهد بود؛ این 
یعنی توانستیم گزینه جنگ را حذف کنیم.جاللی تاکید کرد: ما 
امروز متناسب با نیاز کشور تجهیزات نظامی تولید می کنیم. و 
تسلیحاتی که ساخته ایم پشتوانه قدرت دفاعی کشور است.در 
حوزه بسیج توانسته ایم 20 میلیون بسیجی را ساماندهی کنیم 
و حداقل 10 میلیون رزمنده در قالب یگان ها بکارگیریم و در 
رزمایش از انها استفاده کنیم.وی افزود: استفاده از دروغ و ایحاد 

نا امیدی و دوراهی مذاکره و تهدید اقدام دیگری دشمنان است. 
نامه ای که عده ای برای مذاکره با آمریکا نوشتند در واقع دادن 

پاس به آمریکایی ها بود . 
رویکردی که می تواند با این تهدیدات مقابله کنند وحدت 
و اصالح طلب  اصولگرا  است، مسئوالن گروه های سیاسی، 
روزه سیاسی بگیرند و حرف تفرقه افکن نزنند مردم نیز باید 
هوشیاری داشته باشند و سواد رسانه ای و سیاسی خود را باال 
ببرند و بدانند ممکن است اخبار حقیقی نباشد.وی اظهار کرد: 
مردم باید اخبار رابا دقت دنبال و صحت آنها را برسی کنند 
تا فریب دشمنان را نخورد، البته رسانه ملی نقش اساسی در 
افزایش سواد رسانه ای مردم دارد که باید به آن عمل کند.وی 
افزود: ما باید درک درستی از شرایط داشته باشیم و بتوانیم 

نفوذی ها را شناسایی کنیم. 
مسئوالن هم باید مشکالت مردم را سریع پیگیری و حل کنند 
تا مورد سوء استفاده قرار نگیرد و با مجرمان برخورد قاطع شود.

جاللی در پایان گفت: دولت هم باید از معیشت مردم محافظت 
کند تا تهدیدات اقتصادی دشمن بر سفره مردم اثر نگذارد، 
کشور در شرایط خاصی قرارد دارد و به نوعی در حال جنگ 
است اما ابزار عوض شده و باید این تهدیدات را شناسایی و با آن 

مقابله کرد تا بصیرت و هوشیاری ملی افزایش یابد.

سردار جاللی:

گزینه جنگ با جمهوری اسالمی حذف شد 
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مجری طرح گندم کشور در بازدید از مزارع کردستان مطرح کرد:

پیش بینی تولید 13 میلیون تن گندم در کشور
های  بارندگی  به  توجه  با  گفت:  اسفندیاری 
مناسب در فصل بهار و وضعیت مطلوب گندم 
زارهای کشور پیش بینی می شود امسال بیش 

از 1۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شود.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی سازمان 
اسماعیل  کردستان،   استان  کشاورزی  جهاد 
استان  گندم  مزارع  از  بازدید  در  اسفندیاری 
کردستان افزود: برداشت گندم از اوایل فروردین 
ماه در مناطق گرم کشور شروع شده و تا اکنون 

۳ میلیون و 400 هزار تن گندم از کشاورزان 
خریداری و تحویل مراکز خرید گندم شده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود۷0 درصد 
گندم تولید شده در کشور تحویل مراکز خرید 
شود که با توجه به پیشبینی تولید 1۳ میلیون 
400 هزار تنی گندم، بیش از 9 میلیون تن 

گندم در کشور خرید تضمینی می شود.   
مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور با بیان 
اینکه وزارت جهاد کشاورزی هر ساله قیمت 

به  را  کشاورزی  محصوالت  پیشنهادی  های 
امسال  افزود:  کند  می  اعالم  اقتصاد  شورای 
قیمت خرید تضمینی گندم تغییری نکرده و با 
همان قیمت 1۳00 تومان سال قبل خریداری 

می شود.
وی با تاکید بر اینکه به محض تحویل گندم 
به مراکز خرید 50 درصد پول گندم به حساب 
کشاورزان واریز می شود اذعان کرد: تالش ما بر 
این است که مابقی پول گندم کشاورزان هم در 

کوتاه ترین زمان ممکن پرداخت شود.
مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور اضافه 
کرد: مزارع گندم استان کردستان در وضعیت 
بسیار مناسبی قرار دارد و امیدوارم تولید  گندم 
در این استان به برنامه اعالم شده یعنی تولید 
یک میلیون تن برسد. اسفندیاری از پالتفرم 
پایگاه نوآورانه پروژه امنیت غذایی ایران ایکاردا 
درمنطقه سرد حسین آباد سنندج هم بازدید 

کرد.

تخصیص سوخت به ماشین آالت 
کشاورزی گلستان

مطلوبتر  هماهنگی  هدف  با  گلستان:  سلیمانی- 
در جهت تامین و توزیع بهنگام و مطمئن  نفتگاز به 
بخشهای کشاورزی جهت مصارف زراعی و باغی جلسه 
ای با حضور مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
منطقه گلستان، معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان 

و تعدادی از کارشناسان مرتبط برگزار شد.
بخش  منطقه،  مدیر  افتخاری  عیسی  جلسه  این  در 
کشاورزی را برکت اقتصاد برشمرد و آمادگی همه جانبه 
منطقه جهت رفع دل نگرانیهای فعاالن کشاورزی را از 

اوجب فعالیتهای شرکت ملی پخش عنوان کرد.
بین  آمده  بعمل  توافقات  براساس  افزود:  سپس  وی 
وزارت جهاد کشاورزی و نفت می بایست میزان سوخت 
تخصیصی به مصرف کنندگان بر اساس سطح زیر کشت 
فعال اراضی کشاورزی و باغی بوده و مدیران میبایست 
باتوجه به آمار سطح زیر کشت برهکتار در پروسه و چرخه 
کاشت، داشت و برداشت مبادرت به توزیع سوخت به 
ماشینهای کشاورزی شامل تراکتور، کمباین، تیلر و ... که 
فعال و شناسنامه دار هستند نمایند. افتخاری یکی از برنامه 
های مهم شرکت نفت را تامین سوخت بخش کشاورزی 

می باشد.

 اصفهان الگویی برای
 توسعه  کشور

بهادری- اصفهان: دکتر محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: 
امسال فرصت بسیار خوبی برای جمهوری اسالمی فراهم 
شده است که با اعتماد و توجه به خود و بدون اتکا به 
و  پرتوان  نیرویهای  از  مندی  بهره  با  نفتی  درآمدهای 
ارزشمند داخلی، موقعیت جغرافیایی و اقلیم مطلوب و 

تاریخ و تمدن غنی برمشکالت غلبه کند.
دکتر محسن مهرعلیزاده در نشست خبری با اصحاب 
رسانه و مطبوعات استان که با حضور معاونین استاندار 
برگزار گردید، اظهارداشت: امسال سالی متفاوت را در روند 
اداره ی امور اقتصادی، سیاسی؛ فرهنگی و اجتماعی شاهد 
خواهیم بود. استانداراصفهان برجام را اقدامی ارزشمند و با 
اثرات مطلوب خواند و افزود: به دلیل کارشکنی های آمریکا، 
برجام هرگز اثرات واقعی و کامل خود را نداشت و نهایتاً با 
اعالم خروج آمریکا از برجام این کشور در تالش است که 
به هر بهانه  و شیوه ای بر جمهوری اسالمی فشار وارد نماید. 
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه مزاحمت ها و تحریم های 
دشمنان شاید سرعت حرکت جمهوری اسالمی را کند 
نماید ولی نمی تواند ما را از حرکت بازدارد؛ افزود: آمریکا با 
آن همه ادعا در حال انزواست چراکه خودخواهی توأم با 

نادانی دارد و مردم این کشور نیز این رویه را نمی پذیرند.

خبر

لیاقت شهر رشت بسیار باالتر از وضعیت موجود

منکویی- رشت: دکتر مسعود نصرتی با اشاره به عدم تأمین امنیت برای 
سرمایه گذار در شهر رشت، گفت: یکی از آسیب هایی که در کارنامه شهر 
رشت می بینیم، فضای ناامن برای سرمایه گذار است، بنابراین اگر فضای امن 
در زمینه های اقتصادی برای سرمایه گذار فراهم نشود توجیه اقتصادی خوبی 

برای شهر رشت نخواهیم داشت.
شهردار رشت از تعریف ۳1 پروژه سرمایه گذاری در شهر رشت طی هشت 
ماه اخیر خبر داد و گفت: برای پروژه های تعریف شده تاکنون 10۷ سرمایه 
گذار ورود کرده و انتخاب تعدادی از سرمایه گذاران هم که در سطح ملی 
هستند برای عقد قرارداد به قطعیت رسیده است. دکتر نصرتی با تاکید بر 
ضرورت توجه به صنعت گردشگری در شهر رشت خاطرنشان کرد: تفاهم 
نامه ای از سوی شهرداری رشت با شرکت جهان اقتصاد بانک شهر برای آیین 
سنگ بنای شبهای روشن با هدف میزبانی از گردشگران در شب با نورپردازی 
و مبلمان ویژه شب و رونق در کمیت و کیفیت هتل، شهربازی ، رستوران و 
موسیقی خیابانی و تئاترهای خیابانی و... بسته شد که در چند روز آینده به 
عقد قرارداد خواهد رسید.شهردار رشت با تاکید بر بدهی خاص ۳ هزار نفره 
به شهرداری رشت تصریح کرد: حقوق هفتصد هزار شهروند در گرو عملکرد 
۳ هزار نفر بدهکار خاص است، لذا باید اعتماد و اطمینان شهروندان در پروژه 
های مشارکتی را جلب کرد.وی در خصوص عملکرد اتاق شکوفایی شهر رشت 
اذعان داشت: ما مدعی راه اندازی اتاق شکوفایی در رشت هستیم ، این اتاق با 
همراهی 1۷0 نفر از متخصصان این شهر شکل گرفت و با رای گیری از اعضا 
۶ کارگروه شکل گرفت که این کارگروه ها برای شکوفایی شهر رشت در حال 
فعالیت هستند.شهردار رشت با تاکید بر اینکه لیاقت شهر رشت بسیار باالتر 
از وضعیت موجود است، بیان کرد: با نیم نگاهی به کف شهر و باالبردن انتظار 

و همراهی مردم می توان به اهداف بلندپایه در توسعه شهری دست یافت.

تیم فوتسال فوالد خوزستان نایب قهرمان شرکت های 
جهان در فرانسه

وحیدی فر-اهواز: تیم فوتسال فوالد خوزستان در رقابت بین المللی دومین 
دوره رقابت های جهانی جام شرکت ها در البول فرانسه بر سکوی دوم ایستاد و 
با جام نایب قهرمانی به خانه بازگشت. علی محمدی معاون منابع انسانی و 
امور اجتماعی شرکت فوالد خوزستان در این خصوص به خبرنگار ما گفت: 
تیم فوتسال کارگران شرکت که تیم  صاحب نام در مسابقات داخلی و استانی 
است و سابقه صدرنشینی چندین ساله در لیگ های کارگری ملی را دارد یک 
بار دیگر شایستگی خود را در این میدان جهانی با قرار گرفتن در جایگاه نایب 
قهرمانی به اثبات رساند. محمدی گفت: با توجه به اهداف شرکت در زمینه 
ترویج ورزش های همگانی و کارگری، از ماه ها قبل برنامه ریزی در خصوص 
اعزام تیم فوتسال کارگران فوالد خوزستان به دومین دوره بازی های جهانی 
کارگری شرکت ها آغاز شد و خوشبختانه در این اعزام جمعی از کارکنان 
تالشگر، ورزشکار و فوالد خوزستان در قالب کاروان ورزشی استان خوزستان از 
قلب سایت صنعتی کارخانه به یک کشور اروپایی انجام شد، به افتخارات و نتایج 
بسیار مطلوبی دست یافتیم. وی افزود: فوالد خوزستان که از صنایع مشهور و 
خوش سابقه کشور در عرصه ورزش های همگانی در رده های داخلی، محلی 
و ملی است، با اعزام تیم کارگری فوتسال به تورنمت بین المللی شرکت ها در 
فرانسه بار دیگر نشان داد که همواره می توان از طریق ترویج ورزش و نشاط در 

بین کارکنان بدنبال پیشگیری و کاهش هزینه های درمان بود.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ احمد فاضلیان از 
رفع تصرف 2۳2 هکتار از اراضی منابع طبیعی در 

سال گذشته خبرداد.
به مناسبت هفته قوه قضاییه نشستی با حضور 
رئیس کل دادگستری، دادستان عمومی و انقالب 
کرج، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری، رئیس کل محاکم عمومی و انقالب 
شهرستان کرج، معاون فرهنگی رئیس کل و رئیس 
خبرنگاران  با  البرز  استان  اختالف  حل  شورای 
البرز  برگزار شد.  رئیس کل دادگستری استان 
با اشاره به مهمترین هدف دستگاه گفت: هدف 
دستگاه قضایی ایجاد اعتماد مردم به این دستگاه 
است که جهت افزایش این اعتماد روز بروز تالش 
بیشتری خواهیم داشت چرا که اعتمادسازی برای 

عموم مردم مهمترین هدف دستگاه قضاست.
با  قضایی  داشت: دستگاه  اظهار  فاضلیان  احمد 
کمبود ۷0 درصدی کادر اداری مواجه است و یک 
نفر به جای چند نفر مشغول به کار است که همین 

امر مشکالتی را در این دستگاه ایجاد کرده است.
فاضلیان در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: 
قضات تالش دارند آراء عادالنه صادر کنند ولی 
انبوه کارهای محوله  با  ناچار است  وقتی قاضی 
حتی در منزل نیز مشغول رسیدگی به پرونده ها 
باشد و بیشتر اوقات در روز به بیش از 15 پرونده 
رسیدگی کند نمی توان با اطمینان صد در صدی 
گفت عدالت کامل در تمامی این قضاوت ها رعایت 

می شود.
نارضایتی وجود  ها  در همه سیستم  افزود:  وی 
داشته وما نیز دچار کمبودهایی بوده ایم اما تالش 
ما بر این است تا به مطالبات مردم پاسخ داده و در 

همین راستا است.
از  هکتار  در سال گذشته 2۳2  کرد:  اعالم  وی 

اراضی منابع طبیعی رفع تصرف شده است که با 
توجه به اینکه استان البرز دارای وسعت بسیاری 
برابر  چندین  افزوده  ارزش  بدلیل  اما  نیست، 
وسعت دیگر استان ها دارای ارزش است که به 
همین دلیل متفاوت تر از دیگر نقاط توسط برخی 

سودجویان تصرف می شود.
میلیارد  از ۳00  بیبش  اراضی  ارزش  افزود:  وی 
تومان است که به همین دلیل چشم سودجویان و 

فرصت طلبان بدنبال آن خواهد بود.
این مسئول تاکید کرد: از زمانی که استانی شدن 
تاکنون 900 هکتار  رفع تصرف شده که در حوزه 
اراضی کشاورزی 1۳0 هکتار به جای خود برگشت 
و در همین اواخر نیز 45 هکتار به حالت اولیه و با 

کاربری کشاورزی بازگشت.
رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه افزود: 
۶00 هزارپرونده مختومه در سال گذشته داشتیم 
که رسیدگی به آنان 2 درصد افزایش داشته است 

و این نشانده رشد و پیشرفت کار است.
اطاله  مشکالت  چند  هر  کرد:  تاکید  فاضلیان 
دادرسی 20 درصد است که 10 درصد آن اجتناب 
ناپذیر است و در برخی موارد نیازمند کار بسیار 
است اما 10 درصد مابقی را می توان حل کرد که 
در کل 90 درصد آن قابل حل است. وی تالش 
عوامل دادگستری البرز را کاهش ورودی پرونده 
ها اعالم کرد و افزود: خوشبختانه با اجرای سیاست 
نتیجه  قضایی  سیستم  تالش  پیشگیرانه  های 
داده و با وجود تورم و افزایش قیمت ها و... که به 
روابط اجتماعی افراد مربوط است از ورود پرونده 
ها و وقت رسیدگی کاسته شده تا بدین وسیله از 

انتظارات مراجعین برآورده شود.
احمد فاضلیان در خصوص جرائم اعالم کرد: 10 
جرم کشور که بیشترین آمار را به خود اختصاص 
به  توهین  عمدی،  جرح  و  وضرب  سرقت  داده 
اشخاص عادی، صدمات بدنی در رانندگی، تهدید، 

تخریب، کالهبرداری و خیانت در امانت  و مواد 
مخدر است که درمیان آنها سه جرم سرقت، ضرب 
و جرح عمدی و توهین بیشترین رتبه کشوری را 

نیز به خود اختصاص داده است.
وی رتبه استان البرز را در سرقت هفتم اعالم کرد 
و گفت: ۳1 هزار و ۳49 فقره سرقت رخ داده که 
نسبت به سال 95 با 1۶ درصد کاهش مواجه بوده 
در حالی که در کشور با رشد 5 درصدی پرونده 

