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فراخوان عمومی برای

 تدوین ۵بسته عملیاتی اقتصاد ایران               
به گزارش زمان ،مدیرعامل سازمان بیمه سالمت با بیان اینکه به 
منظور مدیریت هزینه، 300 داروی گران قیمت در سامانه تایید دارو 
)امید( ثبت شده است، گفت: در این سامانه به طور مکانیزه برخی از 

پارامترها کنترل می شود...

به گزارش زمان ، معاون وزیر نفت به سهم 74 درصدی نیروی کار و مهندسی 
ایرانی و تولید ایرانی در ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس اشاره کرد و 
ادامه داد: ۲6 درصد از این پروژه محصول کار مهندسی و خرید خارجی و راه 

اندازی این پاالیشگاه هم 100 درصد ایرانی و بومی بود.

به گزارش زمان ، سازمان برنامه  و بودجه دربیانیه از آحاد مردم 
ایران خواست در صورتی که ایده نوینی برای مدنظر قرار دادن 
و  حوزه ها  شامل  سازمان  این  جدید  عملیاتی  بسته  پنج  در 

موضوعات بودجه، مدیریت نقدینگی، تولید، اشتغال و ... 567
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سرمقاله
 فشار روانی، نقشه دشمن

نگاه روز

چگونه می توانیم از پیچ تحریم ها 
به سالمت عبور کنیم؟ 

شیوع اعتیاد در بین کودکان
 ٨تا١١سال                        

برای مقابله با فشــار روانی، پاسخگویی 
به شبهات و آگاه ســازی افکار عمومی 
نســبت به ترفندهای دشــمن، اقدامی 
ضروری اســت. امروز دشــمنان ایران 
به رهبری امریکا و همراهی عربســتان 
و رژیم صهیونیســتی به استخدام افراد 
وطن فروش و خائــن از میان منافقین 
و ســلطنت طلب هــا اقــدام و آنان را 
در عرصه هــای مجازی بــرای تقویت 
فشــار روانی فعال ســاخته اند.»امروز 
نقشه  دشــمن این سه چیز است: فشار 
اقتصادی، فشــار روانی، و فشار عملی؛ 
هدف هر ســه نوع فشارهای دشمن هم 

سیطره  بر کشور عزیز ما ایران است.«
این سخنان را رهبر معظم انقالب چند 
هفته قبل در مراســم ســالگرد ارتحال 

حضرت امام خمینی)ره( بیان کردند. 
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2 محسن پاک آئین  
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احیای بیش از 2۰۰ 
واحد صنعتی و تولیدی

وزیر نیرواعالم کرد:  سیاست دولت، سازگاری با کم آبی

اختصاص ۱۰۰۰میلیارد تومان برای اجرای طرح های اضطراری آبرسانی

امام جمعه موقت تهران گفت: متاسفانه مسئولین 
زمانی را به انتظار برجام نشستند، بی انگیزه کار 
سوزی  فرصت  نداشتند،  جهادی  اقدام  کردند، 
ایجاد  موجب  اینها  همه  و  کردند  وقت  اتالف  و 

مشکالت اقتصادی شد.
االسالم  حجت  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های 
این هفته نماز جمعه تهران اظهار داشت: خداوند 
در بخش اقتصادی در حال امتحان ماست. باید 
البته در مسائل سیاسی هم در  باشیم و  هشیار 
مورد  را  شما  دنیا  که  چرا  است،  امتحان  حال 
هجمه همه جانبه قرار می دهد، هم صهیونیست 
بمباران  مرتب  را  شما  دشمنان  دیگر  هم  و  ها 
تبلیغاتی می کنند. شما را اذیت می کنند شما 
را نیش می زنند.امام جمعه موقت تهران گفت: 
ناامید و متزلزل کنند،  را  آنها می خواهند شما 
روی  نشوید  پاچه  دست  باشید،  صبر  اهل  اگر 
به احتکار و خرید نیاورید، دشمن را شاد کنید، 
دشمن االن می خواهد شما را حریص کند، چرا 
در این شرایط گوش به حرف دشمن می دهید، 
شما شهید داده اید، مقاومت کنید، اینقدر به دنیا 
نچسبید، رزاق خدا است، گره ها را خدا باز می 
کند، مطئمن هستید که این راه شما را به سامان 
را  خدا  افزود:  رساند.وی  نمی  قطعا  رساند؟  می 
محور قرار دهید، اینقدر با خدا نامهربانی نکنید، 
تقوا پیشه کنید و خدا را محور زندگی خود قرار 
دهید.صدیقی با اشاره به حادثه تروریستی هفتم 
تیر تصریح کرد: این مساله درس های بسیاری 
دارد، از یک طرف ما دشمن داریم و باید دانست 
خواهد  می  و  است  رحم  بی  و  قدار  دشمن  که 
تمام سنگرهای مقاومت و عزت شما را ویران کند. 
این عزیزان که در آن حادثه ترور شدند جز به 
جرم خدمت و ایثار کشته نشده اند. دشمنان شما 
دشمن  کنند.  نمی  تحمل  را  شما  خدمتگزاران 
شناسی جزو اولویت های اول ما در جامعه است. 
وی گفت: مساله دیگر نفوذ در جامعه است که 
از خطرهای ما بوده و هست. آیت  همواره یکی 
و  سیاسی  ممتاز  شخصیت  آن  با  بهشتی  اهلل 

آیا  شد؟  کشته  کسانی  چه  دست  به  مدیریتی 
سرباز اسرائیلی آمد اینجا یا به دست نفوذی ها این 
طور شد؟ صدیقی با اشاره به اینکه رهبری انقالب 
فرمودند دشمن سه محور اساسی را علیه ما دنبال 
می کند، بیان کرد: نفوذ، فشار و تحریم ظالمانه 
اسالمی  ایران  علیه  دشمنان  اساسی  محور  سه 
دشمن  روانی  جنگ  های  بخش  از  یکی  است. 
شبکه  وسیله  به  که  است  ای  گسترده  اتهامات 
با  از طرفی  و  بیگانه  ای  رسانه  و  تبلیغاتی  های 
استفاده از برخی افراد در داخل، به مسئولین وارد 
اعتماد  را که مورد  افرادی  می کنند. می خواهند 
بیندازند.امام  تان  از چشم  را  شما مردم هستند 
جمعه تهران گفت: دشمنان می خواهند اینطور 
دیگر  نکته  فاسد هستند.  کنند که همه  وانمود 
اینکه باید نفوذ ادراکی را بشناسیم، به این معنا 
که آنها می خواهند کاری کنند تا شما آنچه را از 
تریبون های خودتان می شنوید باور نکنید و آنچه 
را که از رسانه های بیگانه می بینید و می شنوید 
را بپذیرید.خطیب موقت تهران تصریح کرد: این 
یک موضوع خطرناک است چراکه حتی اگر حرف 
آنها راست هم باشد، راست دشمن هم دروغ است 
و ما باید بدانیم دشمن، دشمن است و به حرف 
او اعتمادی نیست.وی افزود: موضوع دیگر  های 
نفوذ معرفتی و شناختی است که خطرناک ترین 
تاکتیک دشمن برای به هم ریختن ما به حساب 
می آید یعنی می خواهند کاری کنند که معروف 
را منکر و منکر را معروف تلقی کنند. به این تعبیر 
که مولفه های ارزشمند و عزت آفرین ما را تبدیل 
مساله  مثال  طور  به  کنند.  ما  برای  چالشی  به 
موشک برای ما اهمیت باالیی دارد چرا که زمانی 
خیابان ها و شهرهای ما در تیررس موشک های 
دشمن بود و کسی امنیت نداشت.صدیقی ادامه 
به هزاران موشکی که ما  با توجه  امروز  اما  داد: 
در شهرهای زیرزمینی خود داریم اسرائیل به ما 
پیام می دهد شما موشک نزنید ما هم نمی زنیم. 
آنها یک  اگر  انقالب فرمودند  همانطور که رهبر 
موشک بزنند ما در جواب ۱۰ موشک می زنیم.