های سرقت مواجه بوده ایم.
البرز خاطر نشان  رئیس کل دادگستری استان 
از هر 100 درصد پرونده منتهی به کیفر  کرد: 
خواست شده که با شناسایی و رسیدن به واقعیت 
تنها 8 درصد منتهی به کیفرخواست شده است 
که نسبت به سال گذشته 12 درصد کاهش داشته 

است.
این مسئول در بخش دیگری ضرب و جرح عمدی 
را ۶1 هزار پرونده اعالم کرد وگفت: استان البرز 
رتبه دهم را به خود اختصاص داده است که باید 
چاره ای برای آن اندیشید و متولیان فرهنگ را 
به کمک طلبید. وی خاطر نشان کرد: توهید و 
فحاشی مهمترین جرم در کشور است که بدلیل 
معضالت فرهنگی 54۷ هزار پرونده در کل کشور 
تشکیل شده که در استان البرز ۷ هزار پرونده بوده 
که در این خصوص رتبه 2۳ را به خود اختصاص 

داده است.
فاضلیان با اشاره به رتبه دوم استان البرز در سال 
افزود:  طالق  آمار  ساالنه  رشد  در خصوص   94
طرح آموزش پیش از ازدواج در استان اجرا شد 
بهزیستی،  اداره  با کمک  و  با شکل خاصی  که 
علوم پزشکی، شهرداری و نیروی انتظامی مباحث 
مختلفی مطرح شد که در این خصوص آمار طالق 

کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری البرز خبرداد:

رفع تصرف 232 هکتار از اراضی منابع طبیعی

مفقودی
سندپی شرط اینجانب شعبانعلی صابری  که دردفترخانه ۷ علی ابادکتول به میزان 

12500 مترمربع مشاع میباشد مفقود کردیده از درجه اعتبارساقد میباشد

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس آی مدل 84 با شماره پالک ۷۷9م۶۳ ایران 
82 با شماره موتور 1248405۷۶4۷و شماره شاسی 1۳20542۳بنام مهران قاسم 

زاده آهنگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

آگهی مفقوی
برگ سبز وانت نیسان به شماره شهربانی ایران ۷2-9۳2ه5۳ و شماره موتور ۳1۷415 

و شماره شاسی PL 140 EE 098۳1 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل
دادنامه

پرونده کالسه 9۶0998121۳80101۳ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره 9۷099۷1211900520

متهم: آقای مجتبی پیغمبرزاده فرزند سیدمحمد به نشانی مازندران – آمل – بعد از 
روستای کته پشت

اتهام: نگهداری و مالکیت مواد مخدر
رای دادگاه

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان آمل آقای مجتبی پیغمبرزاده 
فرزند محمد در این پرونده متهم است به نگهداری سوخته تریاک به میزان بیست 
و یک گرم و یک حقه وافور، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، گزارش تنظیمی از 
مرجع انتظامی، کشف سوخته تریاک و وافور از اتاقی که در تصرف نامبرده بوده است 
و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده، بزه انتسابی به متهم را به استناد بند یک از ماده 
5 و ماده 20 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1۳۷۶ با اصالحیه سال 1۳89 
محرز دانسته، با رعایت تبصره 4 از ماده 1۳4 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳92 
متهم موصوف را در خصوص نگهداری سوخته تریاک به پرداخت مبلغ یک میلیون و 
دویست و شصت هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل بیست ضربه شالق 
و در خصوص نگهداری وافور به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جریمه نقدی در حق 
دولت و ضبط سوخته تریاک به نفع دولت محکوم می نماید. رای صادره با رعایت ماده 
40۶ از قانون آیین دادرسی کیفری غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

تجدیدنظر استان مازندران می باشد. م الف - 185۶
رئیس دادگاه انقالب شهرستان آمل - مرتضی مهدوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  پری رضوان طلب دارای شناسنامه شماره  4۷85۳  بشرح دادخواست به کالسه  
9۷0558/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان سریه کوسه علی  بشناسنامه ۶1۳   در تاریخ9۷/2/24  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-سکینه  رضوان طلب 
فرزندمختار –ش ش ۳8۳2۷ خوی –دختر  متوفی/2- پری رضوان طلب فرزندمختار 
-ش ش 4۷85۳ خوی-پسر متوفی/۳- رباب رضوان طلب فرزندمختار ش  ش12۶۶ 

–خوی-دختر متوفی/
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

/ جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
میرسجاد حسینی کوکمری دارای شناسنامه شماره 5۳۷ بشرح دادخواست به کالسه  
9۷0۳۶۳/ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان عقل حسینی کوکمری  بشناسنامه 29۳8   در تاریخ9۷/2/14 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- میرعلی حسینی 
فرزند عقل –ش ش 5۷5خوی –پسر متوفی/2-میرسجاد  حسینی کوکمری فرزند 
عقل -ش ش 5۳۷ خوی-پسر متوفی/۳- میرحجت  حسینی کوکمری فرزند عقل 
-ش  ش ۷18 –خوی-پسر متوفی/4- میر حمید حسینی کوکمری فرزند عقل- ش 
ش92۳ -خوی-پسر متوفی/5- میر علی اصغر حسینی کوکمری فرزند عقل  -ش 
ش  4۷0خوی-پسر متوفی/۶- لیدا حسینی کو ه کمری فرزند عقل- ش ش۳5۷ 
خوی –دخترمتوفی/۷- شهال حسینی کوکمری فرزند عقل -ش ش15۷ –هفتکل 
-دختر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی 
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد./
 جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای داود طاهر دارای شناسنامه شماره 12۳0 بشرح دادخواست به کالسه 9۷0۳24/

ش۳  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
را  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ9۶/12/2۶  در  بشناسنامه141   شادروان طاهر طاهر  
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- داود طاهر فرزند طاهر –ش ش 
12۳0 خوی –پسر متوفی/2- جبرائیل طاهر فرزند طاهر -ش ش ۷1۷ خوی -پسر 
متوفی/۳-  کمال طاهر فرزند طاهر -ش  ش 1۳09 –خوی -پسر متوفی/4- محمد  
طاهر فرزند طاهر ش ش11۶4    -خوی- پسر متوفی/5- جواد طاهر فرزند طاهر 
ش ش 10۷0 خوی- پسر متوفی/۶- فاطمه طاهر فرزند طاهر ش ش 849  خوی –

دخترمتوفی/۷- فرخ لقا طاهر فرزند طاهر ش ش 1012 خوی -دختر متوفی/اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سعید نظام دوست فرزند حشمت اله  

خواهان خانم نسرین دالوند دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سعید نظام دوست 
فرزند حشمت اله به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه 9۷0998۶۶10900۳۷8   شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان  خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳9۷/5/0۷ 
آیین  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع  تعیین که حسب دستور  ساعت 09:00 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی 

سابق ( –تیموری 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 28۳ مورخ 1۳9۷/۳/1۳ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
کایید  پور  آقای علی  بالمعارض متقاضی  مالکانه  پلدختر تصرفات  ثبت ملک  حوزه 
فرزند آسا  بشماره شناسنامه 259صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب عمارت مسکونی به مساحت  112/89متر مربع پالک 1فرعی از 11۶ اصلی واقع 
درکاوکالی پلدختر  بخش ۷خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای عبدالعلی لرستانی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۷/4/4  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۳2۷ مورخ 1۳9۷/۳/2۳ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نورالدین حسینی 
فرزندروح اله  بشماره شناسنامه 1448صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب گلخانه به مساحت  14000متر مربع پالک 149فرعی از 8 اصلی واقع درسراب 
جهانگیر  پلدختر  بخش 8خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای نورالدین حسنی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۷/4/4  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

دادنامه 
پرونده کالسه 9۷0998۶۶11200008 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
–شاکی  نهایی شماره 9۷099۷۶۶1۳5002۳9  تصمیم   ) سابق  )101 جزایی  آباد 
:آقای محمد میر دریکوندی فرزند محمد حسن به نشانی استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد شهر خرم آباد گلدشت شرقی خ آالله ک آالله سوم شرقی دو حیاط مانده به 
انتهای کوچه –متهم :حمید سهرابی زاده فرزند یداله به نشانی   اتهام ها :1-ایراد ضرب 

و جرح عمدی منجر به شکستگی 2-ایراد ضرب و جرح عمدی ساده 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت 
نظر است و اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات 
پرونده پایان دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می 

نماید. 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای حمید سهرابی زاده فرزند یداله مجهول المکان 
فاقد مشخصات بیشتر دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت محمد میر 
دریکوندی فرزند محمد حسن دادگاه با التفات به مندرجات پرونده و شکایت شاکی 
عنایت  با  و  است  متهم دچار صدمه شده  توسط  داشته  بیان  اظهارات خود  در  که 
ضابطین  تحقیقات  و  گزارش  جمله  از  پرونده  در  موجود  شواهد  و  دالیل  اینکه  به 
دادگستری و اظهارات شهود و مطلعیین محلی که در مرحله دادسرا از آنان تحقیق 
شده است جملگی مبین صحت بزه انتسابی به متهم میباشد و پزشکی قانونی طی 
معاینه شاکی صدمات وی را ناشی از اصابت جسم سخت همزمان با تاریخ وقوع جرم 
اعالم داشته عالوه بر آن متهم در جریان تعقیب و جلسه این دادگاه حضور نیافته و 
از ابتدای تشکیل پرونده قضایی متواری بوده و امکان دسترسی به وی میسور نشده 
است و علی رغم احضار وی از طریق نشر آگهی در جلسه رسمی این دادگاه که در 
تاریخ 1۳9۷/۳/19 برگزار گردیده حضور نیافته و عذر موجهی ارائه نکرده و در جهت 
دفاع از خود دلیلی ارائه نکرده است بر این اساس دادگاه بزهکاری مشارالیه را به شرح 
کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه عمومی قضیه به جهت فقد عنصر 
قانونی دادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد .نظر به اینکه رفتار ارتکابی فی نفسه منجر به 
اخالل در نظم عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا جهت 
حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند به ماده ۶14 از قانون تعزیرات و 
مجازاتهای بازدارنده مصوب 1۳۷5 نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم 
می نماید و از باب جنبه خصوصی قضیه موضوع مطالبه دیه به جهت عدم امکان 
قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستند به مواد 452-448-44۷-

488-5۶9-۷09-۷10-۷14 قانون مجازات اسالمی مصوب 1۳92 متهم را به تحمل 
پرداخت دیات زیر ظرف یکسال قمری از تاریخ حدوث در حق شاکی محکوم مینماید 
1-یک و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی سطح خارجی ران چپ 2-نیم درصد دیه 
کامل بابت جراحت حارصه ران چپ ۳-هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی قسمت 
ابتدایی استخوان ران چپ این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
همین شعبه است و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است . 
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابررای شماره 2۶2  مورخ 1۳9۷/۳/0۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پلدختر  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 
متقاضی آقای مهدی لطفی فرزند غالم رضا بشماره شناسنامه1۶2۶ صادره ازپلدختر 
در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت مسکونی به مساحت  125 متر مربع 
پالک 1فرعی از 11۶ اصلی واقع در کاوکالی پلدختر بخش ۷ خرم آباد خریداری از 
مالک رسمی آقای احمد نادری  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۷/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابررای شماره 18۷ مورخ 1۳9۷/02/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد نجفی فرزندحسین 
قلی  بشماره شناسنامه 29صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب عمارت 
مسکونی به مساحت  192/50 متر مربع پالک 1فرعی از 11۶ اصلی واقع درکاوکالی 
پلدختر  بخش ۷خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای حبیب صادقی محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۷/4/4  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 2۶8 مورخ 1۳9۷/0۳/0۷ هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین حیدریان 
فرزندعلی  بشماره شناسنامه 5۶2صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان یک 
باب عمارت مسکونی به مساحت  2۷۳متر مربع پالک 1فرعی از 11۶ اصلی واقع 
درکاوکالی پلدختر  بخش ۷خرم آباد  خریداری از مالک رسمی آقای حبیب صادقی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۷/4/4  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت
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خروج ۸۰ قلم داروی ارزان قیمت از پوشش بیمه ای!

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به خروج 80 قلم داروی بدون نسخه از 
لیست بیمه ها گفت: با این اقدام حدود 140 میلیارد تومان برای منابع بیمه ای 

صرفه جویی صورت خواهد گرفت.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، با اشاره خارج شدن برخی 
داروهای اوتیسمی از لیست بیمه ها اظهار داشت: داروهای بدون نسخه در تمام 
دنیا به دارویی اطالق می شود که نیازی به نسخه پزشک نداشته و بدون تجویز 
قابل تهیه است که این روند در اغلب کشورهای دنیا به خصوص کشورهای 
پیشرفته در حال انجام است. وی افزود: در این کشورها حتی ممکن است بعضاً 

این داروها به دلیل کم عارضه بودن در خارج از داروخانه ها قابل تهیه باشد.
جهانپور با بیان اینکه این اقدام می تواند محرکی برای فرآیند دارویی داروخانه ها 
باشد، گفت: با حذف این داروها از لیست بیمه حدود 140 میلیارد تومان برای 
منابع بیمه ای صرفه جویی صورت خواهد گرفت که می توان با تخصیص بهینه 

این منابع به درمان بیماران سخت و صعب العالج کمک کرد.
وی افزود: باید توجه داشت که قیمت این داروها ارزان بوده و از جمله این 
موضعی،  محلول های  سرماخوردگی،  مسکن،  داروهای  به  می توان  داروها 

ضدعفونی کننده ها و برخی ویتامین ها اشاره کرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو در پایان گفت: تعداد این داروها به حدود 80 قلم 
می رسد که افراد می توانند آنها را بدون نسخه پزشک از داروخانه ها تهیه کنند 

همچنین این داروها در لیست داروهای پرعارضه قرار نمی گیرند.

نقش اجتماعی بانوان نباید به کیان خانواده 
آسیب بزند

معاون فرهنگی-تربیتی خواهران دفتر مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان در پی » اجرای طرح پرورش مدیران زن آینده توسط وزارت 
آموزش و پرورش« گفت: نقش های اجتماعی زنان نباید نقش های اصیل 
همسری و مادری بانوان که مدیریت خانواده و تربیت نسل است را تحت 

الشعاع قرار دهد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل دفتر مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان، معاون فرهنگی-تربیتی خواهران دفتر 
مرکزی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان در پی« اجرای طرح پرورش 
مدیران زن آینده توسط وزارت آموزش و پرورش« گفت: اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان به عنوان عضوی از جامعه بزرگ دانش آموزی کشور و 
پیشتاز در الگوی تعالی دختران  است،اجرای این امر )الگوی تعالی دختران(را 
مأموریت اصلی خود می داند. وی گفت: طرح ها و برنامه هایی که باعث رشد 
و شکوفایی استعدادها، مهارت آموزی، تربیت و پرورش زنان ایران اسالمی 
می شود و پاسخگو به نیازهای جامعه است، بر مبنای فرمایشات مقام معظم 
رهبری)دامت برکاته(، با توجه به ضرورت تبیین الگوی سوم»زِن نه شرقی، 
نه غربی« در اجرای طرح هایی از این دست، توجه به ویژگی ها، نقش ها و 
رسالت زنان با توجه به آموزه های دین مبین اسالم به عنوان نسخه اصیل زن 
مسلمان در مقابل سایر مکاتب و نحل فکری ضروری است.  ملکی خاطرنشان 
کرد: پرداختن به نقش های اجتماعی زنان نباید نقش های اصیل همسری و 
مادری بانوان که مدیریت خانواده و تربیت نسل است را تحت الشعاع قرار دهد 
و یا باعث تغییر جایگاه این نقش ها با هم شوند و بنیان خانواده را متزلزل نماید. 
وی گفت: قطعاً در حوزه فعالیت های اجتماعی زنان، بخش هایی وجود دارد که 

حضور ایشان در آن، هم الزم و ضروی است و هم تعهد آوراست.

خبر

برخورد پلیس با خودروهای بی حجاب 
و شیشه دودی غیرمتعارف

بدحجابی  با  برخورد  ضرورت  بر  کشور  پلیس  رئیس 
و  شیشه  کردن  دودی  هنجارشکنی،  صوتی،  آلودگی 
مزاحمت برای نوامیس از سوی ماموران پلیس راهنمایی 

و رانندگی تاکید کرد.
سردار حسین اشتری در اولین نشست فصلی مدیران 
ستادی و روسای پلیس های راه و راهور ناجا که پیش 
از ظهر امروز در شهرک آزمایش برگزار شد، اظهار کرد: 
هنجارشکنی در خودرو، آلودگی صوتی، مزاحمت برای 
نوامیس، بی حجابی، سرعت هایی که باعث ایجاد رعب و 
وحشت می شود و ... از جمله مواردی است که پلیس باید 
طبق قانون با آنها برخورد کند و در هر جایی که امکان 
متوقف کردن خودرو وجود ندارد باید شماره پالک این 
خودروها یادداشت شده تا با آنها برخورد شود. وی برخورد 
با این موارد را جزء وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی 
برشمرد و گفت:  باید جلوی دور دور خودروها نیز گرفته 
شود. این کارها یعنی چه که چند ماشین در چند نقطه 
مدام یک مسیری را تکرار می کنند و باعث نارضایتی 
ساکنان و کسبه شوند. باید با این موارد برخورد شود و 
البته نوع وسیله نقلیه نیز برای ما فرقی ندارد و مالک 
رعایت قانون و مقررات است. فرمانده نیروی انتظامی به 
برخورد با شیشه های دودی نامتعارف نیز تاکید کرد و 
گفت: قانون یک معیار و دستورالعملی برای شیشه های 
دودی پیش بینی کرده است که بر اساس آن باید میزان 
تیرگی شیشه ۳0 درصد باشد. اگر دودی بودن شیشه 
بیشتر از این حد بود باید با آن برخورد شود. خودرویی که 
داخلش مشخص نشود برای مردم ناامن است و اتفاقاتی 

هم در این راستا رخ داده است.
اشتری افزود: اگر خودرویی با شیشه دودی وارد کشور 
می شود باید مسئوالن ما در وزارت صنعت و گمرک ها 
این موضوع را پیگیری کنند تا قوانین ما رعایت شود و اگر 
در نقاطی اقدام به دودی کردن شیشه خودروها یا تعویض 
آن می کنند نیز با هماهنگی پلیس اماکن نیز باید با آنها 
برخورد شود. که در مسئله نصب ساب و سیستم های 
صوتی روی خودروها این مسئله با کمک اصناف حل 

شده و تعداد آن کاهش پیدا کرد.
وی افزود: تمام تالش و اقدامات ما این است که مردم 
احساس امنیت و آرامش داشته باشند. اشتری با تاکید 
بر اینکه باید سهم دستگاه ها نیز در حوادث رانندگی 
با  باید  نیز  خودروها  زمینه  در  گفت:  شود  مشخص 
جدیت و قاطعیت رفتار کنیم. اگر خودروهای ما ایمنی و 
استاندارد الزم را ندارد باید از شماره گذاری آنها جلوگیری 
کرده و این موضوع نیز ابالغ شده است. خودروسازان ما 
باید استانداردها را در تولید خودروها رعایت کرده وگرنه 
ناجا مانع شماره گذاری آنها می شود و اجازه نمی دهد که 

خودروی ناایمن در دست مردم قرار بگیرد.

خبر

دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات گفت: 
سنین  در  کشور  دختران  میان  در  قلیان  مصرف 
پسران  از  بیش  برابر  دانشجویی 10  و  دبیرستان 

افزایش یافته است.
محمدرضا مسجدی اظهار کرد: سن مصرف قلیان 
در کشور به 1۳ سال رسیده که در میان دختران به 
شدت افزایش یافته و این مسئله بحران مهمی است 

و منجر به آسیب های بسیاری در آینده می شود.
وی اظهار کرد: متاسفانه قلیان آنهم با طعم های 
مختلف و میوه ای که حاوی ترکیبات روان گردان 
است بصورت خانوادگی مصرف می شود و به راحتی 
دختران در کنار پدران و همسران این ماده خطرناک 
و سمی را دود می کنند در حالیکه این سنت شکنی 

است و فرهنگ غنی ایرانی را پایمال می کند.
مصرف  درصد  تا 20  اینکه 15  بیان  با  مسجدی 
کنندگان قلیان در دام اعتیاد به مواد مخدر و سیگار 
می افتند، به ایرناگفت: قلیان ابزار تفریح نیست و 
مصرف آن حتی در هفته یکبار معادل سه تا چهار 
پاکت سیگار است. این فوق تخصص ریه با اشاره 
به اینکه بر اساس رای دیوان عدالت اداری ورود و 
تولید طعم های مختلف قلیان در کشور ممنوع است، 
تصریح کرد: در حال حاضر انواع طعم های مختلف 

در بازار موجود است و این طعم ها ترکیبات روان 
گردان دارند و متاسفانه نظارتی در این زمینه وجود 
ندارد. مسجدی با بیان اینکه امروزه قهوه خانه ها به 
قلیان خانه تبدیل شده اند، گفت: در قدیم در این 
محل غذا و چای عرضه می شد ولی االن مصرق 
قلیان در قهوه خانه ها برای نوجوانان و جوانان به پر 

کردن اوقات فراغت تبدیل شده است.
وی در مورد اجرای قانون جامع کنترل دخانیات، 

افزود: این قانون در حال حاضر اجرا نمی شود و ناظر 
و مجری ندارد، خانواده ها خود باید به این سطح 
آگاهی برسند که قلیان مضرات بسیاری دارد که فرد 

را نیز معتاد می کند.
مسجدی با بیان اینکه یک دست صدا ندارد، تاکید 
کرد: خانواده ها باید بدانند سفره ای که به نام قلیان 
در دورهمی ها پهن می کنند، زهر و سم است و 
عالوه بر بیماری زا بودن، هزینه های اقتصادی زیادی 

را به هدر می دهد.
گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
هزار  تا 55  ساالنه 50  در کشور  دهد،  می  نشان 
نفر به علت استعمال دخانیات جان خود را از دست 
می دهند و حدود 14 درصد از افراد باالی 15 سال در 

کشور، سیگار و دخانیات مصرف می کنند.
در پنج سال گذشته شیوع استعمال دخانیات در 
است  رسیده  درصد  به 14.01۳  از 14.09  کشور 
که افرایش زیادی نیست. البته شیوع مصرف روزانه 
سیگار، از 10.9 به 10.1 درصد کاهش یافته است 
یعنی در مقایسه با گذشته 500 هزار نفر روزانه کمتر 
سیگار می کشند. در پنج سال گذشته، 480 هزار 
نفر به جمعیت استعمال کنندگان قلیان اضافه شده 
و یک بار مصرف قلیان، معادل استعمال 100 تا 200 
نخ سیگار است. دخانیات، شایع ترین عامل مرگ و 
میر قابل پیشگیری در جهان است و در کشور ساالنه 
50 تا 55 هزار نفر به علت استعمال دخانیات جان 
می بازند. هر سال 500 هزار نفر )معادل 5 درصد 
تعداد افراد بستری( در بیمارستان های کشور بر اثر 
و ساالنه 10  بستری می شوند  استعمال دخانیات 
تا 11 هزار میلیارد تومان از پول مردم کشور، دود 

می شود.

دبیرکل مبارزه با دخانیات:

مصرف قلیان در میان دختران ایرانی 10 برابر افزایش یافت

اینکه همچنان  بیان  با  معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی 
آخرخدمت  سال  دو  بیمه پردازی  اساس  بر  مستمری  محاسبه 
افراد مالک است و تغییری نکرده است گفت: محاسبه مستمری 
بر اساس دوسال آخر خدمت، خساراتی برای سازمان دارد که 

باید رفع شود. 
بازنشستگان  و  شدگان  بیمه  خود  مشارکت  با  هستیم  مایل 
طرحی را آماده و آنها را قانع کنیم. کاری که می خواهیم انجام 
دهیم به نفع نظام، سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان است.

پاسخ  در  زدا  محمدحسن  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مستمری  محاسبه  نحوه  تغییر  احتمال  بر  مبنی  پرسشی  به 
بازنشستگی در سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: در ماده ۳9 
قانون برنامه پنجم توسعه، محاسبه مستمری بر حسب  سوابق  
5 سال آخر خدمت قید شده بود اما این ماده در برنامه ششم 

توسعه حذف شد. 
بر اساس  این اساس همچنان محاسبه مستمری  بر  افزود:  وی 
بیمه پردازی، 2 سال آخر  مالک است و تغییری نکرده است. 
تامین  قانون  ماده ۷۷  تبصره  قانونی محاسبه مستمری  مبنای 

اجتماعی است.

احمتال تغییر نحوه محاسبه 
حقوق ابزنشستیگ

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی گفت: اجرای قانون 
بخشودگی جرایم توسط سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان را از 

بحران اقتصادی خارج می کند.
 به گزارش پیام زمان از  اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، 
دکتر فردین فرمند با بیان این مطلب اظهار داشت: برخی از واحدهای 
تولیدی و صنعتی به دلیل شرایط اقتصادی با بحران مواجه شده اند 
و این بحران باعث شده تا نتوانند به موقع دیون خود را به سازمان 
تأمین اجتماعی پرداخت کنند. وی افزود: اجرای قانون بخشودگی 
جرائم بیمه ای، این دسته از کارفرمایان را در پرداخت بدهی هایشان 
یاری می کند. دکتر فرمند اظهار کرد: اجرای قانون بخشودگی جرائم، 
تنها کمک به کارفرما نیست بلکه بخش صنعت و تولید نیز از این 

قانون بهره مند خواهد شد.
اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  میانه در مجلس شورای  نماینده مردم 
سازمان تأمین اجتماعی با حمایت از بخش تولید به اقتصاد کشور 
خدمت ارزنده ای می کند، تصریح کرد: همدلی و همراهی سازمان 
تأمین اجتماعی با کارفرمایان و اجرای قوانینی از این دست، نه تنها 
بخش تولید را یاری خواهد کرد بلکه منافع این سازمان نیز تأمین 

خواهد شد.

 خروج از بحران اقتصادی اب 
قانون بخشودیگ جرامئ بیمه ای

به گزارش پیام زمان، این نامگذاری به شرح زیر است:جمعه 1 تیر، روز 
قوه قضاییه و حمایت از کارآفرینی، تولید داخلی، امنیت اقتصادی و 

مبارزه با قاچاق همزمان با روز اصناف
شنبه 2 تیر، روز قوه قضاییه، اطالع رسانی و ترویج فرهنگ حقوقی
یکشنبه ۳ تیر، روز قوه قضاییه و تکریم مراجعان به دستگاه قضایی

دوشنبه 4 تیر، روز قوه قضاییه و تجلیل از قضات و کارکنان دستگاه 
قضایی

سه شنبه 5 تیر، روز قوه قضاییه و حراست از بیت المال و مبارزه با 
مفاسد اجتماعی، اداری و جرایم سازمان یافته همزمان با روز جهانی 

مواد مخدر
چهارشنبه ۶ تیر، روز قوه قضاییه، نظارت، قانونمندی و استقالل قضایی

با  میثاق  تجدید  و  قضاییه، والیتمداری  قوه  روز  تیر،  پنجشنبه ۷ 
آرمان های انقالب اسالمی

براساس این گزارش، هر ساله از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد 
شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسالمی، شهید مظلوم آیت اهلل 
دکتر بهشتی و ۷2 تن از یاران صدیق انقالب که با عنوان هفته قوه 
قضاییه نامگذاری شده است، عملکرد و دستاوردهای قوه قضاییه در 
طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقالب قرار می گیرد.

 انم روزهاي قوه قضائيه 
اعالم شد

ابالغ اتهام 
سرکار خانم رویا دالوند – فرزند علی – شاغل در مرکز بهداشت شهرستان کرج 

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت غیر موجه در دست 
بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز فرصت 
داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک 

اداری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز – دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  
رییس هیات 

 ابالغ اتهام 
سرکار خانم رقیه عزیزی – فرزندخلیل - شاغل در مرکز بهداشت شهرستان کرج 

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت غیر موجه در دست 
بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز فرصت 
داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی شهرک 

اداری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز – دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  
شناسه آگهی : 193734

رییس هیات 

آگهی احضار متهم
ماهشهرآقای  دادسرای  دادستانی  شعبه   9۶0998۶1۳4900۷18 کالسه  درپرونده 
محمدجماعی فرزندعباس حسب شکایت آقای فرشاد آل ناصرفرزندعبدالجباربه اتهام 
صدورچک بال محل،تحت تعقیب است نظربه اینکه متهم فوق الذکر مجهول المکان 
می باشد بدینوسیله به تجویزماده1۷4قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی انقالب 
درامورکیفری مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالانتشاربه وی ابالغ میگردد ظرف 
مقررات  اینصورت طبق  دفاع حاضرشودودرغیر  ازانتشارآگهی جهت  روزپس  بیست 

قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.شماره م الف:1۶/22۷
دادستان عمومی و انقالب ماهشهر-مهدی محمدی

آگهی حصروراثت
ازخرمشهردرخواستی  بشناسنامه1۷۶صادره  پدرحسین  نام  درویشی  پروین  بانو 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرمرحوم مریم پروهنده 
خودفوت  دائمی  درخرمشهراقامتگاه   92/9/۷ درتاریخ  خرمشهر  صادره  بشناسنامه۶ 
ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر )دخترمتوفی(2-صفیه درویشی 
بشناسنامه541خرمشهر)دخترمتوفی(۳-هوشنگ درویشی بشناسنامه 4۷5خرمشهر4-

بشناسنامه2۷خرمشهر  درویشی  بشناسنامه۶۷۷خرمشهر5-حبیب  درویشی  حسن 
)پسران متوفی(والغیراینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی 

که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:9/۳09
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
 نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 2۳/2۷4 اصلی بخش 4 خوی  امالک برابر  
دفتر الکترونیکی بنام عبدل  ذوالفقارلو  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  
مورد ثبت برابر سند شماره 25۷12-1۳9۶/11/28 دفتر 11 خوی به نام یداله حسن 
زاده انتقال قطعی یافته است سپس نامبرده با تسلیم  استشهادیها عالم نموده سند 
مالکیت   مفقود گردیده که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  
به استناد ماده 120- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در 
قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود 
و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این 

آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد. 
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره ۳14 مورخ 1۳9۷/0۳/21 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم الهام شهسواری 
فرزند کسعلی  بشماره شناسنامه ۳۷11صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب عمارت مسکونی به مساحت  105متر مربع پالک 1فرعی از 11۶ اصلی واقع 
درکاوکالی پلدختر  بخش ۷خرم خریداری از مالک رسمی آقای منصور حاجی پور 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :1۳9۷/4/4  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
514مورخه  شماره  رای  10۶۳و  کالسه  پرونده  ذیل:   بشرح  آباد  خرم  شهرستان 
9۷/2/19به تقاضای فتح اله ابراهیمیان فرزند بدر نسبت به ششدانگ یکباب عمارت 
به مساحت ۳00/۳8متر مربع مجزی شده از پالک 1فرعی از ۶اصلی واقع در بخش 4 
شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( بدر ابراهیمیان رسیدگی و 
تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق 
تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت 
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع 

قضایی نخواهد بود. م الف 4155044
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – ملک نیاز اسداللهی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه 554و رای شماره 11۳۶ مورخه 
9۷/۳/۶ به تقاضای خدیجه بارانی بیرانوند فرزند نور محمد نسبت به ششدانگ یکباب 
عمارت به مساحت ۳12/04متر مربع مجزی شده از پالک  59 فرعی از44 اصلی واقع 
در بخش 2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( نوراله سقاء 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
ارائه گواهی عدم تقدیم  با  اینصورت متقاضی  ارائه حکم نهایی می باشد در غیر  با 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 11۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی .

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  1-پرونده کالسه ۳5۶/9۶ و رای شماره 10002۶۶ 
مورخه 9۷/2/1۳به تقاضای عزیز ملکی کرد علیوند فرزند مراد نسبت به ششدانگ  
یکباب عمارت به مساحت 199/۶۷متر مربع مجزی شده از پالک  ۳8 اصلی واقع 
میر  پاپی  اولیه )رسمی(  مالک  مالکیت  از  آباد خروجی  در بخش 2شهرستان خرم 

دریکوندی 
رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و 
سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ 
نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض 
مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید 
و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی 
ارائه گواهی عدم تقدیم  با  اینصورت متقاضی  ارائه حکم نهایی می باشد در غیر  با 
دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد 
تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 415504۳
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۷/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم :1۳9۷/4/19 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک پل دختر

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای شماره 21۳ مورخ 1۳9۷/02/۳0 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مختار مرادیانی  
فرزند علی زمان بشماره شناسنامه 544۷ صادره ازپلدختر در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک باب واحد تجاری به مساحت  1۳۳/5۶ متر مربع پالک 1فرعی از 11۶ اصلی واقع 
درکاوکالی پلدختر  بخش ۷خرم آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمود جشن 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
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 نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۷/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

 رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر – جهانگیر آزاد بخت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به این که تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 24۷ مترمربع که 
طبق اظهارات متقاضی مساحت حدود 24۷ مترمربع می باشد که در زمان تحدید 
حدود مشخص خواهدشد از پالک 502۷8 فرعی از 1۶2 اصلی حوزه ثبتی شهرستان 
فردیس مالکیت کامبیز فرجی قناد فرزند مقصود و امیرهوشنگ فرجی قناد فرزند 
مقصود به علت عدم حضور مالک بعمل نیامده و طبق ماده 15 نیز نمی توان عمل 
نموده لذا تحدید حدود در روز سه شنبه مورخ 1۳9۷/5/9 در ساعت 9:۳0 صبح در 
محل وقوع ملک شروع و بعمل خواهد آمد. بدینوسیله به اطالع کلیه مالکیتی امالک 
مجاور پالک فوق الذکر می رساند تا در روز و ساعت مقرر در محل وقوع ملک حاضر 
و چنانچه نسبت به حدود حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تحدید به مدت ۳0 
روز اعتراض خود و یا تصدیق مرجع قضائی مبنی بر طرح دعوی را به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان فردیس تسلیم و رسید دریافت دارند معترضین مکلفند در اجرای 
ماده 8۶ آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت دادخواست را به مراجع ذیصالح تقدیم و گواهی مربوط را به اداره ثبت مذکور 
تسلیم و رسید دریافت دارند. بدیهی است در غیر اینصورت حق واخواهی از آنان ساقط 

خواهد شد.م/الف 129۷
تاریخ انتشار آگهی تحدیدی : روز دوشنبه مورخ 1۳9۷/4/4 

محمد سلیمانی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای/خانم مسعود فالح زاده فرزند

شاکی آقای رضا رستمی فرزند رستم علیه آقای مسعود فالح زاده دایر به ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی ناشی از کار مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9509981114001500 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل) 101 جزایی 
سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1۳9۷/05/0۶ ساعت 09:00 تعیین که حسب 
به علت  آئیین دادرسی کیفری  قانون  دستور دادگاه طبق موضوع مواد 1۷4و۳44 
مجهول المکان متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل )101 جزایی سابق(

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 2/190/9۷ شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای مهدی رحمانی منش درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ9۷/۳/2۶   در  منش  رحمانی  منصور  شادروان  داشته 
فوت نموده و ورثه اش عبارتند از: 1.محمد رحمانی منش   زایچه: 1۳۳1/۷/1-4825  

کدملی: 49509۶۷۷45۷ پدر متوفی
2.صافیه ویسی  زایچه: 1۳9-1۳28/1/1 کدملی: 595980۳224 مادر متوفی

همسر  کدملی: 59500۳454۶   اختصاصی-1۳۶9/۶/5   زایچه:  احمدی    ۳.بهاره 
متوفی

4.ژیار رحمانی منش  زایچه: اختصاصی -1۳92/8/2۳ کدملی: 59502025۷0 پسرر 
متوفی

هر کس  تا  می گردد  آگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  اینک 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر 
گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.
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نظر ایران در اوپک تأمین شد 

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به نشست اخیر این سازمان گفت: 
خوشبختانه نظر ایران درخصوص تغییر نیافتن سهمیه ها و سقف تولید 

در اوپک تامین شده است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، محمد علی خطیبی در مصاحبه با 
رادیو با اشاره به نشست اخیر اوپک افزود: نظر ایران این بود که هیچ گونه 
تغییری نباید در سقف و سهمیه تولید نفت اعضا ایجاد شود. وی همچنین 
اظهارداشت: خوشبختانه در این تصمیم گیری نظر ایران درخصوص تغییر 
نیافتن سهمیه ها و سقف تولید در اوپک تامین شده است. نماینده سابق 
ایران در اوپک از افزایش ۶00 هزار بشکه ای تولید نفت اوپک بدون تغییر 
در سهمیه ها و سقف تولید کشورهای عضو خبر داد و گفت: بر اساس 
بررسی های صورت گرفته میزان کاهش سهمیه تولید از سوی اوپک بجای 
100 درصد معادل یک میلیون و ۳00 هزار بشکه نزدیک به 150 درصد 
کاهش تولید اعمال کرده که در تصمیم گیری انجام شده باید 50 درصد 
مازاد این کاهش تولید بازگشت داده شود. وی افزود: بدون شک با تصمیم 
گیری صورت گرفته افزایش تولید بدون تغییر سهمیه و سقف تولید اتفاق 
خواهد افتاد. خطیبی با بیان اینکه در تصمیم گیری اخیر اوپک کشورهایی 
که کمتر تولید کرده اند می توانند افزایش تولید داشته باشند، تصریح 
کرد: بر اساس این تصمیم گیری ممالکی که کمتر تولید کرده اند اگر 
توان تولید نداشته باشند می توانند با کشورهای عضو یا غیر عضو اوپک 
قراردادی برای تولید بسته و سهمیه خود را در قبال امتیاز به کشور دیگر 
واگذار کنند. وی در ادامه با بیان اینکه بازار نفت هم اکنون در حالت تعادل 
و ثبات بسر می برد، گفت: قیمت هر بشکه نفت هم اکنون ۷0 تا ۷5 دالر 
است که با افزایش تولید ۶00 هزار بشکه تغییر چندانی در قیمت ها اتفاق 
نخواهد افتاد. این کارشناس نفت و انرژی با اشاره به اینکه توافق مزبور در 
پائیز و زمستان سال جاری عملیاتی خواهد شد، افزود: همزمان با افزایش 
تولید، رشد تقاضا در بازار وجود خواهد داشت بنابراین این تغییر در بازار 

اثر چندانی ندارد.

 5۰۰هزار بشکه از نوع جدید نفت
 ایران به اروپا صادر شد

عملیات بارگیری و صادرات نفت خام میدان های حوزه غرب کارون با نام 
جدید »نفت خام پارس« به میزان 500 هزار بشکه به مقصد یک کشور 
ایران،  انجام شد. به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفت  اروپایی 
نفت فوق سنگین میدان های غرب کارون از طریق یک خط لوله ۳2 
اینچ از طریق تلمبه خانه امیدیه به بهرگان منتقل و پس از ذخیره سازی 
و آماده سازی در مخازن ذخیره  از طریق گوی شناور بهرگان صادر می شود. 
با توجه به ورود نفت آزادگان برای صادرات از منطقه بهرگان و پیش بینی 
این ضرورت  از  بهینه، پیش  برای صادرات  تانکرهای صادراتی  افزایش 
ایمن سازی و اطمینان از عدم آلودگی مواد نفتی از برنامه های در دست 
اقدام در این منطقه بود و از این رو در عملیاتی، لوله های ارتجاعی قدیمی با 
لوله های جدید در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این گزارش، میدان های 
نفتی غرب کارون از مهم ترین میدان های نفتی ایران هستند که با کشور 
عراق مشترک هستند. آزادگان جنوبی، آزادگان شمالی، یاران شمالی، یاران 

جنوبی و یادآوران میدان های نفتی غرب کارون را تشکیل می دهند.

نفت در جهان

تولید بنزین یورو ۴،برنامه جدید 
پاالیشگاه آبادان

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی بر ضرورت افزایش کمی و کیفی تولید بنزین و 
دستیابی به بنزین یورو 4 در پاالیشگاه آبادان تاکید 
کرد. به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، علیرضا 
و  کمی  افزایش  ضرورت  بر  تاکید  با  صادق آبادی، 
افزایش  از  آبادان،  پاالیشگاه  بنزین در  تولید  کیفی 
و استمرار تولید بنزین آلکیالت )سبز( و همچنین 
افزایش کیفیت تولید بنزین به استاندارد یورو 4 در 
پاالیشگاه آبادان به عنوان رویکرد جدید این پاالیشگاه 
خبر داد. وی افزود: باید بتوانیم بخش قابل توجهی از 
تولید بنزین پاالیشگاه آبادان را به یورو 4 تبدیل کنیم 
و همچنین میزان تولید بنزین آلکیالت را به روزانه 2.5 
میلیون لیتر برسانیم. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به تغییر مدیریت 
پاالیشگاه آبادان، اظهار امیدواری کرد که اجرای فاز 
دوم پاالیشگاه شتاب بیشتری بگیرد و فاز چهارم نیز 
تعیین تکلیف شود. صادق آبادی با بیان این که تولید 
بنزین این پاالیشگاه از میانگین روزانه 9.5 میلیون 
لیتر به حدود روزانه 12 میلیون لیتر رسیده، ادامه داد: 
پاالیشگاه آبادان یکی از قدیمی ترین پاالیشگاه های 
کشور  نفت  صنعت  تاریخ  از  بخشی  و  است  ایران 
محسوب می شود، بنابراین باید به یک پاالیشگاه مدرن 

تبدیل شود.

اوج مصرف برق از 5۱ هزار مگاوات 
عبور کرد

پیک مصرف برق در اولین روز هفته کاری بیش از 51 
هزار مگاوات ثبت شد.

گزارش  اساس  بر  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران پیک مصرف برق 
مگاوات   2۷2 و  هزار   51 تیرماه،   2 شنبه  روز  در 
گزارش شد که این رقم در سال گذشته در همین 
زمان برابر با 4۳ هزار و ۶۳1 مگاوات ثبت شده است. 
برآورد می شود که به علت اولین روز هفته و آغاز به 
کار اداره ها، در مصرف برق افزایش داشتیم و مجدداً 
پیک مصرفی از مرز 51 هزار مگاوات عبور کرد. میزان 
مبادالت برق نیز در روز شنبه برابر با هزار و ۷8۷ 
مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان یک هزار 
و 2۳0 مگاوات و واردات برق نیز 55۷ مگاوات بوده 
است. میزان مصرف برق صنایع نیز در روز شنبه چهار 
هزار و 49 مگاوات بود که نسبت به روز جمعه که 
میزان آن چهار هزار و ۶8۶ مگاوات بوده است، مصرف 

برق این بخش قدری کاهش داشته است. 

کوتاه از انرژی

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: حدود 10 
درصد از برق تهاتر شده ارمنستان را برای فروش به 
گرجستان در نظر گرفته ایم که به زودی قرارداد آن 

امضا می شود.
از وزارت نفت، حمیدرضا  به گزارش زمان به نقل 
عراقی درباره فروش برق دریافت شده از ارمنستان 
گاز  ازای  در  ارمنستان  بیان داشت:  به گرجستان، 
صادراتی ایران برق تولید می کند و به شرکت ملی گاز 
تحویل می دهد که احتمال دارد بخشی از این برق را 

به گرجستان بفروشیم.
وی درباره مذاکره بین ایران و گرجستان برای فروش 
برق به این کشور، اظهار کرد: مذاکره میان دو کشور 
برای فروش برق تولیدی ارمنستان به گرجستان از 

سوی ایران، انجام شده است که به زودی قرارداد آن 
امضا می شود. معاون وزیر نفت در امور گاز اظهار کرد: 
از همه حجم برقی که از ارمنستان تحویل می گیریم، 
حدود 10 درصد را برای فروش به گرجستان در نظر 

گرفته ایم.
طبق قرارداد امضا شده میان ایران و ارمنستان، روزانه 
بیش از یک میلیون مترمکعب گاز به ارمنستان صادر 
می شود و این کشور در مقابل به ایران برق تحویل 
می دهد. همه برق ارمنستان در اختیار شرکت ملی 
داده  تحویل  توانیر  به  سپس  و  می گیرد  قرار  گاز 
می شود. بر اساس این گزارش، ایران اکنون به ترکیه 
و عراق گاز صادر می کند و با جمهوری آذربایجان نیز 

سواپ )معاوضه( گاز دارد.

معاون وزیر نفت در امور گاز:

ایران به گرجستان برق صادر می کند

آگهی ابالغ رای 
در اجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی بدینوسیله به خانم 
دکتر مرضیه توکلی فرزند غالمرضا دارای شماره شناسنامه 8۶0۵ 

صادره از تهران ابالغ می گردد.
تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  هیات  در  شما  پرونده  اینکه  به  نظر 
اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
البرز مورد بررسی قرار گرفته است و طی رای قابل پژوهش شماره 
به  موقت  »انفصال  به   97/0۲/۲3 مورخ   0110041004397001801
از  اید الزم است ظرف مدت یک ماه  مدت سه ماه« محکوم شده 
تاریخ انتشار این آگهی به نشانی :کرج - بلوار طالقانی شمالی باالتر 
از میدان طالقانی شهرک اداری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
اداری  تخلفات  به  رسیدگی  بدوی  –هیات  البرز  درمانی  بهداشتی 
کارمندان جهت رویت رای مذکور مراجعه نمایید. بدیهی است پس 
از انقضای مهلت مقرر هیچگونه اعتراضی قابل قبول نخواهد بود و 

برابر صدور حکم مربوطه اقدام خواهد شد.    
شناسه آگهی : 1937۲9

رییس هیات 

 ابالغ اتهام 
سرکار خانم رقیه فتحعلی پور – فرزند محمدصادق - شاغل در مرکز بهداشت شهرستان کرج 

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت غیر موجه در 
دست بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز 
فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی 

شهرک اداری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز – دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  
رییس هیات 

 ابالغ اتهام 
جناب آقای بیژن تاجری – فرزند اسماعیل - شاغل در مرکز بهداشت شهرستان کرج 

نظر به اینکه پرونده شما در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز به علت غیبت غیر موجه در 
دست بررسی می باشد و به علت عدم دسترسی به آدرس محل سکونت، بدینوسیله به شما ابالغ می گردد که از تاریخ نشر آگهی حداکثر به مدت 10 روز 
فرصت داده خواهد شد تا دفاعیه کتبی خود را به همراه مدارک مورد استناد به دفتر هیات واقع در کرج – بلوار طالقانی شمالی باالتر از میدان طالقانی 

شهرک اداری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز – دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم نمایید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت تعیین شده و عدم مراجعه جهت تسلیم دفاعیه و مدارک مربوطه بر طبق ماده 18 آئین نامه قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری کارمندان اقدام خواهد شد.  
شناسه آگهی : 19373۵

رییس هیات

آگهی ابالغ
 برابر با پرونده کالسهه 9۷012 شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج موضوع دعوی 
خواهان آقای رامیار باقری سرنجیانه بطرفیت حامد خانزادی بخواسته الزام به فک 
نامبرده  اعالم خواهان  اینکه حسب  به  توجه  با  و  نموده  غیره طرح دعوی  و  پالک 
مجهول المکان می باشد بنابراین وفق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می گردد تا مشارالیه که فعال« مجهول 
المکان مي باشد از تاریخ انشر آگهی تا قبل از جلسه رسیدگی به دفترشعبه دوازدهم 
دادگاه حقوقی سنندج مراجعه نموده و با اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در 
وقت رسیدگی روز شنبه مورخ 0۶/ 05 / 9۷ ساعت ۳0 / 09 جهت رسیدگی پرونده 
مربوطه در این شعبه دادگاه حضور بهم رساند در غیر اینصورت وفق مقررات اقدام 
خواهد شد . چنانچه بعدا نیازی به اگهی باشد فقط یکبار در روزنامه چاپ ومدت أن ده 
روز خواهد بود و به خوانده موصوف یاد آوری می شود بمحض اطالع از وقت رسیدگی 

نشانی دقیق و کامل خود را جهت اقدامات بعدی به این شعبه دادگاه اعالم دارند.
م الف:5770    مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی شهرستان سنندج 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 889و رای شمار10010۷4مورخه  شهرستان خرم 
اله یعقوبی سرابی فرزند نوراله نسبت به ششدانگ  1۳9۷/0۳/0۳به تقاضای قدرت 
یکباب عمارت به مساحت 100 متر مربع مجزی شده از پالک 24 فرعی از 2091 
اصلی واقع در بخش یک  شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( 
محمد حسین والیزاده معجزی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی 
آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و 
برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
دادخواست  تقدیم  گواهی  و  اقدام  ذیصالح  قضایی  مراجع  به  دادخواست  تقدیم  به 
تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد 
در غیر اینصورت متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد 
در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م 

الف 4155045
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳9۷/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۷/4/19 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد –ملک نیاز اسداللهی 

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 54-اصلی قریه سرخیدر واقع در بخش 
1۳ کرمانشاه به عمل نیامده است و طبق رای شماره 1۳9۷۶0۳1۶00۷00008۳ 
مورخ 18 / 2 / 9۷  هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای 
محمداحمدی سرخیدر ازششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  495 مترمربع صادر شده 
است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 
9۷/4/۳1 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به 
عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه 
حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانیکه به حدود 
مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف 
مدت ۳0 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده 
ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام 

آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:  4/ 4 / 9۷
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

آگهی تحدید اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 54-اصلی قریه سرخیدر واقع در بخش 
1۳ کرمانشاه به عمل نیامده است و طبق رای شماره 1۳9۷۶0۳1۶00۷000081 
مورخ 18 / 2 / 9۷  هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای 
محمداحمدی سرخیدر ازششدانگ یک باب گاراژ به مساحت  495 مترمربع صادر شده 
است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست درتاریخ 
9۷/4/۳1 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل وقوع ملک موصوف به 
عمل خواهد آمد؛ لذا متقاضی ومجاورین دعوت میشود در روز مقرر ودرمحل مربوطه 
حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا انجام پذیرد وکسانیکه به حدود 
مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم صورت مجلس ظرف 
مدت ۳0 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک جوانرود تسلیم نموده 
ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی سندمالکیت بنام 