امام جمعه تهران با اشاره به اینکه اقتدار کشور 

در مساله موشکی قابل مذاکره نیست، بیان کرد: 
همین اقتدار دفاعی و موشکی ما بود که آنها را به 
تکاپو انداخت و این توافق عاقبت به شر را به ما 
تحمیل کردند، در غیر این صورت آنها ما را هم به 

حساب نمی آوردند.
خطیب موقت تهران ادامه داد: آنها می خواهند 
تهدید  به  تبدیل  ما  برای  را  این مساله موشکی 
کنند چرا که به زعم خود به دنبال خلع سالح 
ما هستند تا بتوانند کار ما را یکسره کنند و از 
طرفی متاسفانه عده ای توجه به این مساله نمی 
و عراق  کنند که موضوع داعش موضوع سوریه 
نبود بلکه آتشی بود که آنها برای ما روشن کرده 
بودند و ما هم خارج از مرزهای خود برای ایران و 

امنیت کشور مبارزه کردیم.
خطرناکی  مساله  این  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
است که اگر کسی در کشور بخواهد با یک فرد 
برخوردی  محبت  و  موعظه  سر  از  حجاب  بی 
داشته باشد آنها اینطور وانمود می کنند آن فرد 
پر و  به موضوع  نداشته و  حق چنین برخوردی 
تا  اما  راه می اندازند  به  بال می دهند و جنجال 
زمانی که این حضور غیرتمندانه شما در صفوف 
نمازهای جمعه، مساجد، اعتکاف ها و مراسم های 
آرزوی  این  آنها  است  )ع(  امام حسین  عزاداری 
به  اشاره  با  برد.صدیقی  خواهند  گور  به  را  خود 
مساله اغتشاشات اخیر در کشور بیان کرد: تاکنون 
کشور ما ماجراهای مختلفی را پشت سر گذاشته 
که از جمله آن فتنه ۸۸ بود که آهنگ خاص خود 
را داشت. در آن اتفاقات توده مردم در برابر قانون 
و شعائر دینی نبودند بلکه یک عده که از خارج 
اتفاق  یک  و  آمدند  میدان  به  گرفتند  می  الهام 
حساب شده و برنامه ریزی شده را اجرا کردند.

اخیر  حوادث  در  داد:  ادامه  تهران  جمعه  امام 
دشمن تالش کرد بازاریانی را که به طور سنتی 
رونق مساجد و تکیه گاه ها هستند و جزو صفوف 
انقالبیون از ابتدا تا به حال به حساب می آیند را 
در تضاد با نظام نشان دهند.خطیب موقت تهران 
گفت: ما مشکالت جدی اقتصادی در کشور داریم 
که معلول تحریم ها نیست بلکه معلول بی توجهی 
مسئولین به توصیه های رهبری معظم انقالب در 

حداقل ۱۰ ساله اخیر به حساب می آید. 
چرا که ایشان در این سال ها به بهانه ای مختلف 
کار  دستور  و  اولویت  مهمترین  کردند  تالش 
ادامه  اقتصاد قرار دهند.وی  مسئوالن را موضوع 
انتظار  به  را  زمانی  مسئولین  متاسفانه  اما  داد: 
اقدام  کردند،  کار  انگیزه  بی  نشستند،  برجام 
اتالف  کردند،  سوزی  فرصت  نداشتند،  جهادی 
وقت کردند و همه اینها موجب ایجاد مشکالت 

اقتصادی شد.
ادامه در صفحه 3

به همه جوانان،  اینکه »ما  بیان  با  رئیس جمهور 
مهندسان و کارگران کشور افتخار می کنیم«، تاکید 
کرد: باید تهدید دشمن را دفع و به فرصت تبدیل 
کنیم و با افزودن به هزینه بدخواهان، آنها در مدت 
کوتاهی در برابر ملت ایران تسلیم خواهند شد. رئیس 
جمهور با بیان اینکه »ما به همه جوانان، مهندسان 
و کارگران کشور افتخار می کنیم«، تاکید کرد: باید 
تهدید دشمن را دفع و به فرصت تبدیل کنیم و با 
افزودن به هزینه بدخواهان، آنها در مدت کوتاهی در 

برابر ملت ایران تسلیم خواهند شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی  در مراسم افتتاح فاز دوم 
فاز  اظهار کرد: هر  فارس  پاالیشگاه ستاره خلیج 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۱۲ میلیون لیتر بنزین 
تولید می کند و امیدوارم فاز سوم را زمستان ۹۷ 
افتتاح کنیم. رئیس جمهور تنگه هرمز، بندرگاه های 
بسیار مهم  در کنار جزایر مهم با جایگاه ویژه ای 
که از لحاظ انرژی و فوالد دارند را از ویژگی های 
استان هرمزگان برشمرد و افزود: بسیار خوشحالم 
که عنوان شد طرح های عمرانی برای این استان از 
جمله احداث ۱۷۰۰ تخت بیمارستانی، در سال ۹۷ 
و ۹۸ به بهره برداری خواهند رسید. روحانی با اشاره 
به نیازمندی های مردم این استان در بخش آب، 

ادامه داد: متأسفانه در سال آبی که ماه های آخر آن 
را طی می کنیم، هرمزگان تحت فشار بوده و شرایط 
آبی سختی دارد و این به ما نشان می دهد که در 
این استان به جای آسمان باید بیشترین نگاه مان 
به آبی باشد که در ساحل آن قرار دارد، البته ما 
همواره به رحمت خدا امید داریم اما در عین حال 
دریا هم از آن خداست و باید کاری کنیم که مردم 
داشته  کمتری  نگرانی  و  بیشتر  راحتی  احساس 
باشند. رئیس جمهور تصریح کرد: در طول زندگی 
انسان، مقاطعی پیش می آید که هم برای تاریخ 
ملت و سرنوشت کشور  و هم برای تبلور لیاقت های 
انسان کم نظیر و سرنوشت ساز است. روحانی افزود: 
صدق و کذب ما و راستگو بودن و غیر از آن در 
روزهای امتحان خداوند آشکار می شود و اگر چه 
همه در زبان افتخار می کنند که مؤمن، مسلمان، 
اما  مخلص، معتقد و فداکار برای کشور هستند، 
و  صداقت  سرافرازی،  آزمایش  و  امتحان  روز  در 
خواهد  روشن  جهان  و  تاریخ  برای  فداکاری شان 
از  یکی  امروز  اینکه  بیان  با  جمهور  رئیس  شد. 
مقاطع تاریخی مهمی است که در آن قرار داریم، 
اظهار داشت: اگر امروز دشمنی علیه ما توطئه کرده 
، ما باید با تهدید دشمن مقابله کرده و در برابر 
آن بایستیم و ثانیاً آن را به فرصت تبدیل کنیم. 

برای  اظهار کرد: تحریم، فشار و سختی  روحانی 
زندگی مردم خواهد بود اما در عین حال فرصتی 
افتخارآفرینی  و  تولید  خالقیت،  ابتکارات،  برای 
رئیس  است.  جهان  زورگوی  قدرت های  برابر  در 
نعمت های  ما  به  خداوند  اینکه  بیان  با  جمهور 
بزرگی عطا کرده که توان شمارش آنها را نداریم، 
گفت: فرهنگ، کشوری متمدن و خوب، بهترین 
مردم، عشق به خاندان رسالت، جایگاه استراتژیک 
ایران و امنیتی که در سایه ایثار و فداکاری مردم 
و نیروهای مسلح بوجود آمده، بسیار حائز اهمیت 
است و اگر وضعیت کشور را با برخی کشورهای 
خلیج  جنوبی  کشورهای  برخی  حتی  و  منطقه 
فارس مقایسه کنیم، می بینیم که شرایط بسیار 
همین  سران  از  یکی  افزود:  داریم.روحانی  خوبی 
کشورهای جنوبی خلیج فارس به من می گفت که 
ساالنه ۹ میلیارد دالر برای حضور آمریکا در منطقه 
به آنها پرداخت می کنیم و این در حالی است که 
آمریکا به جای اینکه برای حضورش در منطقه و 
هزینه  نامشروعش،   منافع  برای  پایگاه  برقراری 
هم  داشته،  منطقه حضور  در  هم  کند،  پرداخت 
دخالت می کند و هم برخی از این قبیل کشورها 