آنان صادر خواهد شد. تاریخ انتشار:  4/ 4 / 9۷
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 
برابررای شماره 1۳9۷۶0۳۳10110002۷8 مورخ 1۳9۷/02/24 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مسعود ایمنی بلگوری 
بشناسنامه شماره 19۶5 صادره از صومعه سرا فرزند امان اله درششدانگ یک قطعه زمین 
بابنای احداثی درآن به مساحت 1۳۷/90 مترمربع مفروز از پالک شماره 1084۷ فرعی 
از1۷0 اصلی واقع درالبرز وباخریداری ازآقای بهروز زندیه وبامالکیت مالک اولیه آقای 
مرتضی ترابی تایید می نماید .لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود ودرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد .  9۷/10199/ف   م/الف
تاریخ انتشارنوبت اول:1۳9۷/04/4 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1۳9۷/04/20

سیروس قنبرپور رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه سه کرج

مجموع مصرف بنزین در خرداد ماه امسال با میانگین 
مصرف روزانه 8۳.۶ میلیون لیتر، به بیش از 2 میلیارد و 

500 میلیون لیتر رسید.
نفت، شرکت ملی  وزارت  از  نقل  به  به گزارش زمان 
پخش فرآورده های نفتی ایران، میانگین مصرف روزانه 
بنزین در خردادماه امسال را بیش از 8۳ میلیون لیتر و 
میانگین مصرف روزانه نفت گاز در همین مدت را بیش 
از ۶8 میلیون لیتر اعالم کرد. بر اساس این گزارش، 
میانگین مصرف روزانه بنزین در خردادماه، 8۳ میلیون 
و ۶00 هزار لیتر بود که این رقم در مدت مشابه پارسال 
۷5 میلیون و 200 هزار لیتر اعالم شده و رشد 11.2 
درصدی را در این مدت به همراه داشته است. از ابتدای 
امسال تا پایان خردادماه، به طور میانگین روزانه 85 
میلیون و 100 هزار لیتر بنزین مصرف شده که در 
مقایسه با رقم ۷۷ میلیون و 400 هزار لیتری مدت 
میزان  است.  داشته  رشد  درصد   10 پارسال،  مشابه 
مصرف نفت گاز غیر نیروگاهی در خردادماه امسال، 2 
میلیارد و 1۳1 میلیون لیتر اعالم شده و در مدت ذکر 
شده روزانه به طور میانگین، ۶8 میلیون و 800 هزار 
لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده است. این رقم در 
مدت مشابه پارسال، ۶9 میلیون و ۳00 هزار لیتر بوده 
که بیانگر کاهش 0,8 درصدی در مصرف این فرآورده 
است. از ابتدای سال تا پایان خردادماه، روزانه به طور 
میانگین ۶۷ میلیون و 500 هزار لیتر نفت گاز مصرف 
شده که این رقم در مدت مشابه پارسال، ۶4 میلیون و 
100 هزار لیتر بوده و بیانگر رشد 5.2 درصدی مصرف 

گازوئیل است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت: طی 
سه ماهه گذشته از طریق این بندر ۶۷ هزارتن 
سوآپ نفت خام از ترکمنستان به مقصد عراق 
وافغانستان انجام شده است.به گزارش زمان به 
نقل از مهر، سیاوش رضوانی گفت: نمایندگان 
بخش بنادر 5 کشور ساحلی ایران، ترکمنستان، 
قزاقستان، جمهوری آذربایجان و روسیه در این 
همایش حضور خواهند داشت.وی افزود: بندر 
امیرآباد بزرگترین بندر در میان کل بنادر حاشیه 
دریای خزر با 15 پست اسکله عملیاتی است که 
یکی از اسکله ها به صورت row-row بوده و 
قطار در این اسکله وارد کشتی می شود که پس 
از بارگیری مجدد به شبکه ریلی بر می گردد. از 
این نوع اسکله صرفا ایران، روسیه و قزاقستان در 
میان کشورهای حاشیه دریای خزر دارا هستند.

 row- مدیرکل بندر امیرآباد با بیان اینکه اسکله
row با 98 درصد پیشرفت فیزیکی تا شهریور 
ماه امسال به بهره برداری می رسد، ادامه داد: 

امیر  بندر  در حال حاضر دولت در 
بخش  و  تومان  میلیارد   ۶۷0 آباد 
تومان  میلیارد   1250 خصوصی 
سرمایه گذاری کرده است که شامل 
۳0 سرمایه گذار می شود و تاکنون 
4 کارخانه افتتاح شده است. رضوانی 
بندر امیرآباد را بزرگترین بندر تخلیه 
کشور  شمال  در  غالت  بارگیری  و 
عنوان و تصریح کرد: 2۶0 هزار تن 
ظرفیت سیلو در این بندر است که 
۷0 درصد تخلیه و بارگیری غالت در استان 

های شمالی از طریق این بندر انجام می شود.
به گفته این مقام مسئول در سازمان بنادر و 
دریانوردی، بندر امیرآباد 10۶0 هکتار وسعت 
داشته و ۶۷ درصد صادرات بنادر شمالی کشور 
بندر  از  خزر  دریای  درحاشیه  بندر   5 شامل 
امیرآباد انجام می شود.وی با اشاره به همجواری 
در  آشوراده  و  کاله  میان  توریستی  جزیره  دو 
اظهار  امیرآباد،  بندر  با  مازندران  استان  شرق 
داشت: زون 25 هکتاری گردشگری در شرق 
بندر امیرآباد به دست بخش خصوصی اجرا شده 
که به فعالیت خدمات گردشگری در این بندر 

می پردازد.
مدیرکل بندر امیرآباد با اشاره به فعالیت بندر 
اداره  زیرمجموعه  بنادر  از  یکی  عنوان  به  نکا 
پس  بندر  این  شد:  یادآور  امیرآباد،  بنادر  کل 
از توقف 4 ساله، مجدداً سوآپ نفتی را از سر 

گرفته که از 12 مردادماه سال گذشته، سوآپ 
نفتی به کشورهای عراق و افغانستان انجام می 
شود. در این عملیات از ترکمنستان در سه ماهه 
گذشته، 10 فروند شناور حامل فرآورده های 
نفتی مشتمل بر ۶۷ هزار تن نفت خام به بندر 
امیرآباد انجام شده و معادل همین میزان نفت از 
نفت خام ایران به کشورهای عراق و افغانستان 
به احداث 25  اشاره  با  صادر می شود. رضوانی 
امیرآباد و  بندری  اراضی  کیلومتر ریل در داخل 
احداث خطوط ریلی به داخل کارخانه های موجود 
در این بندر گفت: کارخانه تولید گچ ترکیه ای چند 
سال است که در این بندر افتتاح شده و با استفاده 
ویژه  منطقه  مالیاتی  و  معافیت های گمرکی  از 
اقتصادی بندر امیرآباد، اقدام به واردات مواد اولیه و 
سپس صادرات محصول تولیدی خود به کشورهای 
آسیای میانه می کند. مدیرکل بندر امیرآباد عمق 
اسکله اصلی این بندر را ۶ متر عنوان کرد و اظهار 
داشت: کشتی های با ظرفیت ۶500 تن می تواند 
در این بندر تحویل بگیرند. همچنین ظرفیت کل 
اسکله های بندر امیرآباد ۷.5 میلیون تن است که 
قرار است به زودی 9 پست اسکله دیگر به 15 
اسکله فعلی اضافه شود. وی خاطر نشان کرد: سال 
گذشته ۳800 هزار تن انواع کاال از بندر امیرآباد 
همایش  در  است  قرار  و  شد  بارگیری  و  تخلیه 
20 تیرماه ظرفیت های جدید بندر امیرآباد برای 
سرمایه گذاری به سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

معرفی شود.

 رشد 11.۲ درصدی 
مصرف بنزین در خرداد

سواپ سه ماهه نفت از ترکمنستان به ۶۷ هزار تن رسید
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بازار خودروهای وارداتی به کدام سو می رود؟
*زهرا علی اکبری

دولت با هدف مدیریت بحران ارزی کنونی نسبت به اعالم ممنوعیت 
واردات بیش از 1400 قلم کاال از جمله خودرو اقدام کرده است.

ابالغ  حالی  در  ایران  بازار  به  ساخته شده  واردات خودروی  ممنوعیت 
می شود که بررسی ها نشان می دهد در چهار ماه گذشته قیمت انواع 
خودروهای وارداتی افزایشی قابل توجه را تجربه کرده است . رشد شدید 
قیمت خودروهای وارداتی که پس از رشد قیمت ارز در بازار از دی ماه 
سال گذشته رخ داد، به تدریج بازار خودروهای سال خت داخل را نیز 
تحت تاثیر قرار داد و زمینه برای رشد قیمت خودروهای داخلی نیز مهیا 
شد . از سوی دیگر رشد بی مهابای قیمت در بازارهای موازی خودرو نظیر 
طال و سکه و مسکن و ... سبب شد بخشی از سرمایه های سرگردان، 
بازار خودرو را به عنوان مامن موقتی خود انتخاب کنند از این رو هجوم 
سرمایه ها به این بازار رشد قیمت را در مقطع زمانی مذکور فراهم کرد . 
بازار خودروهای وارداتی یکی از پرسودترین بازارهای ایران تلقی می شود. 
مقایسه تعداد خودروهای وارداتی با تعداد خودروهای ورودی به بازار نشان 
می دهد سهم اندک خودروهای وارداتی در سایه تعرفه باالی واردات سبب 
شده است این بازار سودآوری فراوانی برای فعاالنش داشته باشد. با این 
حال داستان پرفراز و نشیب واردات در دی ماه سال 1۳9۶ به نقطه بحران 
نرسید . سال گذشته را می توان سال پرخبر برای واردات خودرو دانست 
چرا که بسته شدن سایت ثبت سفارش در تابستان سال گذشته و اعالم 
تصمیمات متعدد پیش از بحران ارزی این بازار را تحت تاثیر قرار داده بود . 
بسیاری معتقدند با توجه به اتفاقات رخ داده ممنوعیت واردات خودرو قابل 
پیش بینی بود. ایران سالیان طوالنی با هدف حمایت از تولید داخلی نسبت 
به ممنوعیت واردات خودرو به کشور اقدام کرد . پیش از سال 1۳84، 
در دهه هفتاد نزدیک به 200 هزار خودروی خارجی وارد بازار ایران شد 
تا ممنوعیت بار دیگر جان بگیرد اما در سال 1۳8۳ بود که مقرر شد با 
هدف ایجاد شرایط رقابتی برای صنعت خودرو ، واردات خودرو به کشور در 
دستور کار قرار گیرد. با این حال تعرفه باالی خودرو و کشش بازار در حوزه 
قیمت گذاری سبب شد قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران تفاوتی 
قابل توجه با بازار دیگر کشورها داشته باشد. بررسی ها نشان می دهد از 
ابتدای سال 1۳84 تا پایان اردیبهشت سال 1۳9۷ بیش از 15 میلیارد و 
2۳5 میلیون دالر ارز برای واردات ۶84 هزار دستگاه خودرو از کشور خارج 
شده است. سال گذشته میزان خروج ارز برای واردات خودرو یک میلیارد 
و 8۳8 میلیون دالر برآورد شد. آمارهای ارائه شده از سوی گمرک نشان 
می دهد خودرو همواره در سال های گذشته یکی از اقالم مهم وارداتی 
در کشور است که در فهرست 10 کاالی عمده وارداتی به کشور جای می 
گیرد . اگر تا پیش از این حمایت از تولید داخلی دستمایه اعمال ممنوعیت 
و دیوارهای بلند تعرفه ای برای واردات این کاال بود، حاال مضیقه ارزی 
دستمایه اتخاذ چنین تصمیمی است. هر چند برخی فعاالن بازار معتقدند 
اتخاذ این تصمیم می تواند انفجار قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی را 
در پی داشته باشد اما برخی دیگر از منظر کارشناسی بر این تصمیم مهر 
تایید می زنند چرا که معتقدند در دوره های بحران و ابالغ اولویت بندی 
برای کاالها، آزادی ورود کاالهای پرکشش می تواند زمینه سوء استفاده 
برخی را فراهم کند . مصداق این نکته را در رجوع به سخنان مرضیه وحید 
دستجردی ، وزیر برکنار شده بهداشت در دولت دوم احمدی نژاد می توان 
یافت آنجا که اعالم کرد ارز واردات دارو صرف واردات پورشه و خودروهای 
لوکس به کشور، آن هم در بحبوحه بحران ارزی اوایل دهه نود شد. جان 
گرفتن دوباره تحریم ها مهمترین دلیل بروز بحران ارزی در کشور است. 
ترامپ با خروج از برجام وعده برقراری مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران 

را داده است.     

کاهش صادرات پسته با کم شدن حجم تولید

رئیس هیئت مدیره انجمن پسته ایران از کاهش صادرات محصول پسته با 
توجه کاهش حجم تولید در سال جاری خبرداد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، سید محمود ابطحی در گفتگو با 
رادیو اقتصاد با اشاره به اینکه پیش بینی کاهش تولید با توجه به پرباری 
سال گذشته انجام شده است، افزود: تغییرات جوی و گرمای هوا دلیل 
دیگر کاهش حجم تولید پسته در کشور است.وی با اشاره به 100 سالگی 
صادرات پسته بصورت مداوم از کشور گفت: براساس آمار گمرک حجم 
صادرات پسته از کشور کاهش یافته است اما این درحالیست که حجم 
صادرات کاهش نداشته بلکه میزان صادرات مغز پسته که ارزش بیشتری 
نسبت به پسته دارد امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.وی 
با بیان اینکه امسال پسته صادراتی ایران ارزان تر فروخته نشده است، ادامه 
داد: واریته ای از محصول پسته که طی سال جاری صادر شده با واریته ای 
که سال قبل صادرشده متفاوت بوده است.ابطحی گفت: بررسی وضعیت 
صادراتی یک کاال نیازمند جمع آوری اعداد و ارقام یک سال تولیدی است 
از این رو آمار صادراتی دو ماهه هیچ وقت پاسخگوی وضعیت صادرات یک 

کاال نخواهد بود.

یادداشت

خروج تعاون روستایی از لیست 
شرکت های قابل واگذاری 

 وزیر جهاد گفت:طی مذاکراتی که با سازمان خصوصی 
تعاون  سازمان  خروج  مقدمات  گرفت،  انجام  سازی 
روستایی از لیست شرکت های قابل واگذاری فراهم 
شد و به زودی نام این سازمان از فهرست مذکور خارج 

خواهد شد.
کشاورزی،  جهاد  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
محمود حجتی  در جریان بازدید از سازمان مرکزی 
تعاون روستایی ایران ضمن تاکید بر ضرورت تعیین 
مجری ساماندهی نظام بهره برداری طرحهای 4۶ هزار 
و  هزار هکتاری خوزستان  هکتاری سیستان، 550 
ایالم و آبهای مرزی گفت:طی مذاکراتی که در سازمان 
خصوصی سازی انجام گرفت مقدمات خروج سازمان 
شرکتهای  لیست  از  ایران  روستایی  تعاون  مرکزی 
از  نام سازمان  به زودی  و  فراهم شد  واگذاری  قابل 
فهرست مذکور خارج خواهد شد.وزیر جهاد کشاورزی 
نسبت به تسریع در پیگیری مشکالت مرتبط با واحد 
اعتباری شرکت تعاونی کشاورزی نهال نشان البرز از 
طریق معاون نظارت بانک مرکزی به منظور تأمین 
حدود 42 میلیارد تومان خط اعتباری برای پرداخت 
سپرده سپرده گذاران واحد اعتباری مذکور تآکید کرد.

براساس این گزارش حسین شیرزاد، مدیرعامل سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران نیز در این بازدید، گفت: 
راهبرد نهایی سازمان تعاون روستایی، محدود کردن 
تدریجی واحد های اعتباری و انتظام بخشی به فعالیت 
آنهاست.وی در ادامه از خرید 19 هزار تن سیب زمینی 
و 21۷ هزار تن شیر و ۶1 هزار تن شیر خام خبر 
داد و گفت:تاکنون حدود ۳0 درصد مطالبات دامداران 
پرداخت شده و مابقی پس از ثبت در سامانه خرید 
و فروش محصوالت کشاورزی بزودی پرداخت خواهد 
شد.در پایان این دیدار، وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت 
هیات  در  تحصیلکرده  و  جوان  نیروهای  از  استفاده 
مدیره شرکت های تعاونی روستایی و تولید و همچنین 
استفاده از راهکارهای نوین و استفاده از نوآوری های 

ابتکار محور در شبکه تعاونی ها تاکید کرد.