را سرکیسه می کند. 
ادامه در صفحه ۲

وزیر نیرو گفت: هــزار میلیارد تومان منابع، برای 
اجرای طرح های اضطراری آبرســانی در بیش از 

۲۰۰ شهر اختصاص داده شد.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، رضــا اردکانیان 
دیــروز در ســخنرانی پیــش از خطبه های نماز 
جمعه، با بیان اینکه بارش های نســبتا مناسبی 
در بهــار رخ داد، اظهار داشــت: این بارش ها در 
برخی استانها، تامین نیاز کاهش کم بارشی پاییز 
و زمستان را نکرد. در برخی استانها به نسبت سال 
گذشــته تا ۷۵ درصد کم بارشی داشتیم؛ ولی در 
برخی استانها میزان بارش ها بیشتر بود.وزیر نیرو 
افزود: این کاهش بارش و خشکســالی، واقعیت 
همیشــه زندگی در ایران است. کشــور به طور 
متوسط، یک ســوم جهان بارش دارد. از گذشته 
یاد گرفتیم، چگونه با کم بارشی سازگار باشیم.وی 
ادامه داد: امروز دسترســی به فناوری های جدید 
وجود دارد و ۴ میلیارد متر مکعب پســاب تولید 
می کنیم که پس از تســویه، می تواند از مطمئن 
ترین منابع برای بخش صنعت و کشاورزی باشد.

اردکانیان گفت: ما میلیاردها مترمکعب آب را در 
بخش کشاورزی مصرف می کنیم تا امنیت غذایی 

کشور را تامین نماییم؛ ضمن اینکه با بهره مندی 
از فناوری هــای جدید و روش های صحیح تر از 
آنچه عمل می کنیم، می توانیم میلیون ها و بلکه 
میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه 
جویی نموده و برای جمعیتی تا ۲ برابر جمعیت 
فعلی، آب داشته باشیم.وی تاکید کرد: آنچه مهم 
است دور شدن از بدمصرفی است؛ ما در شهرهای 
بــزرگ که منابع آب کافی داریم، باید دقت کنیم 
آبی که باکیفیت بســیار خوب برای شرب مردم 
اختصاص دارد، به سایر مصارف اختصاص ندهیم 

و در مصرف آن در بخش بهداشت وسواس داشته 
باشیم.وزیر نیرو با اشاره به ایجاد به کارگروه ملی 
ســازگاری با کم آبی اظهار داشت: هزار میلیارد 
تومان منابع برای اجرای طرح های اضطراری آب 
رسانی در بیش از دویســت شهر اختصاص داده 
شــد. برای تعدادی از روستاها که نیازمند کمک 
هســتند، منابع کافــی برای آب رســانی فراهم 
شــد.وی به بخش برق اشاره کرد و گفت: مصوبه 
هیات وزیران ناظر بر این اســت که دستگاه های 
دولتی در مقایســه با تابستان سال ۹۶ در بخش 
آب و برق به میزان قابل مالحظه ای صرفه جویی 
کنند که این رفتار توسط مردم پشتیبانی خواهد 
شد.اردکانیان تاکید کرد: با رفتار درست قطعا به 
گونه ای عمل خواهیم کرد که دشمنان این نظام 
و مملکت به هوس نیفتند که در زمینه آب، اقدام 
به تحریک عواطف مردم در مناطق کم آب کنند 
و رژیم صهیونیســتی که از دهه های گذشــته با 
اســتفاده از روش های گوناگون سعی در سرقت 
منابــع آب در کشــورهای خاورمیانــه و مناطق 
اشــغالی کرده است، به هوس افتد که در موضوع 

آب وارد معرکه شود.

حجت االسالم صدیقی: موشک وسیله دفاعی کشوراست

مسئولین فشار اقتصادی بر مردم را لمس کنند
رئیس جمهور تاکید کرد:

باید تهدید دشمن را دفع و به فرصت تبدیل کنیم 

وزیر نیرو اعالم کرد: سیاست دولت، سازگاری با کم آبی

اختصاص هزارمیلیاردتومان منابع برای اجرای طرح های اضطراری آب رسانی

  وزارت صنعت اعالم کرد:
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 فشار روانی، نقشه دشمن

محسن پاک آئین  

برای مقابله با فشــار روانی، پاسخگویی به شبهات و آگاه سازی 
افکار عمومی نسبت به ترفندهای دشمن، اقدامی ضروری است. 
امروز دشــمنان ایران به رهبری امریکا و همراهی عربســتان و 
رژیم صهیونیســتی به اســتخدام افراد وطن فروش و خائن از 
میان منافقین و سلطنت طلب ها اقدام و آنان را در عرصه های 

مجازی برای تقویت فشار روانی فعال ساخته اند.
»امروز نقشه  دشمن این ســه چیز است: فشار اقتصادی، فشار 
روانی، و فشــار عملی؛ هدف هر ســه نوع فشارهای دشمن هم 

سیطره  بر کشور عزیز ما ایران است.«
این ســخنان را رهبر معظم انقالب چند هفته قبل در مراســم 
ســالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( بیان کردند. در مورد 
فشــار اقتصادی سخن ها گفته شده و تدابیری اتخاذ شده و در 
این یادداشــت به موضوع فشــار روانی پرداخته می شود.فشار 
روانی در تعریف پزشــکی عبارت اســت از پاسخ یا واکنش به 
محرک هــای درونی و بیرونی و به عبــارت دیگر هر گاه تنش از 
حد تحمل فرد باالتر باشد، حالتی در او ایجاد می شود که به آن 
فشــار روانی می گویند. در عصر اطالعات و با رشد خارق العاده 
رســانه های مجازی، جنگ روانی عاملی برای تســلط بر افکار 
و اذهــان و قبوالندن موضوعی در ذهن مردم اســت. پیام های 
کوتاه و بلندی که هر روزه از شــبکه های ماهواره ای رادیوئی و 
تلویزیونی و یا در فضای مجازی پخش می شوند، افکار مردم را 
هدفگیــری کرده و تالش دارند مخاطب را قانع کنند تا موضوع 
مورد نظر را داوطلبانه بپذیرد.امروز فشار روانی، در زیرمجموعه 
جنگ نرم تعریف می شود و تاثیرگذاری بر برداشتهای عمومی 
یک ملت را در دســتورکار دارد. داستان مسابقه باد و خورشید 
را نماد جنگ نرم تعریف کرده اند. داســتان از این قرار اســت 
که باد و خورشــید تصمیم به زورآزمائی گرفته و با هم مسابقه 
می دهند. آن ها یک مرد که با کت و شــلوار در حال قدم زدن 
هســت را نشانه گرفته و می گویند هرکس بتواند کت مرد را از 
تن او خارج کند، برنده مسابقه خواهد بود. باد به خود می نازد 
و میگوید من با ایجاد یک طوفان خیلی راحت می توانم کاری 
کنم که این فرد کت خود را از تن در بیاورد. باد با خشونت می 
وزد و طوفــان برپا می کند، اما مرد مقاومت می کند به درخت 
ها و بوته هــای اطراف پناه می برد و نهایتا کت از تن او خارج 
نمی شود. خورشــید لبخندی می زند و بدون خشونت، دمای 
خود را افزایش می دهد، هوا گرم می شود و آن مرد داوطلبانه 
کت خود را برای رهائی از گرما در می آورد. در واقع حرکت نرم 
خورشید باعث می شــود که آن مرد داوطلبانه در مسیر هدف 
خورشــید قرار گرفته و داوطلبانه آن گونــه عمل می کند که 

خورشید می خواهد. 
در جنگ نرم و فشــار روانی  نیز دشــمن با بهره گیری از ابزار 
رســانه ای، طوری حرکت می کند تا مردم کشــورهای هدف، 
داوطلبانــه دیدگاه های آن هــا را بپذیرند.معموال برای اعمال 
فشار روانی ؛ دشمن، نقاط ضعف یا کمبودها و مشکالت موجود 
در طــرف مقابل را بیش از اندازه بزرگ جلوه داده، و بر نگرانی 
مردم می افزاید. در عین حال نظام حکومتی را ناکارآمد نشــان 
داده و نقاط مثبت و دستاوردهای ملی را تحریف کرده یا عادی 
و کوچــک معرفی می کند و هدف، ناامید کردن مردم از آینده 
اســت و بتدریج با بزرگنمائی کمبودها و نارسایی های موجود، 
نارضایتی ها و ناســازگاری های اجتماعی رشد کرده و موجب 

اعتراضات مدنی می شود.
شایعه سازی و متهم کردن دست اندرکاران به فساد نیز یکی از 
ابزار مهم فشار روانی است. با این حربه، وجود فساد در برخی از 
دست اندرکاران به تمام مسئولین تعمیم داده می شود و نگرش 
و رفتار مردم را در جهت مقابله با تمام مســئولین و حتی افراد 

خدمتگذار سوق دهد.
 انتشــار شایعه و تکرار گسترده آن توسط رسانه ها و بخصوص 
در فضــای مجازی، بعد از مدتی به عنوان یک حقیقت در میان 
افراد تکرار شده و رویاروئی مردم با حاکمیت را شکل می دهد.

حمله به وحدت ملی و ایجاد تفرقه یکی دیگر از اهداف فشــار 
روانی اســت. اتحــاد و وحدت ملی یکــی از عوامل اصلی برای 

موفقیت هر ملت و حکومت است.
 از ســوی دیگر تفرقه و عدم یکپارچکی، مانع رشــد یک ملت 
و عامل ناکامی و ذلت می باشــد. مهمترین هدف فشار روانی، 
نابودی وحدت ملی اســت و در این مســیر ســعی می شــود 
اختالفــات جناحی،حزبــی و مذهبی در میان ملت تشــدید و 
تعصبات قبیله ای و جناحی بر پایبندی به منافع ملی فائق آید.

القای یأس و ناامیدی، اشاعه غم و اندوه و مقابله با شادی های 
طبیعی، بزرگنمائی قدرت دشمن و ایجاد رعب و وحشت نیز از 
دیگر آثار فشار روانی است که موجب کاهش اعتماد به نفس و  

شکست روحی برای افراد یک جامعه می گردد. 
در مجموع با فشــار روانی، سعی می شود تا با تخریب فکری و 
روانــی مردم و نیروهای فعال، انگیــزه مقاومت و کار در آنها از 
بین برود.یکی از اصول، فشــار روانی، مقابله با آگاهی مخاطب 
اســت و امروز در آستانه چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
که یک پدیده بی نظیر در نظام بین الملل بود،  عوامل دشــمن 
با اســتفاده از ابزار رســانه ای دروغ پراکنی، شــایعه پردازی، 
هجــو ارکان نظام، ناکارآمد نشــان دادن مســئولین و تحقیر 
دســتاوردهای ملی را برای کاهش اعتماد ملت به نظام اسالمی 

در دستور کار قرار داده اند.
تردیدی نیســت که بسیاری از مردم، مطالبات درست و بجائی 
در حوزه های معیشتی، اشتغال، گرانی، مقابله قضائی با مفاسد 
و آسیب های فرهنگی و اجتماعی دارند. تالش دشمن این است 
که از مطالبات مردمی سوءاســتفاده کند و با استفاده از عوامل 
نفــوذی خود ، این اجتماعات را در مســیر اهداف خود هدایت 
نماید. در این زمینه بدون شــک، مســئوالن نظام و بخصوص 
ســران ســه قوه باید با تالش و همدلی و تدبیــر روزافزون در 
جهت حل مشــکالت گام برداشته و قدر مردم نجیب و همیشه 
در صحنه را بدانند.اما برای مقابله با فشار روانی، پاسخگویی به 
شبهات و آگاه سازی افکار عمومی نسبت به  ترفندهای دشمن، 

اقدامی ضروری است.
 امروز دشــمنان ایران به رهبری امریکا و همراهی عربســتان 
و رژیم صهیونیستی به اســتخدام افراد وطن فروش و خائن از 
میان منافقین و سلطنت طلب ها اقدام و آنان را در عرصه های 
مجازی برای تقویت فشــار روانی فعال ساخته اند. برای مقابله 
با این عوامل، بسیج میلیونی نیروهای انقالبی بخصوص جوانان 
و فعال سازی آنان در محیط مجازی ضرورت دارد. ما امروز در 
یک جنگ نرم با دشــمن هستیم و همانند اوایل انقالب باید به 
ایجاد یک ارتش بیست میلیونی برای ورود در این جنگ همت 
گماریم و با توکل به خدا و اعتماد به نصرت الهی، در این عرصه 

نیز پیروز خواهیم شد.  

آملی الریجانی:
نفس مراجعه فزاینده مردم به 
دستگاه قضایی نشان دهنده 

اعتماد است

 آملی الریجانی گفت: نفس مراجعه فزاینده 
مردم بــه دســتگاه قضایی نشــان دهنده 

است. اعتماد 
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، آیت اهلل 
صادق آملــی الریجانی در مراســم تجدید 
میثاق بــا امام راحل )ره( اظهــار کرد: اگر 
مــا ملحــوظ بداریم مواردی مثــل نزدیک 
شــدن به عدالت و حل خصومت به صورت 
عادالنه را، ازابتدای انقالب و تشــکیل نظام 
جمهوری اسالمی دســتگاه قضایی در سیر 
کمالی بوده زمانــی میزان مراجعه مردم به 
دســتگاه قضایی کمتر بود. االن بیش از ۱۶ 
میلیون پرونده وارد دســتگاه قضایی شده و 
تعداد قضات ۱۱ هزار قاضی است. رسیدگی 
توســعه پیدا کرده و نظارت های دســتگاه 
قضایــی فراتر و موســع تر از ابتدای انقالب 
شــده اســت.وی در رابطه بــا بحث حقوق 
عامه، گفــت: در حال حاضــر حقوق عامه 
مــورد توجه قرار گرفته اســت و به وظایف 
دســتگاه قضایی به طور فزاینده توجه شده 
و نیروی بیشــتری گذاشته شده است. سیر 
دســتگاه قضایی به طرف کمال بوده است. 
گرچه از نقطه نهایــی که امام راحل بر آن 
تاکید می کرد و اصول قانون اساســی تاکید 
دارد فاصلــه داریم.رییس قوه قضاییه افزود: 
در جلسه دیدار با رهبر معظم انقالب، ایشان 
مطالــب مهمی بیان کردند و عمده ترین آن 
تاکید بر مساله عدالت و عرضه خدمات قوه 

به نحو اعتمادساز است.
 امیدواریم خدماتی کــه انجام می گرفت و 
اطالع رسانی هنرمندانه آن خدمات اعتماد 
مردم را جلــب کند.الریجانی خاطرنشــان 
کرد: نفس مراجعه فزاینده مردم به دستگاه 

اعتماد است. قضایی نشان دهنده 
 نکتــه مهم این اســت که معلوم می شــود 
مردم به نحو عقالیی فکر می کنند می توانند 
حقوق خود را استیفا کنند و مراجعه کنند. 
اگر واقعا این طور باشــد که برخی جاهلین 
داخلی و دشــمنان خارجی ادعــا می کنند 

مراجعه به دستگاه قضا کار لغوی بود. 
گرچه ما بایــد تالش کنیم اعتماد مردم هر 
مراجعات  نفــس  منتها  باشــد  فزاینده  روز 
وســیع مردم در جهات کیفــری و حقوقی 
نشــان دهنــده اعتماد اســت.وی در پایان 
گفت: سال ۹۶ قریب به ۱۶ میلیون و 3۰۰ 
هزار پرنده در دســتگاه قضایی رســیدگی 

شده با قید تکرار.
 بیــش از ۹۰۰ هزار پرونده از ۹۵ بیشــتر 
بــوده؛ این یعنی مــردم نزدیک ترین راه را 
برای اســتیقای حقوق مراجعه به دســتگاه 
قضایی می دانســتند. ما تــالش می کنیم به 
ســمت عدالت مد نظر اســالم مورد عنایت 

برسیم. رهبری 

احیای بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی 
و تولیدی طی سه ماه گذشته

طی ســه ماه گذشــته، تعــداد ۲۰۱ واحد 
صنعتی با دریافت تســهیالت و حمایت های 

ویژه احیای مجدد شدند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، طی ســه ماه 
گذشــته تعداد ۲۰۱ واحد صنعتی با دریافت 
تسهیالت و حمایت های ویژه احیای مجدد 
شــدند. این تعداد واحد احیا شده در حوزه 
های برق و الکترونیک، خدمات،  ســلولزی، 
شــیمیایی، غذایی، فلزی، کانی غیر فلزی و 

نساجی بوده است.
 ازمحل واحدهای احیای مجدد شــده ۲۶۶ 
ایجاد شد.بیشــترین تعداد  اشــتغال جدید 
واحد احیا شــده در ســه ماهه گذشــته به 
ترتیب در اســتان آذربایجان شــرقی با ۲۶ 
واحــد صنعتی،  تهران بــا ۲۰ واحد،  قم ۱۷ 
واحد و گیالن با ۱3 واحد صنعتی بوده است.