تعیین تکلیف آزادسازی سهام 
عدالت تا پایان تابستان 

 مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: آن 
گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، الیحه 
آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان در صحن علنی 

ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید جعفر سبحانی 
داشت:  اظهار  عدالت  سهام  سازی  آزاد  در خصوص 
الیحه آزادسازی سهام عدالت همچنان در کمیسیون 
های مجلس در دست بررسی قرار دارد.مشاور رئیس 
کل سازمان خصوصی سازی افزود:  کمیسیون های 
نمایندگان  با  بیشتر  بررسی  برای  مجلس  مختلف 
تاکنون  بورس  سازمان  و  سازی  خصوصی  سازمان 
ادامه داد: آن  اند.وی  جلسات متعددی برگزار کرده 
گونه که برخی از نمایندگان مجلس می گویند، الیحه 
آزادسازی سهام عدالت تا پایان تابستان در صحن علنی 
ارائه و تعیین تکلیف خواهد شد.سبحانی با اشاره به 
نیست چه  این الیحه، گفت: هنوز مشخص  کلیت 
میزان تغییر در الیحه ارسالی دولت ایجاد شود اما بر 
اساس الیحه کنونی که در حال بررسی در مجلس 
است، مدیریت معامالت خرید و فروش سهام عدالت 
 )ETF( از راه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
اگر 49  مثال  عنوان  به  افزود:  دارد.وی  قرار  مدنظر 
 ETF شرکت سرمایه پذیر داشته باشیم یک صندوق
در بورس خواهد بود که سهام تمام 49 شرکت داخل 
این صندوق ریخته می شود و با توجه به اینکه هر 
 49 است،  معامله  قابل  واحد  یک  دارای  شخصی 
میلیون سهم از صندوق خارج می شود.مشاور رئیس 
کل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بخش های 
مختلف همچون بانک، بیمه، پتروشیمی و ... هر کدام 
به صورت تخصصی صندوق ETF مختص به خود را 

خواهند داشت.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه های دولت 
در  ارزی  مبادالت  بر  نظارت  و  کنترل  برای 

بخش های مختلف را تشریح کرد.
محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شریعتمداری در حاشیه جلسه غیرعلنی دیروز 
مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: دولت 
در  است  خاطرتان  می کند،  عبور  گذرگاهی  از 
و  آقای دکتر روحانی  با شروع دولت  سال 92 
در حالیکه هنوز اقدامات اجرایی به ثمر ننشسته 
بود، وجود انتظارات تورمی مثبت یعنی عدم رنج 
اقتصاد ایران از نظر تورمی و ایجاد یک شرایط 
اقتصادی  نابسامانی های  شد  باعث  امیدبخش 
کاهش پیدا کند و تقاضا در بازار محدود شود 
نشان  این  شود.  متعادل  مختلف  بازارهای  و 
به  حرکت  و  مثبت  روانی  جو  وجود  می دهد 
سمت پیشرفت و توسعه شرایطی را در جامعه 

نظر درآمدهای  از  اگر  برعکس  و  مهیا می کند 
ارزی، نحوه استفاده از آنها، امکان انتقال صحیح 

منابع از محل فروش نفت قرار بگیریم طبیعتا 
انتقال این مفهوم به جامعه تحوالتی را در جامعه 

شرایط  این  در  ما  افزود:  می آورد.وی  وجود  به 
هستیم،  با دولتی مواجهیم که متعهد به تعهدات 
سند  پای  است،  عهدشکن  نیست،  بین المللی 
رسمی که کشورش با ایران امضا کرده نمی ماند 
و خیلی مستقیم به همه شرکت هایی که با ایران 
کار می کند فشار می آورد و تالش دارد شرایط 
اقتصادی ایران را به هم بزند و فکر می کند از این 
نمد برای او کالهی درست می شود.وزیر صنعت 
ادامه داد: طبیعتا دولت در این شرایط پیش از 
اینکه آنها بخواهند اقدامی انجام دهند، به سمت 
خروج از برجام بروند و فکر کنند اگر این کار را 
انجام دهند همه مردم ایران رو به قبله خواهند 
به  ارزی  نظام  در  تغییری  گرفت  تصمیم  شد 
وجود بیاورد و نرخ تثبیت شده ارز را با محاسبه 
روش های علمی ارائه کرد و گفت همه کاالهای 

مورد نیاز را با این نرخ تامین می کنم.

از سوی وزیر صنعت در جمع خبرنگاران انجام شد:

تشریح برنامه های دولت برای نظارت بر مبادالت ارزی

آگهی مفقودی
 سند کمپانی کامیون باری ولوو مدل 8۶ با  شماره پالک141ع۳۶ ایران ۷2 شماره 
شاسی YV2JHVOC95T855909 شماره موتور 102۶۳8 به نام سکینه قلی زاده 

بابل آغوزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی مفقودی
شناسنامه مالکیت )برگ سبز(خودرو سواری پژو20۶مدل1۳88به رنگ سفید-روغنی 
به شماره انتظامی ایران24-42۷د95وشماره موتور1418802۷44۶ وشماره شاسی 
وازدرجه  گردیده  مفقود  زاده  حلوایی  محسن  بنام   NAAP0۳EDX9J0۶5418

شهرستان دزفولاعتبارساقط است.

اگهی مفقودی 
بدین وسیله اعالم می داریم یک فقره اصل پروانه ساخت بهداشتی فراورده سوسیس 
بهداشتی ساخت 49/1445۳  پروانه  به شماره  دود  با طعم  قرمز  ۷0درصد گوشت 

مربوط به شرکت فرآورده های گوشتی اروئی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است .
بابلسر 

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل
دادنامه

پرونده کالسه 9۶09981229000988 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره 9۷099۷12119005۳4

 – مازندران  استان  نشانی  به  آمل  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  شاکی: 
شهرستان آمل – خیابان امام رضا – جنب اداره منابع طبیعی – دادسرای آمل

متهم: آقای هادی شیرانی فرزند خسرو به نشانی تهران خ عدل خ خوش طینت واحد 
18 پ 2    اتهام: نگهداری مواد مخدر

رای دادگاه 
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان محمودآباد آقای هادی شیرانی 
فرزند خسرو، متولد 1۳۶8، مجرد و فاقد سابقه کیفری در این پرونده متهم است 
به نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان دو گرم. دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده، گزارش تنظیم شده از مرجع انتظامی، کشف مواد مخدر از متهم و برگ توزین 
تنظیمی ضم پرونده و دفاعیات متهم در دادسرا؛ بزه انتسابی به متهم را با استناد به 
بند یک از ماده 5 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1۳۷۶ با اصالحیه سال 1۳89 
محرز دانسته با رعایت ماده 40۶ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳92 متهم 
موصوف را به پرداخت مبلغ یکصد و بیست هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و 
تحمل دو ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده 
رای و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می 

باشد. م الف – 1859
رئیس دادگاه انقالب شهرستان آمل - مرتضی مهدوی

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای مبین شفیع نژاد  فرزند علیجان به شرح درخواستی که به شماره 9۷0285این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
علی جان شفیع نژاد فرزند بابا به شماره شناسنامه 84۶ صادره از قائمشهر در تاریخ 
9۷/۳/21اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از 
1-مبین شفیع نژاد فرزند علیجان به شماره ملی 49898۷۳۶۳۷پسر متوفی 

2-هوشنگ شفیع نژاد فرزند علیجان به شماره شناسنامه 491۳ فرزند متوفی 
۳-مهدی شفیع نژاد فرزند علیجان به شماره شناسنامه 9890 فرزند متوفی
4- بهروز شفیع نژاد فرزند علیجان به شماره شناسنامه 4914 فرزند متوفی 

5-مرضیه حسینی نیا فرزند حسینعلی به شماره شناسنامه 20 همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 
دادنامه

پرونده کالسه 950998121۳100۷90 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره 95099۷121190118۳ 

متهم: آقای عبداهلل رحمانی فرزند مصطفی به نشانی مازندران – آمل – بلوار منفرد 
مسکن مهر بلوک ۳ طبقه4

اتهام: حمل و نگهداری مواد مخدر
رای دادگاه

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای عبداله 
رحمانی فرزند مصطفی، متولد 1۳۶2 متاهل، فاقد سابقه کیفری، در این پرونده متهم 
است به نگهداری هفتاد سانت تریاک و هشتاد سانت سوخته تریاک دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده، گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی کشف مواد مخدر از 
متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه بزه انتسابی 
به متهم را به استناد بند یک از ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با 
اصالحیه سال 89 محرز دانسته، متهم موصوف را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال 
جریمه نقدی در حق دولت و تحمل پنج ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه بنفع 
دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد. م الف- 185۷
رئیس شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل- مرتضی مهدوی

آگهی
شناسنامه  ابراهیم  محمد  فرزند  طاری   مراد  حاجی  محمد  آقای  به  وسیله  بدین 
قبل  انتقال خون  بابل کمربندی شرقی کوچه  بابل ساکن  از  شماره ۳9018صادره 
از رودخانه آپارتمان دوم طبقه اول ابالغ می شود که بانک اقتصاد نوین شعبه مدرس 
مبلغ  وصول  1-48490۶91-115-۳۳22جهت  شماره  بانکی  قرارداد  استناد  به 
تاریخ  از  و  متعلقه  تاخیر  خسارت  انضمام  9۷/2/15به  تاریخ  تا  1290۳9۳۳4ریال 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرای صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالس 9۷00۳۶8 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامود  محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آیین نامه اجرای مفاد اجرا مفاد اجراییه فقط  یک مرتبه در یکی از روز نامه های  
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات 

اجرایی جریان خواهد یافت م. الف 9۷/100/21۷8
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   ۳924 شماره   شناسنامه  دارای  ایمانی  نجیبه  خانم 
9۷058۶/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان حمیدایمانی بشناسنامه 2۳ در تاریخ۶5/12/2 اقامتگاه دائمی خود 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-محمد ایمانی فرزندحمید–ش ش 
5۳00 خوی –پسر متوفی/2- نجیبه ایمانی فرزندحمید-ش ش ۳924 خوی-دختر 
متوفی/۳-عزیزه  ایمانی فرزند حمید-ش  ش 4۶99  –خوی-دختر متوفی/4-زینب  
ایمانی فرزند حمید-  ش ش5۶55 -خوی-دختر متوفی/5- نازلی بیگم پناهی فرزند 
غالم   ش ش15 خوی- همسر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای داود طاهر دارای شناسنامه شماره 12۳0 بشرح دادخواست به کالسه  9۷0۳2۶/

داده که  توضیح  و چنین  نموده   وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این  ش۳ 
شادروان نبات غفاری بشناسنامه ۶0۳ در تاریخ9۶/۶/2   اقامتگاه دائمی خود را به 
–ش ش  طاهر  فرزند  طاهر  داود  به/1-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود 
12۳0 خوی –پسر متوفی/2- جبرائیل طاهر فرزند طاهر -ش ش ۷1۷ خوی -پسر 
متوفی/۳-  کمال طاهر فرزند طاهر -ش  ش 1۳09 –خوی -پسر متوفی/4- محمد  
طاهر فرزند طاهر ش ش11۶4    -خوی- پسر متوفی/5- جواد طاهر فرزند طاهر 
ش ش 10۷0 خوی- پسر متوفی/۶- فاطمه طاهر فرزند طاهر ش ش 849  خوی 
–دخترمتوفی/۷- فرخ لقا طاهر فرزند طاهر ش ش 1012 خوی -دختر متوفی/8- 
طاهر طاهر  فرزندغالم ش ش  141 خوی-همسر  متوفی/اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

شماره:2760  تاریخ : 97/3/30
آ گهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به استناد مفاد رای بشماره 1۳9۷۶0۳010220001۳۷مورخ 9۷/2/8 
هیئت رسیدگی به استناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم بر 
حسب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضیعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی داودامانی قوشه بالغ 
فرزند سبز علی به شماره شناسنامه یک صادراز میانه نسبت به شش دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۷0/90متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی 
مفروز از قطعه 5 تفکیکی از 15۳ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از 
مالکیت رسمی امیر علی اصغری محرز گردیده لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فا صله 15 روز آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا شاخصی نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به 
دادگاه صالحه احاله و اقدامات موکل به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بد یهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی طبق مقررات سند مالکیت 
صادرخواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود م الف ۶19
تاریخ انتشار نوبت اول آ گهی : 9۷/4/4 تاریخ انتشار دومین آ گهی : 9۷/4/19

ریس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی  

 نوبخت: منابع ارزی، 
بیش از مصرف است

تشخیص۶۳۰۰ میلیارد تومان 
مالیات از تراکنش های مشکوک بانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اقدامات 
مهم دولت به منظور کنترل کردن بازار ارز و طال 

در کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان برنامه و بودجه 
کشور، محمدباقر نوبخت که به همراه استاندار 
افتتاح  و  پروژه کمربندی  از  بازدید  برای  تهران 
شهرستان  به  پاکدشت  تنی  هزار   40 سیلوی 
جلسه  در  شرکت  با  بود،  کرده  سفر  پاکدشت 
شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: دولت با 
تمام توان در جهت کنترل بازار ارز و طال اقدامات 
اساسی انجام داده است.وی در خصوص بازار ارز 
گفت: مقدار منابع ارزی، بیش از مصرف است و 
هر کس که نیاز به ارز دارد می تواند دالر 4200 
تومانی خرید کند ولی در مقابل باید کاالیی که با 
استفاده از آن ارز تهیه شده را مشخص کند.معاون 
بینی های  با وجود پیش  افزود:  رئیس جمهوری 
دولت، نباید ولعی در بین مردم برای خرید ارز 
وجود داشته باشد که به تضعیف پول ملی کشور 
در مقابل دالر و سایر ارزها منجر شود، امروز کشور 
به کمک همه افراد نیاز دارد تا بتواند بر مسائل 
و مشکالت غلبه کند.سخنگوی دولت با اشاره به 
بودجه کشور گفت: بودجه فعلی کشور از نقاط 
قوت در حمایت از تولید، فعالیت های اشتغالزا و 
از  استفاده  با  و  برخوردار است  کارهای عمرانی 
دو تبصره 18 و 19 قانون بودجه، اعتبارات این 
فعالیت های از سوی دولت تأمین شده است.وی 
اظهار داشت: دولت از دو محل استفاده از منابع 
غیر دولتی و استفاده از تسهیالت بانکی و تخصیص 
اعتبار از خزانه دولت برای طرح های عمرانی، رشد 
سال  افزود:  می کند.نوبخت  دنبال  را  اقتصادی 

گذشته از محل منابع غیر دولتی و عمدتا از طریق 
منابع بانکی، 18 هزار میلیارد تومان به 2۳ هزار 
بنگاه کوچک اختصاص و از خزانه دولت نیز 42 
هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های عمرانی 
اختصاص یافت.وی گفت: پرداخت این حجم از 
پول به طرح های تولیدی و عمرانی موجب رشد 
4 تا 5 درصدی اقتصادی کشور شد که صندوق 
بین المللی پول در نهم فروردین و بانک جهانی در 
هفته گذشته این رشد را تأیید کرد.رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: در سال جاری 
، میزان تسهیالت 18 هزار میلیارد تومانی سال 
گذشته به بنگاه های اقتصادی، در قالب تبصره 
18 به ۷۳ هزار و 400 میلیارد تومان افزایش پیدا 

کرده است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی از تشخیص ۶ هزار و 
۳00 میلیارد تومان مالیات ازتراکنش های مشکوک 
بانکی سنگین با ارقام باال و شناسایی ۳ هزار و 200 
مودی مالیاتی حقیقی و حقوقی خبر داد. به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، سیدکامل تقوی نژاد در خصوص 
مشکوک  تراکنش های  از  مالیات  وصول  روند 
بانکی گفت: با توجه به اهمیت بحث تراکنش های 
مشکوک، سازمان امور مالیاتی در سال گذشته بالغ 
بر ۶ هزار و ۳00 میلیارد تومان تشخیص مالیات از 
تراکنش های مشکوک بانکی سنگین با ارقام باال و 
شناسایی ۳ هزار و 200 مودی مالیاتی حقیقی و 
حقوقی انجام داد و به مرور این پرونده های مالیاتی 
در حال رسیدگی و بررسی است؛ در حال حاضر 
بخشی از مالیات وصول شده و این فرآیند ادامه دارد.

وی افزود: مبارزه با فرار مالیاتی مهم ترین رویکرد 
سازمان امور مالیاتی کشور به شمار می رود و سازمان 
امور مالیاتی به عنوان متولی می تواند با هرگونه فرار 
مالیاتی و رانت در این حوزه برخورد کند.تقوی نژاد با 
بیان اینکه با رسیدگی تراکنش های بانکی مشکوک 
مخالفت های زیادی شده بود، اظهارداشت: در ابتدای 
انجام طرح رسیدگی به تراکنش های مشکوک در 
سیستم بانکی مخالفت های زیادی از سوی نهادهای 
دولتی و خصوصی شکل گرفت اما هم اکنون با توجه 
به مزایای اقتصادی حجم باالی مالیاتی قابل اخذ 
از تراکنش های سنگین بانکی توسط سرمایه داران 
کالن، می توان گفت که عملکرد سازمان امور مالیاتی 
تا به امروز در این بخش موفق بوده و بخشی که فرار 
مالیاتی بزرگی داشته، در حال حاضر توسط سازمان 
تاکید  با رصد شفاف شده است.وی  مالیاتی  امور 
کرد: سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با فرار مالیاتی 
عزم جدی دارد و با تمامی افرادی که از پرداخت 
مالیات به عنوان پیشران توسعه اقتصادی و آبادنی 
کشور فرار می کنند، برخورد خواهد کرد و در این 
راه هیچ فردی استثنا نیست؛ همگان باید نسبت به 
میزان درآمد خود مالیات پرداخت کنند که در غیر 
اینصورت با برخورد سازمان امور مالیاتی کشور روبرو 
مودیان  شناسایی  برای  وی  اعالم  می شوند.طبق 
جدید مالیاتی برنامه هایی از جمله اجرای طرح جامع 
مالیاتی و ایجاد پایگاه اطالعات مودیان مالیاتی، ایجاد 
دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان 
امور مالیاتی کشور، رصد و بررسی تراکنش های 
سنگین و مشکوک بانکی و پیگیری و رصد فعالیت 
های شرکت های صوری )کاغذی( در دستور کار 

قرار گرفته است.

 دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرایند اجرای طرح 

توسعه مشاغل خانگی را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مهناز امامدادی اظهار 
کرد: این طرح در سه فاز انجام می شود که فاز اول، 
بررسی و شناسایی مزیت ها و توانمندی های مناطق، 
فاز دوم توانمندسازی متقاضیان و فاز سوم و نهایی 
اتصال به بازار است.وی با بیان اینکه تمامی مراحل 
فاز اول به طور کامل انجام  شده و در اجرای فازهای 
دوم و سوم، پیشرفت هایی صورت گرفته و بخش های 
اصلی کار انجام  شده است،  تصریح کرد: با توجه 

به اینکه سایت الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی 
برای امکان ارتباط مستقیم با متقاضیان و راهنمایی، 
آموزش، مشاوره و استعدادسنجی آن ها توسط جهاد 
دانشگاهی راه اندازی شده است، مرحله توانمندسازی 
متقاضیان با سرعت بیشتری انجام  شود.دبیر ستاد 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار 
تصریح کرد: در مورد فاز سوم و مرحله اتصال به 
بازار، ارتباطات و تعامالت خوبی با برندها و اشخاص 
فعال در عرصه فروش مشاغل خانگی برقرار شده 
تولیدات  اتصال  تعامالت،  این  قوی تر کردن  با  که 
متقاضیان مشاغل خانگی و فعاالن کسب وکار خانگی 

با برندهای معروف و بازار فروش، رشد کمی و کیفی 
محصوالت مشاغل خانگی در همه عرصه ها به ویژه 
در بحث بسته بندی محقق خواهد شد.امامدادی ادامه 
داد: الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی به دنبال 
خانگی  مشاغل  فعاالن  و  متقاضیان  توانمندسازی 
از طریق راهنمایی، هدایت، مشاوره  و استعدادیابی 
آموزش های  نیاز،  صورت  در  و  است  متقاضیان 

تکمیلی الزم را به افراد ارائه می کند.
 و سازمان جهاد دانشگاهی نیز به عنوان تسهیل گر 
این وظیفه را برعهده دارد.وی با بیان اینکه امروز 
کشورهای توسعه یافته بخش اعظمی از بازار اشتغال 

خود را به کسب وکارهای خرد و خانگی اختصاص 
داده اند، تصریح کرد: یکی از مزیت هایی که الگوی 
جدید توسعه مشاغل خانگی نسبت به طرح های 
قبلی دارد، این است که در طرح های قبلی با مراجعه 
در  خوداظهاری  اساس  بر  آن ها  اطالعات  افراد، 
سیستم ثبت و بر مبنای اطالعات و طرح های وارد 
شده در سیستم بررسی انجام می شد اما در طرح 
نوین مشاغل خانگی، بررسی های تخصصی صورت 
گرفته، توان و استعداد اشخاص سنجیده و بر اساس 
در  الزم  آموزش های  متخصصان،  نظر  و طبق  آن 

صورت نیاز ارائه می شود.

 تشریح فرایند اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی



به نتیجه رسیدن امور مهم، اغلب به انجام یافتن 
یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد.

چاردینی

سخن حکیمانه

دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را 
 دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا

کشتی شکستگانیم ای باد ُشرطه برخیز 
 باشد که باز بینم دیدار آشنا را

امروز با حافظ

مجله وزیر ارشاد روی دکه آمد

دوره  از  اول  شماره 
به  »حوزه«  مجله  جدید 
سیدعباس  مدیرمسئولی 
و روی  منتشر شد  صالحی 

دکه رفت.
ویژه  دوفصلنامه  یک  نشریه  این  مهر،  گزارش   به 
حوزه های علوم دینی است و نخستین شماره از دوره 
پیاپی 1۷۶،  و چهارم، شماره  آن )سال سی  جدید 

زمستان 1۳9۶( به تازگی منتشر شده است.
مدیرمسئول این نشریه »سیدعباس صالحی« است که 
هم اکنون مسئولیت هدایت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را بر عهده دارد. سردبیر »حوزه« هم عبدالرضا 

ایزدپناه است.
عنوان پرونده این شماره »حوزه« »پرسش های مجتهد 
شبستری بر میز تامل« است که شامل یک بخش با 
عنوان درآمد و مطالبی با عناوین دو راهبرد به احکام 
اجتماعی شریعت از حسین واله، مروری انتقادی بر 
قرآن شناسی مجتهد شبستری از احمد واعظی، امکان 
و امتناع پژوهش در حوزه؛ در گفتگو با حجت االسالم 
و المسلمین دکتر نجف لک زایی، حوزه باید هم زمان 
سه وظیفه حفظ، ترمیم و بالندگی را عهده دار باشد از 
علیرضا پیروزمند و حوزه علمیه و روحانیت در آینه 
پیمایش سرمایه اجتماعی از مهدی موالیی آرانی است.

همچنین در شماره نخست از دوره جدید این نشریه 
حال  است:  شده  منتشر  عناوین  این  ذیل  مطالبی 
حوزه از عبدالرضا ایزدپناه، سه گام تحول در حوزه 
برای ترسیم حوزه مطلوب از احمد واعظی، انقالبی 
که پس از انقالب در نظام معرفتی حوزه رخ نداد از 
حمید پارسانیا، آیا خروج روحانیت از حکومت به سود 
دموکراسی است؟ از عبدالوهاب فراتی، پیامدسنجی 
و  میراحمدی  منصور  از  روحانیت  آکادمیک  حضور 
منزلت روحانیت پس از جمهوری اسالمی؛ کاهش یا 

افزایش؟ از رضا عیسی نیا.
به  و  نشریه »حوزه« در 120 صفحه  از  این شماره 

قیمت 5000 تومان منتشر و روی دکه رفته است.
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 تقدیم نمایش »زخم های وحشتناک زمین بازی«
 به دختران ایرانشهر

وحشتناک  های  »زخم  نمایش 
به  را  خود  اجرای  بازی«  زمین 

دختران ایرانشهر تقدیم کرد.
های  رسیده،»زخم  گزارش  به 
قالب  در  بازی«  زمین  وحشتناک 
امروزی،با  عاشقانه   قصه   یک 
خشونت  به  روانکاوانه  نگاهی 
به  تجاوز   آزاری،  خانگی،کودک 
زنان  و تاثیر چنین آسیب هایی در 

زندگی فرد قربانی می پردازد.
زخم های وحشتناک زمین بازی به نویسندگی راجیو جوزف ، ترجمه و 
پور و محمد صدیقی مهر  آیه کیان  بازی  با  و  کارگردانی علی منصوری 
پایان خردادماه هر شب ساعت 21:۳0 دقیقه در خانه نمایش مهرگان واقع 

در خیابان خارک،بن بست اول، پالک 5 روی صحنه می رود.

 گروه طراحان و آهنگساز نمایش »ریچارد«
 معرفی شدند

نمایش  آهنگساز  و  طراح  گروه 
کارگردانی  به  »ریچارد« 
حمیدرضا نعیمی معرفی شدند.

نمایش  در  مهر،  گزارش  به 
در  تیرماه  از  که  »ریچارد« 
می  صحنه  روی  وحدت  تاالر 
طراح  زاده  مهدی  رضا  رود، 
صحنه، ادنا زینلیان طراح لباس، 
رضا  گریم،  طراح  حاجیها  ماریا 
حبیب  نور،  طراح  حیدری 

طراح  زرجویان  محمدصادق  حرکت،  طراح  خسروی  پردیس  و  شیبانی 
پوستر و بروشور، سینا کوایی صدا و افکت و استاد مهرداد پازوکی با عنوان 

آهنگساز حضور دارند.
نمایش »ریچارد« اقتباسی از نمایشنامه »ریچارد سوم« اثر ویلیام شکسپیر 

است که توسط حمیدرضا نعیمی انجام شده است.
این اثر شرح حال مردی است که برای رسیدن به قدرت، تمام مرزهای 

اخالق، دین و سیاست را پشت سر می گذارد.

نوید محمدزاده بازیگر نمایش حسن معجونی می شود

در  است  قرار  محمدزاده  نوید 
کارگردانی  به  »فیمک«  نمایش 

حسن معجونی بازی کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، 
نمایش »فیلک« نوشته آنی بکر از 
شهرزاد  تماشاخانه  در  تیرماه   14

روی صحنه می رود.
نوید محمدزاده با نمایش »خدای 
تیر  هفتم  تا  سرابی  علی  کشتار« 

در تماشاخانه شهرزاد روی صحنه خواهد بود.
این  در  را  مترانپاژ«  »ماجرای  نمایش  پیش  چندی  نیز  معجونی  حسن 

تماشاخانه روی صحنه برده بود.
محمدزاده پیش از این در نمایش ستوان آینیشمور برای حسن معجونی 

بازی کرده بود.
اما طبق  و عوامل »فیلک« منتشر نشده است؛  بازیگران  از دیگر  خبری 
نمایش هر روز رأس ساعت 19:۳0 روی  این  تماشاخانه شهرزاد  جدول 

صحنه می رود و مدت زمان آن دو ساعت است

پژوهشگر بلغارستانی در تهران

دینا یوردانووا پژوهشگر و مدرس 
فیلم  مطالعات  حوزه  در  دانشگاه 
از کشور بلغارستان برای تدریس 
آموزش  دوره  در  سرفصل  یک 
عالی »مطالعات فیلم: نظریه، نقد 

و تحلیل« به ایران می آید.
یوردانووا  دینا  به گزارش رسیده، 
پژوهشگر و مدرس برای تدریس 
»روش شناسی  آموزشی  سرفصل 
آموزش  فیلم« در دوره  مطالعات 

عالی که مدرسه ملی سینمای ایران ترتیب داده است، شرکت می کند.
بنا براین گزارش، مدرسه ملی ایران قصد دارد به منظور ارتقای فضای 
نظریه، تحلیل و نقد در سینما، دوره آموزشی »مطالعات فیلم: نظریه، 
نقد و تحلیل« را با حضور مدرسان برجسته و منتقدان و سینماگران ملی 

و بین المللی برگزار کند.
از دینا یوردانووا پژوهشگر و مدرس دانشگاه در حوزه  در همین راستا 
مطالعات فیلم دعوت کرده تا جهت تدریس در این دوره آموزشی حضور 

داشته باشد.
است.  اندروز  سنت  دانشگاه  در  فیلم  مطالعات  حوزه  مدرس  یوردانووا 
بیشترین  و  بوده  شرقی  اروپای  و  بالکان  سینمای  وی  ویژه  تخصص 
اقتصادی و فرهنگی سینما  مطالعات یوردانووا جهانی سازی جنبه های 

است.

خبر

 
سینما  در  فوتبال  مسابقات  پخش 
می تواند تاثیر گذار باشد و این تاثیر 
گاهی  البته  و  است  مثبت  هم  گاه 
منفی. در این میان باید توجه کرد 
که چگونه این یک ماه را باید پشت 
به  زیادی  صدمات  تا  بگذاریم  سر 
آثار  فیلم های سینمایی و صاحبان 

وارد نشود.
هر چهار سال در زمان برگزاری جام 
همه ی  مدتی  برای  فوتبال  جهانی 
این  تاثیر  تحت  کشور  در  اتفاقات 
چیز  همه  و  می گیرد  قرار  جریان 
سنجیده  اتفاق  این  با  ارزیابی  در 
جام  شروع  با  نیز  امسال  می شود. 
جهانی فوتبال 2018 روسیه از 24 
خردادماه فضای قالب کشور، ورزشی 

و فوتبالی شده است.
ایام  این  در  که  حوزه هایی  از  یکی 
تحت تاثیر بازی ها قرار گرفته است، 
سینما و میزان استقبال از فیلم های 
سینمایی است. امسال با تصمیمی 
که شورای صنفی نمایش گرفت قرار 
بر این شد که تعدادی از بازی های 
جام جهانی در سالن های سینمایی 
نیز نمایش داده شود که از جمله آن 
سه بازی ایران و سه بازی فینال جام 

جهانی است.
نکته ای که در این میان وجود دارد 
این است که چگونه باید از ظرفیتی 
که فوتبال به صورت بالقوه در خود 
دارد به نفع سینمای کشور استفاده 
کرد و بتوان از این راه شور و حال 
برگرداند  این صنعت  به  را  گذشته 
نقره  پرده  مقابل  را  مردم  دوباره  و 
ای سینما نشاند و چگونه باید این 
یک ماهی که جام جهانی برگزار می 
شود را پشت سر گذاشت تا ضربه 
کمتری به صاحبان آثار سینمایی که 
در این مدت روی پرده سینما بودند 

زده شود.
برای ارزیابی این فرایند و اطالع از 

اینکه جام جهانی فوتبال چه مقدار 
بر سینمای کشور تاثیر گذار بوده، 
نظر تعدادی از سینماگران را در این 

زمینه جویا شدیم.
و  پخش  که  علیخانی  عبداهلل 
سینمایی  فیلم  تهیه کنندگی 
دارد  عهده  بر  را  زن«  »دشمن 
تقریبا  فیلم  این  اکران  شروع  و 
همزمان با آغاز جام جهانی فوتبال 
درباره  است،  بوده  روسیه   2018
تاثیر بازی ها بر فروش و استقبال از 
فیلم ها در این گزارش به ایسنا گفت: 
بر  فوتبال  قطعا شروع جام جهانی 
فروش  و  سینما  از  استقبال  میزان 
فیلم ها تاثیر زیادی داشته است ولی 
به هر حال سینما که نمی تواند به 
خاطر این اتفاق درب سالن های خود 
را ببندد و باید به اکران فیلم هایش 

ادامه دهد.
»هر  اینکه  بر  تاکید  با  سپس  او 
شروع  از  قبل  فیلم سازان  از  کدام 
تاثیر  پیش بینی  فیلمشان  اکران 
جام جهانی فوتبال بر میزان استقبال 
از فیلمشان را داشته اند« گفت: قطعا 

همه فیلمسازان می دانند که فوتبال 
شرایطی را در جامعه ایجاد می کند 
خانه  را  خانواده ها  و  افراد  تمام  که 
نشین می کند و این یک اتفاق کامال 
طبیعی است. در واقع مخاطب پیش 
خودش فکر می کند که فوتبال فقط 
است  زنده  و  می شود  پخش  یکبار 
اما فیلم ها روی پرده خواهند بود و 

فرصت تماشای آنها هست.
فوتبال  به پخش  اشاره  با  علیخانی 
در سینماها نیز اظهار کرد: طبیعی 
است که در بازه زمانی جام جهانی 
فوتبال از میزان فروش فیلم ها کاسته 
دقیقا  بازی ها  پخش  که  زیرا  شود 
جمله  از  که  است  ساعت هایی  در 
از  استقبال  ساعات  پرمخاطب ترین 
درحالی  این  و  است  بوده  سینماها 
سینما  در  بازی ها  پخش  که  است 
فقط در یک سانس است و بازی های 
محدودی هم نمایش داشتند، بنابر 
بر  تاثیری  آن چنان  تنهایی  به  این 

روی فروش فیلم ها نداشته است.
این پخش کننده با بیان اینکه »فیلم 
»دشمن زن« تاکنون که حدود 10 

روز از شروع اکران آن می گذرد در 
در  و  تومان  میلیون   420 تهران 
شهرستان ها نیز ۳۶0 میلیون تومان 
فروش داشته است« تصریح کرد: در 
این حالت شورای صنفی نمایش اگر 
باید  کند  رعایت  را  عدالت  بخواهد 
تدابیری بیندیشد که کمکی به این 
فیلم ها که اکنون روی پرده سینما 
هستند، بشود و از آنها حمایت کند.