بیشترین اشــتغال ایجاد شده هم در استان 
تهــران با ۸۵ نفر و در آذربایجان شــرقی با 
۲۶ نفر بوده است.همچنین در سال گذشته 
تعــداد ۱۵۱۴ واحد صنعتــی مجددا احیا و 
راه اندازی شــدند که از این محل ۲۴ هزارو 
۸۷۴ نفر اشــتغال جدید ایجاد شــد و ۱3۰ 
درصد برنامه به تحقق رسید.در سال گذشته 
نیز بیشــترین تعداد واحد راه اندازی شــده 
به ترتیب در اســتان تهران بــا ۱۰3 واحد،  
مازندران با ۱۲۱ واحد، آذربایجان شــرقی با 

۹۸ واحد و قم با ۹۵ واحد بوده است.
بیشترین اشتغال ایجاد شــده از راه اندازی 
مجدد واحدهای راکد به ترتیب در مازندران 
با ۲ هزارو 3۶۰ نفر ، خراســان رضوی با ۲ 
هزارو ۲۷۵ نفر و اســتان تهــران با ۲ هزارو 

۱۲۲ نفر بوده است.

اخبار

سرمقاله

گنجايش هر ظرفي با آنچه در آن نهند، 
تنگ مي شود جز ظرف دانش كه 

)هر چه در آن نهند( گسترش مي يابد

کالمامیر

ادامه از صفحه۱
 رئیس جمهور ادامه داد: همان مسئول به من 
می گفت که ترامپ به او زنگ زده و گفته که 
این پول ها کم است و باید با توجه به ذخایری 
که دارید پول بیشتری به ما دهید. روحانی با 
بیان اینکه کشوری که در برابر یک ابرقدرت 
سرفرود آورده و از پول نفت و خزانه ملت خود 
به او باج می دهد، برای این است که در ظاهر آن 
ابرقدرت کشورش را حفظ کند و در باطن آنها 
نیز بتوانند حکومت شان را ادامه دهند. رئیس 
جمهور اظهار کرد: ما کشوری پرافتخار داریم 
که در آن روی پای خود ایستاده ایم و ملت ما 
خودشان سرنوشت شان را انتخاب کرده و پای 
صندوق می آیند و در آن افتخار همه مسئوالن 
این است که مشروعیت سیاسی شان را از رأی 
مردم دارند. روحانی با بیان اینکه ملت ایران، 
 ملتی بزرگ و با تاریخ کهن است، گفت: تردید 
ندارم اگر همه ابزار و امکانات را به کار بگیریم 
در این امتحان الهی هم مثل همیشه سربلند 
خواهیم بود. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه 
باید کاری کنیم که پیشانی دشمنان به سنگ 
بخورد، افزود: ما امروز در برابر یک مشت آدم 
قلدرمآب که دارای محاسبات غلط نسبت به 
کل جهان و از جمله ایران هستند، قرار داریم و 
این در حالی است که شاید بگوییم آنها با برجام 
ایران مخالفند اما می بینیم که در چین و اروپا 
و سایر نقاط نیز اینگونه هستند و در حقیقت 
اند که به هیچ چیز  آدم هایی روی کار آمده 
متعهد نبوده و هیچ پیمانی برایشان ارزشمند 
نیست. روحانی گفت: آدمی که مادر را از بچه 
جدا می کند و ضد اسالم و مسلمانان بوده و همه 
افتخارش دیوارکشیدن بین کشور و همسایه اش 
است، در برابر ما قرار دارد و امروز نیمی از مردم 
آمریکا از حکومت شان خجالت می کشند و اگر 
از آنها نظرسنجی کنیم، می بینیم آنها نیز از این 
حکومت و از این کاخ سفید ناراضی هستند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امروز بین آمریکا 
و نزدیک ترین متحدانش مانند کانادا، مکزیک 
است،  افتاده  بسیاری  فاصله  اروپا،  اتحادیه  و 
گفت: آنها نسبت به ما کینه طوالنی و بلندمدت 
از سران حکومت  یکی  گونه ای که  به  دارند، 
فعلی آمریکا عنوان می کرد که ما باید ریشه 
ملت ایران را بخشکانیم.روحانی تأکید کرد: ما 
در این مقطع هم باید احساس قدرت کرده، 
سینه را سپر کنیم و در برابر بدخواهان بایستیم 
و صبر و تحمل داشته و سست نشویم و گله ها 
و شکایت ها و فاصله هایی که همواره در جامعه 
ما میان اقشار و گروه های مختلف وجود داشته 

را کنار بگذاریم.رئیس جمهور اظهار کرد: البته 
همواره اختالفات در کشور ما وجود داشته و 
مربوط به حزب یا گروه های سیاسی نمی شود 
و در کوچکترین مناطق هم بر سر موضوعات 
مختلف اختالفات و سلیقه های گوناگون بوده 
است اما هنگامی که دشمن در برابر ما قرار 
می گیرد و می خواهد ملت را شکسته و عظمت 
ما را خرد کند، ما یک ملت واحد هستیم.روحانی 
تأکید کرد: تردید ندارم با صبر، استقامت و اتکاء 
به خدا و انسجام و ایستادگی حتماً می توانیم 
دشمن را در هم بشکنیم، چرا که ما از این 
نوع آزمایش ها در مقاطع دیگر هم داشته ایم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز روز امتحان 
برای همه ماست، گفت: باید شجاعانه و پرتالش 
برابر  در  نباید  و  کنیم  ایستادگی  و  مقاومت 
تالش های دشمن برای تحریم دستپاچه شویم. 
امروز روزی نیست که به بازارها هجوم ببریم و 
دو برابر قبل خرید کنیم یا انبارها را از کاال پر 
کنیم، بلکه اکنون زمان آن است که بازارها را 
پر از کاال و رنگین کنیم.روحانی افزود: این یک 
آزمایش الهی است که بسیاری از مردم سربلند 
از آن بیرون می آیند و البته اقلیتی نیز هستند 
که همواره در این امتحان ها تجدید می شوند. 
در سه ماهه نخست امسال درآمد ارزی و حتی 
مخارج و هزینه کردهای دولت نه تنها از پارسال 
کمتر نشده، بلکه افزایش نیز داشته است و به 
عنوان مثال بودجه عمرانی تخصیص یافته در 
بهار امسال نسبت به زمان مشابه پارسال 3۰ 
برابر رشد داشته است.رئیس جمهور با تأکید 
ندارد،  وجود  نگرانی  برای  دلیلی  اینکه  بر 
اظهارداشت: اصالً فرض را بر این می گذاریم که 
دوران سختی آغاز شده است، آیا باید خودمان 
را ببازیم و دنبال مقصر بگردیم و تقصیرها را 

به گردن یکدیگر بیندازیم؟ امروز روز امتحان 
الهی است و همه باید فرهنگ اقتدار، عزت و 
ایستادگی مان را به رخ دشمن بکشیم. روحانی 
افزود: اگر رشد و پیشرفت هایی را که در همین 
پنج سال گذشته داشته ایم نگاه کنید، می بینیم 
که پیشرفت های قابل افتخار زیادی داریم؛ در 
این پنج سال تولید بنزین کشور به ۴۵ درصد 
افزایش یافته و تولید بنزین با استاندارد یورو 
۴ و یورو ۵، بیش از ۱۲ برابر شده و دیگر نه 
تنها به واردات گازوئیل نیاز نداریم بلکه توان 
صادرات گازوئیل را نیز داریم و در حالی که تا 
چند سال پیش در زمستان ها ناچار از واردات 
گاز  توان صادرات  در حال حاضر  بودیم،  گاز 
حتی در زمستان را هم نیز داریم، پس چرا باید 
به جای افتخار کردن به این دستاوردها یأس و 

ناامیدی را به جامعه تزریق کنیم؟
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز زمان کمک به 
یکدیگر و تالش برای عبور از مشکالت است، نه 
زمان تسلیم یا مچ گیری، تصریح کرد: آیا نباید 
به راه اندازی دو فاز از پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس به فاصله یک سال، افتخار کنیم؟ به امید 
خدا و با همت و تالش تالشگران صنعت نفت 
کشور تا پایان سال از فاز سوم این پاالیشگاه 
نیز بهره برداری خواهد شد. روحانی با بیان اینکه 
کنیم،  مدیریت  را  بنزین  مصرف  میزان  باید 
خاطر نشان کرد: در کجای دنیا سراغ دارید که 
یک کشور ۸۰ میلیونی روزانه ۸۰ میلیون لیتر 
مصرف بنزین داشته باشد؟ اینها سرمایه کشور 
هستند که باید با سرمایه گذاری برای آینده بهتر 
کشور مورد استفاده قرار بگیرند. از سوی دیگر 
حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست نیز در گرو 
مدیریت مصرف سوخت است که باید با تالش 
بیشتر این عرصه را سامان دهیم.رئیس جمهور 

در ادامه گفت: امروز و در دورانی که دشمن ما را 
به تحریم های بی سابقه تهدید می کند می توانیم 
بگوییم که در تولید بنزین و گازوئیل خودکفا 
بر مدیریت  است عالوه  البته الزم  و  شده ایم 
مصرف، قاچاق را نیز مهار کنیم. کارهای زیادی 
برای انجام دادن داریم که باید دست به دست هم 
داده و آنها را به بهترین شکل ممکن به سرانجام 
برسانیم.روحانی افزود: باید هزینه بدخواهی های 
دشمنان را افزایش دهیم و قدرت خود را به 
رخ آنها بکشیم. اگر ۶ ماه در برابر توطئه های 
دشمنان ایستادگی کنیم، آنها منکوب و خسته 
شده و در برابر اراده ملت ایران تسلیم خواهند 
شد.برای این منظور باید در کنار خودکفایی و 
ایستادگی از سرمایه ها و داشته های کشور نیز به 
بهترین نحو ممکن استفاده کنیم.رئیس جمهور 
اظهار کرد: برای ساخت پاالیشگاهی مثل ستاره 
خلیج فارس، میلیاردها یورو هزینه شده است 
این  برای حضور مردم در  را  راه  باید  امروز  و 
عرصه باز کنیم و سهام چنین مجموعه هایی را 
به مردم واگذار کنیم. همه دستگاه های دولتی 
و نهادهای عمومی و نظامی باید سرمایه های در 
اختیار خود را به مردم واگذار کنند تا هم مردم 
ثروتمند شده و هم به آینده امیدوار شوند و 
پول های سرگردان نیز در مسیر صحیح تولید 
به کار گرفته شود. روحانی با تأکید بر اینکه 
صحیح  مسیر  به  مردم  سرمایه های  جذب 
تولید وظیفه دولت،  نیروهای مسلح، نهادهای 
است، گفت:  نظام  ارگان های  و همه  عمومی 
برای این منظور مصوبه خوبی نیز در جلسه 
مقام  تأیید  به  که  داشتیم  قوه  سه  مشترک 
معظم رهبری نیز رسیده است تا همه نهادها 
سهام شرکت ها و مجموعه های در اختیار خود 
را به مردم واگذار کنند .رئیس جمهور تصریح 
می توانند  که  هستند  دستگاه ها  برخی  کرد: 
خیلی خوب، سرمایه های مردم را جذب کرده 
و در مسیر صحیح تولید و ساختن آینده کشور 
دستگاه ها  این  از  یکی  کنند.  سرمایه گذاری 
وزارت و شرکت نفت است که مردم نیز به آنها 
اعتماد داشته و اوراق منتشر شده از طرف این 
دستگاه ها، نزد مردم از اعتبار باالیی برخوردار 
خوبی  به  می توانند  دستگاه ها  این  است. 
سرمایه های مردم را به خدمت بگیرند.روحانی 
اضافه کرد: در نمایشگاه نفت و گاز که چندی 
پیش برگزار شد، اعالم شد صنعت نفت کشور، 
آمادگی انتشار ۶ میلیارد دالر اوراق مشارکت 
را دارد که این مسأله می تواند عالوه بر ایجاد 
اشتغال سرمایه های مردم را نیز به مسیر صحیح 

تولید هدایت کند.

رئیس جمهور تاکید کرد:

باید تهدید دشمن را دفع و به فرصت تبدیل کنیم 

که  در حالی  اروپا گفت  رئیس شورای 
سرعت  به  آمریکا  و  اروپا  میان  روابط 
منتظر  است.  شدن  تر  خراب  حال  در 
ریاست  دوران  در  شرایط  بدترین 

جمهوری دونالد ترامپ باشند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، 
رهبران  به  خطاب  توسک  دونالد 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت : در 
حالی که روابط میان اروپا و آمریکا به 
است،  تر شدن  خراب  حال  در  سرعت 
در  طرف  دو  شرایط  بدترین  منتظر 
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ باشند. روزنامه ایندیپندنت در این باره نوشت: دونالد 
توسک در نامه ای که برای رهبران دولت های عضو اتحادیه اروپا ارسال کرده، نوشته بود 
در حالی که جنگ تجاری آمریکا و اتحادیه اروپا موجب نگرانی است، رفتار دونالد ترامپ، 
وحدت غرب را تهدید می کند. کارشناسان ارشد اتحادیه اروپا می گویند رویکرد رئیس 
جمهور آمریکا نسبت به سیاست های بین المللی، »بسیار خطرناک« است و نگرانی ها 
درباره سیاست های آمریکا را دامن زده است. به نوشته ایندیپندنت، رئیس شواری اروپا 
در این نشست به موارد اختالف میان اروپا و آمریکا در نشست سران گروه ۷ اشاره می 
کند و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره تنش ها با ترامپ بر سر تعرفه های 
بازرگانی گفتگو خواهند کرد.این نشریه انگلیسی افزود: در حالی که دولت ترامپ در حال 
اعمال تعرفه بر کاالهای اروپایی است، مقامات اتحادیه اروپا تعرفه های بیش تر بر کاالهای 
رهبران  به  خطاب  اروپا  شورای  رئیس  نوشت  روزنامه  اند.این  کرده  آماده  را  آمریکایی 
کشورهای عضو اتحادیه تاکید می کند همه تالش هایش به منظور بازگرداندن ثبات در 

روابط آمریکا و اتحادیه اروپا و باقی نگاه داشتن یکپارچگی غرب، بی نتیجه مانده است. 

و  ارز  قاچاق  با  مبارزه  دفتر  مدیرکل 
به  دولت،  مصوبه  طبق  گفت:  پولشویی 
صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت 
داده شده که ارز حاصل از صادرات را به 
سامانه نیما وارد کنند که با توجه به میزان 
صادرات تاکنون دو میلیارد یورو به سامانه 
برای  فرصت  ماه  و شش  وارد شده  نیما 
واریز ۱۰ میلیارد یورو به سامانه نیما است. 
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، امیرمحمد 
پرهام فر با بیان اینکه برخی از تقاضاهای 
ارز در حال حاضر به سامانه نیما سوق داده 

شده است، اظهار کرد: دسته ای از افراد ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی و دسته ای از 
طریق سامانه نیما دریافت کردند. در حال حاضر صادرکنندگان کاالهای پتروشیمی و کسانی 
که ارزآور هستند باید ارز را با همان نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد سامانه نیما کنند.وی با بیان 
اینکه پتروشیمی ها ارز خود را به سامانه نیما می آورند، افزود: سایر صادرکنندگان الزامی به 
سامانه نیما ندارند و خودشان می توانند ارز وارد کنند. همچنین برخی از واردکنندگان ارز 
خود را در توافق با صادرکنندگان تهیه و وارد کشور می کنند. اگر در مورد کاالهایی باشد 
که ضرورت ورود دارد و واردکننده  آن نتواند ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما تهیه 
کند، می تواند از سایر تامین کنندگان دریافت کند.پرهام فر درباره تاخیر در ارائه ارز به برخی 
درخواست کنندگان به دلیل خودداری پتروشیمی ها از تحویل ارز خود به سامانه نیما توضیح 
داد: مصوبه دوم اردیبهشت سال جاری دولت به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت 
داده است. در سه ماه نخست سال جاری نزدیک به ۱۲ میلیارد دالر صادرات داشتیم. از این 
میزان نزدیک به دو میلیارد یورو در سامانه نیما عرضه شده و باقی هم شش ماه فرصت دارند 

۱۰ میلیارد باقی مانده را وارد سامانه نیما کنند. 