شرایط  درباره  نیز  سرتیپی  علی 
زمانی  بازه  این  در  فیلم ها  فروش 
جهانی  جام  شروع  قطعا  گفت: 
فوتبال تاثیر منفی بر فروش گیشه 
است  گذاشته  سینمایی  فیلم های 
به  دارد  بازی  ایران  که  روزهایی  و 
مواجه  مخاطب  کاهش  با  شدت 
شده ایم. البته در روزهای دیگر نیز 
استقبال از سینماها تفاوت چندانی 
ندارد بنابر این باید بررسی شود تا 
ببینیم آیا مشکل دیگری هم وجود 

دارد یا فقط تاثیر فوتبال است؟!
با  آزادی  سینمایی  پردیس  مدیر 
تاکید بر اینکه »بحث فوتبال برای 
تبدیل شده  ملی  به یک مساله  ما 

جام  ایام  در  کرد:  اظهار  است« 
بازی ها  را  مردم  فکر  تمام  جهانی 
فوتبال و به مخصوص بازی های تیم 
ملی ایران شکل می دهد؛ سینما هم 
و قطعا  نیست  امر مستثنی  این  از 
جام جهانی فوتبال تاثیر مستقیمی 
بر سینما گذاشته و فروش ها را تنزل 
مساله  یک  به  فوتبال  است.  داده 
ملی برای ما تبدیل شده است بنابر 
امر  این  به  نسبت  نمی توانیم  این 
بی تفاوت باشیم و برخالف جهت آب 
شنا کنیم شاید فقط باید بتوانیم این 
شرایط را مدیریت کنیم تا وضع مان 
اگر  نشود.  بدتر  هست  که  آنچه  از 
تیم مان به مرحله باالتر راه پیدا نکند 
مقداری از حساسیت ها کاهش پیدا 
خواهد کرد و فقط افراد خاصی جام 
جهانی را دنبال خواهند کرد. به نظر 
که  هفته  این  دوشنبه  از  می رسد 
بازی ایران با پرتغال است وضعیت 
سینماها بهتر می شود و اگر تیم ما 
که  کند  پیدا  راه  باالتر  مراحل  به 
هیچ؛ اما اگر راه پیدا نکند، مقداری 

از حساسیت ها کاسته می شود.
هیئت  اعضای  از  فرجی  غالمرضا 
در  نیز  سینماداران  انجمن  مدیره 
از شرایط جام  ارزیابی اش  خصوص 
جهانی فوتبال و تاثیر آن بر فروش 
ایام  در  گفت:  سینماها  گیشه ی 
جام جهانی تب و تاب فوتبال همه 
کشورهای دنیا را در برگرفته است و 
مردم ایران هم عرق زیادی به فوتبال 
دارند، مخصوصا که اکنون به بحثی 

ملی هم تبدیل شده است.
فرجی در پایان گفت: ما در سینما 
وقتی  اما  برده ایم  باال  را  تولیدمان 
بازگشتی  ولی  شود  تولید  فیلمی 
نداشته باشد چه اتفاقی رقم خواهد 
خورد؟ این بحث به آیین نامه ای که 
تصویب  فیلم ها  اکران  برای  امسال 
شد و همچنین به تب و تاب جام 

جهانی نیز برمی گردد.

کاریکاتور

پوستر فیلم سینمایی »دارکوب« به کارگردانی بهروز شعیبی 
در فاصله 4 روز مانده تا آغاز اکران این فیلم، رونمایی شد.

به گزارش رسیده، پوستر رسمی »دارکوب« با تصاویری از 
مهناز افشار، سارا بهرامی و امین حیایی طراحی و در فاصله 4 

روز مانده تا اکران این فیلم رونمایی شده است.
شده  طراحی  هوشمندی  محمد  توسط  »دارکوب«  پوستر 
است. این فیلم سومین تجربه کارگردانی بهروز شعیبی در 
سینماست که به تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی آماده اکران 

شده است.
»دارکوب« از چهارشنبه ۶ تیرماه به عنوان محصول جدید 
موسسه سیمای مهر با کمپین تبلیغاتی »هرکس چیزی برای 

ترک نکردن دارد…« روی پرده می رود.
این فیلم با بازی مهناز افشار، سارا بهرامی ، هادی حجازی فر، 
نگار عابدی با حضور جمشید هاشم پور و امین حیایی اکران 
می شود. این فیلم در سی و ششمین جشنواره فجر، 10 عنوان 
کاندید و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن و نقش 
مکمل مرد را برای سارا بهرامی و جمشید هاشم پور به دنبال 

داشت.

 انتشار پوسرت
 فیلم »دارکوب«

سلفی با مرگ !!!

توپ فوتبال در زمین سینما

فیلمبرداری فیلم سینمایی »زندانی ها« در زندان قصر آغاز 
می شود.

مسعود ده نمکی پس از انجام پیش تولیدی دو ماهه فیلم 
قصر  زندان  لوکیشن  در  ها«  »زندانی  نام  با  را  خود  جدید 
تهران مقابل دوربین خواهد برد. فیلمبرداری این فیلم به طور 
کامل در تهران انجام می شود و گروه ظرف چند روز آینده 
برای ادامه تولید به چند نقطه دیگر از سطح شهر می روند. 
براساس شنیده های خبرنگار ما ده نمکی برای فیلم جدید 
خود لوکیشن هایی را انتخاب کرده که به لحاظ تنوع تاکنون 
در هیچ پروژه سینمایی استفاده نشده است. این لوکیشن ها 

فضایی بکر و جالب دارند.
از میان بازیگران این فیلم تاکنون حضور هدایت هاشمی، بهنام 
تشکر، هومن برق نورد، بهاره افشاری، بهنوش بختیاری، اصغر 
نقی زاده، رسول نجفیان، امیر نوری قطعی شده و بزودی و در 
طول فیلمبرداری چند بازیگر دیگر نیز به پروژه اضافه خواهند 
شد. تست گریم تمامی بازیگران ذکر شده نیز به تازگی انجام 

شده است.
»زندانی ها« به نویسندگی مسعود ده نمکی که پروانه ساخت 
آن پاییز 9۶ صادر شد مضمونی اخالقی و اجتماعی با رگه 
هایی کمدی دارد و نسبت به سایر آثار پیشین کارگردانش 

تجربه ای متفاوت محسوب می شود.

 آغاز »زنداین ها«ی ده منیک 
در زندان قرص

رخشان بنی اعتماد، نرگس آبیار و آیدا پناهنده در برنامه »سه 
رم  ماکسی  معتبر  موزه  در  ایران«  از  دیگری  زن، سینمای 

حضور پیدا می کنند.
حضور  برای  ایرانی  سینماگر  زن  سه  رسیده،  گزارش  به 
نمایش  و  ایران«  از  دیگری  سینمای  زن،  »سه  برنامه  در 

فیلم هایشان به ایتالیا سفر کرده اند.
موزه معتبر ماکسی رم با دعوت از رخشان بنی اعتماد، نرگس 
آبیار و آیدا پناهنده و مرور آثار این کارگردانان، 2 تا 4 تیرماه 
با  ایران«  از  دیگر  سینمای  زن،  »سه  عنوان  با  را  برنامه ای 
حمایت جشنواره فیلم های آسیایی رم، سیتی فست و بنیاد 
سینمای شهر رم و با طراحی ایتالو اسپینلی و ماریو سستی 

برگزار می کند.
در روز اول این برنامه، فیلم های »نرگس« و »نفس«، در روز 
دوم »زیر پوست شهر«، »شیار 14۳« و »اسرافیل« و در روز 
سوم »بانوی اردیبهشت« و »قصه ها« با زیرنویس ایتالیایی به 

نمایش در می آیند.
بر اساس این گزارش، موزه ماکسی شهر رم، موزه ملی هنر 
قرن بیست و یکم ایتالیاست که با طراحی معمار معروف و 
فقید، خانم زاها حدید از سال 2010آغاز به کار کرده است. 
این موزه در ماه مارس 2015نیز برنامه »قصه های هزار و یک 

شب: تاریخ تدوین نشده« را درباره ایران برپا کرده بود.

 مرور آاثر سه زن ایراین 
در موزه ماکیس رم

داوری آثار فیلمسازان اول در بخش 
»روایت نو« جشنواره مقاومت

شورای سیاستگذاری جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت 
به منظور کشف و حمایت از استعدادهای جوان برای 
نخستین بار در این دوره جشنواره بخش »روایت نو« را 
در ساختار مسابقات این رویداد سینمایی راهاندازی کرده 
است.  به گزارش پیام زمان از روابط عمومی پانزدهمین 
جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت با اعالم این خبر عنوان 
کرد: در این بخش، کلیه آثار فیلمسازان اول در قالب 
فیلم هایسینمایی، کوتاه داستانی و مستند توسط هیاتهای 
داوری مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرند. بر پایه این 
خبر، در همین راستا به برترین فیلم این بخش، »لوح 
تقدیر، جایزهنقدی و نشان شهید آوینی« اهداء خواهد 

شد.
فیلم  جشنواره  پانزدهمین  است:  آمده  خبر  این  در 
و  اسالمی  انقالب  نقش  چون:  موضوعاتی  با  مقاومت، 
دفاع مقدس دراحیای »هویتایرانی_اسالمی«، رویکرد 
»گفتمان مقاومت« تنها راه مقابله با نظام سلطه، نقش 
استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل در »اسالم هراسی 
و ایرانهراسی«، نقش مدافعین حرم در »همبستگی و 
همگرایی« مردم منطقه وحمایت از جبهه ی مقاومت، 
ترویج اندیشههای امام خمینی)ره( و مقام معظمرهبری 
در خود اتکایی و مقابله با تحریمهای اقتصادی دشمنان، 
ایثارگران  و  شهداء  خانواده  و  آزادگان  نقشجانبازان، 
مقدس،  دفاع  و  انقالباسالمی  دستاوردهای  درحفظ 
تقویت »روحیه انقالبی« و توجه ویژه به »نقش جوانانو 
اسالمی،  انقالب  ارزشهای  تداوم  و  نخبگان« در حفظ 
و  تضعیف  در  مجازی  فرصتهایرسانههای  و  آسیبها 
تولیداتتصویری  نقش  مردم،  مقاومتی  روحیه  تقویت 
در روشنگری و »بصیرت افزایی« مردم، ائتالف ننگین 
وهابیت باصهیونیسم جهانی در طراحی نقشههای شوم 
و  جهانی  استکبار  اهداف  مسلمانان،  علیه  جنایت  و 
صهیونیسم در حمایت از گروههای تروریستی،تکفیری 
و داعش در منطقه، استفاده خالقانه هنرهای تصویری 
در امر»فرهنگ عفاف و حجاب« به منظور سالمسازی 
جامعه و نقش دشمنان انقالباسالمی در انحراف اعتراضات 
اجتماعی و اقتصادی طراحی و هدفگذاری شده و آثار 
در  می توانند  موضعات  و  مضامین  این  با  شده  تولید 
بخشهای مختلف جشنواره شرکت نمایند.سینماگران 
عالقمند میتوانند آثارشان را برای حضور در این بخش 
تا 22 مردادماه سالجاری به نشانی:  تهران- خ سمیه- خ 
خاقانی- کوچه طبرسی- پالک ۶- طبقه دوم- واحد 2 
ارسال نمایند. همچنین، شماره تلفنهای: 8882۶۳۷5 
http:// آدرس:  به  جشنواره  سایت  و   8882۶29۶ و 

moqavematfilmfest.ir برای دریافت فراخوان و 
کسب اطالعات الزم معرفی شده است.

خبر

مارول و سونی داستان ابرقهرمان 
زن کره ای را فیلم می کنند

 نسخه اولیه »پالتو شتری« 
آماده شد

شخصیت ابرقهرمان زنی که یکی از چهره های 
فیلم  حاال  است  »اسپایدرمن«  داستان های 

خودش را خواهد داشت.
شخصیت  پایه  بر  فیلمی  ورایتی،  گزارش  به 
»سیلک« از مجموعه کمیک بوک های مارول در 
حال حاضر در دست ساخت است که حول محور 
زنی به نام سیندی مون می گذرد. او یک ابرقهرمان 
سونی  کمپانی  است.  آمریکایی    - کره ای  زن 
پیکچرز با ایمی پاسکال تهیه کننده همراه شده تا 
فیلمی بر پایه این شخصیت بسازند که نخستین 
بار در کمیک بوک »اسپایدرمن خارق العاده شماره 
یک« در سال 2014 دیده شد. این شخصیت 
محصول دن اسالت نویسنده و هومبرتو راموس 
هنرمند است. او بخشی از داستان اصلی پیتر 
پارکر است که در آن قرار بوده نمایشی از استفاده 
پرتوهای رادیواکتیو در یک نمایشگاه علمی برگزار 
شود که به مشکل برمی خورد. یک عنکبوت در 
معرض مقادیر باالی رادیواکتیویته قرار می گیرد و 
با گاز گرفتن پارکر باعث به وجود آمدن شخصیت 

اسپایدرمن می شود.
شخصیت مون هم که یکی از دانشجویان دیگر 
تقریبا در همان  است،  پارکر  حاضر در کالس 
گرفته  گاز  رادیواکتیو  عنکبوت  توسط  موقع 
می شود. به این ترتیب او قابلیت حرکت کردن 
با سرعتی فوق العاده، شلیک کردن تار از نوک 
انگشتانش و قابلیت »حس عنکبوتی« یا »حس 
سیلک« را کسب می کند. تیفانی اسپنسن نقش 
این شخصیت را در فیلم »اسپایدرمن: بازگشت به 

خانه« سال گذشته ایفا کرد. در آن فیلم هم ایمی 
پاسکال در کنار کوین فایگی مرد اول کمپانی 

مارول به عنوان یک تهیه کننده حضور داشت.
سونی هنوز نظری درباره این پروژه که در مراحل 
اولیه به سر می برد، نداده است. همچنین هنوز 
نشده  مشخص  آن  داستانی  خط  از  جزییاتی 
و کارگردان، نویسنده و بازیگری نیز به پروژه 
رییس  سال 2015  تا  پاسکال  نیست.  متصل 
هیات مدیره کمپانی سونی پیکچرز بود و بعد 
از آن کمپانی پاسکال پیکچرز را به وجود آورد. 
از آن موقع تا به حال، او تهیه کننده فیلم های 
»پست«،  مالی«،  »بازی  روح«،  »شکارچیان 
اسپین آف های جدید اسپایدرمن یعنی »ونوم«  
و »نقره ای و مشکی« و همچنین »دختری در 
تار عنکبوت« با نقش آفرینی کلر فوی بوده است. 
فیلم »ونوم« با بازی تام هاردی روز پنجم اکتبر 

اکران می شود.
الرسون  بری  بازی  با  مارول«   »کاپیتان  فیلم 
نخستین فیلم ابرقهرمانی زنانه مارول خواهد بود. 

مهدی علی میرزایی کارگردان »پالتو شتری« 
به تشریح آخرین وضعیت آماده سازی این اثر 

پرداخت.
مهدی علی میرزایی کارگردان سینما در گفتگو با 
مهر درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی »پالتو 
شتری« عنوان کرد: به تازگی فیلمبرداری این اثر 
را به پایان رسانده ایم و این روزها محمد نجاریان 
مشغول تدوین »پالتو شتری« است. او همزمان با 
فیلمبرداری کارهای تدوین را آغاز کرده بود به 
همین دلیل در حال حاضر یک نسخه اولیه از 
این فیلم داریم و محمد نجاریان مشغول انجام 
کارهای نهایی تدوین است با این وجود هنوز برای 
انجام کارهای موسیقی و صداگذاری با کسی به 

نتیجه نرسیده ایم.
بیشتر  که  مطلب  این  بیان  ضمن  میرزایی 
لوکیشن های این فیلم در دانشگاه ها، کافی شاپ 
ها و فضاهای جوان پسند بود، عنوان کرد: »پالتو 
شتری« یک فیلم کمدی است و سعی کردیم 
مخاطبان با یک طنز جدید مواجه شوند. این فیلم 

در مورد یک دانشجوی فلسفه است که یک پالتو 
از پدرش به ارث برده است که با پوشیدنش افکار 

وسوسه آمیز و موذیانه به سراغش می آید.
این کارگردان اظهار کرد: هرچند این فیلم ویژگی 
های حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم 
فجر را دارد اما ممکن است ما پیش از برگزاری 
این رویداد آن را به نمایش بگذاریم زیرا فیلم ما تا 

2 ماه آینده آماده نمایش می شود.
وی در پایان گفت: من پیش از این فیلمنامه 
ارشاد 1« و »در  از جمله »گشت  های زیادی 
مدت معلوم« و ... را نوشته بودم و از آنجایی که 
کارگردانی ادامه فیلمنامه نویسی است، تصمیم 

گرفتم »پالتو شتری« را بسازم.
سام درخشانی، بانیپال شومون، بهاره کیان افشار، 
لیندا کیانی، شاهرخ فروتنیان، افسانه چهره آزاده، 
پریوش نظریه، علیرضا مهران، طوفان مهردادیان، 
رضا شیخ انصاری بازیگرانی هستند که در این 

فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
سایر عوامل این پروژه سینمایی عبارتند از تهیه 
کننده: مجید شیخ انصاری، نویسنده فیلمنامه و 
کارگردان: مهدی علی میرزایی، مدیر تولید: سجاد 
رحیمی، مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان: 
حامد مختاری، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی 
تیرانی، صدابردار: مسیح سراج، طراح صحنه و 
لباس: حسین پیام سوری، طراح گریم: عباس 
عباسی، تدوین: محمد نجاریان، منشی صحنه: 
مدیر  شهباززاده،  افرا  عکاس:  تحقیقی،  زهرا 

تدارکات: محمد ابراهیمی.