اروپا و آمریکا با ترامپ، منتظر 
بدترین شرایط باشند

فرصت ۶ ماهه برای ارائه ارز 
پتروشیمی ها در سامانه نیما

با  مقابله  برای  رئیس جمهور:  معاون 
برخی  باید  رو  پیش  احتمالی  تحریم های 
توسعه  ششم  برنامه  اجرایی  حوزه های  از 

متحول شود.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، نوبخت 
با اشاره به اینکه برای مقابله با تحریم های 
باید  دولت  های  برنامه  از  برخی  رو  پیش 
ششم  توسعه  برنامه  در  گفت:  کند  تغییر 
پیش بینی شده است برای رسیدن به رشد 
هزار   ۷۷۰ باید  ساالنه  درصد   ۸ اقتصادی 
برای  که  منابع کسب شود  تومان  میلیارد 
دستیابی به این مبلغ کسب منابع مختلفی 
گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   ۶۵ جمله  از 
به  با توجه  خارجی دیده شده است. حال 
تحریم ها کسب این میزان درآمد مشکل 
ما  بینی  پیش  افزود:  نظر می رسد.وی  به 
هزار  فروش ۲۴۱۰  بودجه سال جاری  در 
بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۵۵ دالر به 
این  به  تنها  نه  که  بود  تومان  نرخ 3۵۰۰ 

میزان بلکه بیشتر از میزان پیش بینی شده 
را در سه ماهه اول امسال صادر کرده ایم 
که با توجه به تولید بیشتر نفت و فروش به 
قیمت ۶۵ دالر هم از نظر ریالی و هم ارزی 
مشکلی نباید داشته باشیم! سخنگوی دولت 
گفت: با توجه به کاهش دریافت های ارزی 
و ریالی و صرفه جویی در عدد کمتر از 3۸ 
هزار میلیارد تومان که بودجه دولت است 
از بدنه دولت آغاز شود. باید صرفه جویی 

اینکه جنگ کنونی جنگ  به  اشاره  با  وی 
برای  فکر  اتاق  تشکیل  لزوم  و  اقتصادی 
مقابله با این تهاجمات مشهود است گفت: 
از  با مسئولیت جدیدی که  رئیس جمهور 
شده  محول  ایشان  به  رهبری  مقام  طرف 
است در شرایط و ساختار ویژه اجرایی و در 
بین  قوای دیگر مسئولیت هماهنگی  کنار 
اجرایی  و  اقتصادی  تیم های  با حضور  قوا 
در کنار سران قوا برای اصالحات در قوانین 
مختلف  شرایط  برای  جدید  تصمیمات  و 

اقتصادی  وضع  به  نوبخت  دارد.  بعهده  را 
اشاره  سال  اول  ماه  سه  در  کشور  کنونی 
کرد و افزود: در شرایط اقتصادی فعلی که 
پول ملی ما در خطر است به کمک بیشتر 
مردم نیاز داریم و بطور حتم ساعت کاری 
وزرا و کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.

وی گفت: سال گذشته)۹۶( الیحه بودجه 
بینی  پیش  با  تومانی  میلیارد  هزار   3۲۰
تصویب  برای  را  دالری   ۵۵ نفت  فروش 
بودجه به مجلس بردیم که تائید و تصویب 
شد.سخنگوی دولت با اشاره به افزایش ۷۴ 
ماهه  سه  در  گفت:  نفت  تولید  درصدی 
تومان  میلیارد   ۲۲۸3۰ سالجاری  ابتدایی 
برای طرح های عمرانی پرداخت و شاخص 
های رشد اقتصادی کشور بهتر شد.نوبخت 
گفت: اگر تحریم )جدید( اتفاق بیفتد سه 
شده  بینی  پیش  بودجه  برای  دیگر  مدل 
است که یکی از آنها به تصمیم گیری های 
ها  تحریم  و  برجام  قبال  در  اروپا  اتحادیه 

بستگی دارد.وی افزود: وظیفه دولت تقویت 
پول ملی و حفاظت از مردم است.سخنگوی 
دولت با بیان اینکه دولتمردان باید با مردم 
گفت:  نکنند  فرار  مردم  از  و  باشند  همراه 
از مردم است و همه وزارت  دولت بخشی 
خانه ها باید به صورت خودجوش سخنگو 
و خدای  و در صورت ضعف  باشند  داشته 
ناکرده کم کاری، سخنگو اطالع رسانی کند 
و واقعیت ها به مردم بازگویی شود.نوبخت 
با اشاره به ۴ گروه منابع درآمدی دولت و 
کشور گفت: ۴۸ میلیارد دالر بابت فروش 
نفت بیشترین درآمدی است که وارد اقتصاد 
کشور می شود و در آمد حاصل از فروش 
و صادرات فوالد و محصوالت غیر نفتی نیز 
قرار  دیگر  گروه های  در  که  داریم  عایدی 
مددجویان،  به  رسیدگی  به  گیرد.وی  می 
افزایش یارانه آنها  فقرا و کم بضاعت ها و 
اشاره کرد و گفت این کار از طریق مراکز 

بهزیستی در نظر گرفته شده است.

تاکید نوبخت بر لزوم تغییر در برنامه های دولت
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انتقاد ایران از سیاسی شدن سازمان منع 
سالح های شیمیایی

 کشورهای غربی در کنفرانس ویژه اعضای کنوانسیون سالح های شیمیایی در 
الهه با تشویق و تهدید برخی کشورهای عضو تالش کردند سازوکار انتساب 

کاربرد سالح های شیمیایی را در چارچوب وظایف این سازمان قرار دهند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در کنفرانس ویــژه ای که در الهه برگزار 
شد، انگلیس وآمریکا با همراهی برخی کشورها از تشکیل سازوکار انتساب 
کاربرد سالح های شیمیایی در چارچوب سازمان منع سالح های شیمیایی 
حمایت و پس از پشتیبانی مجموعه غرب از آن، کشورهای غربی در جهت 
جذب آرای سایر کشورها عمل کردند.در مقابل، کشورهای روسیه، جمهوری 
اسالمی ایران، جمهوری عربی سوریه، چین، قزاقستان، هند، سودان و برخی 
کشورهای  مستقل ضمن مخالفت با این طرح، تالش کردند روشنگری های 
الزم در مورد اهداف غرب از ارائه این طرح را انجام دهند.علیرضا جهانگیری، 
ســفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان منع سالح های شیمیایی طی 
سخنانی در واکنش به طرح پیشنهادی انگلیس تصریح کرد: غرب با سیاسی 
نمودن وظایف سازمان منع سالح های شیمیایی زمینه انحراف در این سازمان 
را فراهم می کند.وی افزود: این سازوکار، سازمان منع سالح های شیمیایی را 
از وظایف محوله منحرف نموده و فضای همکاری بین کشــورهای عضو را  
سیاسی می کند. وی اضافه کرد: متأسفانه کشورهای بانی ایجاد سازو کار، 
موضوع انتســاب کاربرد سالح های شیمیایی را در روند تهیه این پیشنهاد 
با اکثریت کشورهای عضو سازمان رایزنی نکرده و به پنج مورد درخواست 
اصالحیه به طرح پیشنهادی خود پاسخ منفی دادند.جهانگیری تأکید کرد: 
تبعات اجرایی این سازو کار به نحوی است که مستلزم اصالح کنوانسیون 
سالح های شیمیایی است و متأسفانه این کنفرانس با تصویب این سازوکار 

سازمان منع سالح های شیمیایی را در معرض خطر جدی قرار داد.   

سازمان حمایت سراغ دانه درشت ها می رود

 معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت چگونگی رصد بازار 
کاالهای وارداتی بــا دالر ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن در بازار مصرف با این 
نرخ را تشریح و تصریح کرد: لیست افراد و شرکت های واردکننده کاال در 
اختیارمان قرار گرفته که بازرس های سازمان سراغ واردکنندگان خصوصا 
دانه درشت ها می روند و میزان واردات، قیمت ارز و قیمت فروش محصول را 
رصد می کنند که در صورت تخلف تعزیری، به دستگاه قضا معرفی می شوند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، شهرام میرآخورلو با اشاره به تمایل افراد 
برای خرید سکه و ارز بیان کرد: اتفاق هیجانی که در بازار افتاده بابت نرخ 
کاالهایی که مردم به آن اطالق سرمایه می کنند، است. یعنی می خواهند 
ریالشان تبدیل به سرمایه شود تا با کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای 
خارجی، ضرر نکنند. نگرانی مردم از تبدیل کردن نقدینگی شان به سرمایه، 
خودش یک تقاضای کاذب اســت که وارد بازار می شود.وی با بیان اینکه 
فعاالن اقتصادی که در جامعه کار می کنند نســبت به وضع آینده نگران 
هستند و اعتراض از این مبناست که یک بی ثباتی در شرایط اقتصادی کشور 
وجود دارد، افزود: بخشی از مدیریت این شرایط، به اقتصاد کالن برمی گردد 
که باید تصمیم گیری شود. زیرا سهم نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی 

موجود در هر بازاری برود، بازار را تخریب می کند. 
بخشــی هم به عوامل اقتصاد خرد برمی گــردد که ما با مدیریت عرضه و 
تقاضــا می توانیم بازار را تنظیم کنیم؛ اینکه میزان عرضه را افزایش دهیم 
تــا تقاضــای کاذب را از بین ببریم ایــن کار در کاالهای مختلف درحال 
شکل گیری است.وی با تاکید بر خوداظهاری قیمت ها توسط تولیدکنندگان 
و واردکنندگان اظهــار کرد: تمامی عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان 
داخلــی و واردکنندگان که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند یا می گیرند، مکلف 
شــده اند بر مبنای قیمت گذاری کاالهای وارداتی وقیمت گذاری تولیدات 
داخلی محصوالت خود را قیمت گذاری کنند که نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی هم 
در آن است و این قیمت های خوداظهاری را در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت 
احراز می کنند. زمانی که ما این لیست را از بانک مرکزی گرفتیم به صورت 

رندوم به سراغ این واحدها می رویم.

تابش: وحدت وانسجام برای پیشبرد 
برنامه های اقتصادی الزم است

 نایب رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی 
بر ضرورت وحدت و انســجام مردم برای پیشــبرد 
برنامه های اقتصادی تاکید کرد و گفت که باید از طرح 
موضوعاتی که به انسجام مسئولین و ارکان حاکمیت 

خدشه وارد می کند، پرهیز کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا تابش اظهار 
کرد:  وضعیت کشور وضعیت ویژه و خاصی است و من 
فکر می کنم گمانه زنی و طرح موضوعاتی که وحدت 
و انسجام بین مسئولین و دســت اندرکاران و ارکان 
حاکمیت را مورد خدشــه قرار می دهد کار درستی 
نیســت.وی اضافه کرد:  البته نقد سازنده توام با ارائه 
راهکار بسیار هم خوب است. باید پیشنهاداتی دهیم 
و برای کارآمد کردن دولت و مجموعه دستگاه های 
حاکمیت اقدام کنیم اما هر آنچه می تواند قطعه ای از 
پازل بدخواهان ملت باشد و آنها را به مقصود برساند 
سم مهلک اســت.نماینده مردم اردکان در مجلس 
اضافه کرد: شک نکنید استکبار جهانی و در راس آن 
آمریکا و رژیم صهیونیستی موجودیت ایران مقتدر 
را مخل نقشه ها و برنامه هایی که در خاورمیانه دارند 
می دانند. در کتاب نظم جهانی نوشته هنری کسینجر 
هم به صورت دقیق توضیح داده شده که نظم مطلوب 
جهانی آنها به چه شکل است و چه تحوالتی در جهان 
اسالم،  خاورمیانه و سایر نقاط دنیا می تواند منافع آنها 
را رقم بزند پس ما نباید کاری کنیم که دانسته و یا 
ندانسته آن ایده ها را تقویت کنیم.وی خاطرنشان کرد: 
ما فراتر از اصولگرا،  اصالح طلب، سنی، شیعه و یا هر 
قومیت خاص باید بدانیم که موجودیت و حفظ امنیت 
ایران مطرح است لذا طرح موضوعاتی که این شائبه را 
ایجاد کند که گروهی می خواهند رییس جمهور نباشد 
و یا گروهی می خواهند مشکالت را بیان کنند که نفع 
جناحی و گروهی خود را ببرند را مخل این وحدت 

می دانم. 

تکذیب خروج »فتح« عراق
 از ائتالف با »سائرون«

 ائتالف »فتح« عراق به ریاست هادی العامری خروج 
از ائتالف »سائرون« به ریاست مقتدی صدر را تکذیب 
کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمد االســدی 
سخنگوی ائتالف فتح عراق با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد: برخی از خبرگزاری  و رســانه ها ادعا کرده اند 
که ائتالف فتح از ائتالف سائرون خارج شده است ما 
با تکذیب این اخبار بر ادامه همکاری ائتالف میان فتح 
و ســائرون تاکید میکنیم و نشست های  دو ائتالف 
توسط کمیته های مشترک جهت یافتن برنامه ای 
عملیاتی برای تحقق طرح های مشترک همچنان در 
حال برگزاری استوی همچنین از رسانه ها خواستار 
شد که قبل از انتشار اخبار از صحت آن ها مطمئن 

شده و به منابع معتبر رجوع کنند.
مقتدی صدر رهبر ائتالف ســائرون پیشتر در یک 
کنفرانس خبری مشــترک به همراه هادی عامری، 
رهبر ائتالف فتح، هم پیمانی دو ائتالف برای تشکیل 
بزرگ ترین فراکسیون در پارلمان آینده عراق و معرفی 
نخست وزیر جدید این کشــور را به صورت رسمی 

اعالم کرد.

خبرخبر

ادامه از صفحه ۱ 
صدیقی گفت: بازار ما بازاری حسینی است. بازاری فاطمی 
است. بازاری شهید داده است. من در اینجا شعار نمی دهم 
چرا که خودم بزرگ شده بازار هستم، منبری بازار به حساب 
می آیم. امروز مردم ما در شرایطی قرار گرفتند که نمی دانند 
است. شده  گلو  الی  استخوان  شرایط  کنند،  باید  کار  چه 

را  مردم  درد  باید  کرد: مسئولین  تصریح  تهران  امام جمعه 
بفهمند، امروز فشار و مشکالت اقتصادی یک واقعیت است، 

مردم هم می دانند این فشارها از کجاها است و سوءمدیریت 
با اشاره به  از کجا نشات می گیرد.خطیب موقت تهران  ها 
اینکه مشکالت اقتصادی که واقعیت جامعه ماست باید حل 
شود و مسئولین برای آن برنامه داشته باشند بیان کرد: اگر 
نیاز  اگر  و  نمی گذارد  وقت  کند،  نمی  عمل  موفق  مسئولی 
به ترمیم بخشی از کابینه وجود دارد این کار صورت بگیرد 
چراکه زمان می گذرد و ما هر چه سریع تر باید شاهد اجرای 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی باشیم.وی افزود: میزان 

نقدینگی در کشور بی سابقه است و در هیچ دولتی این طور 
چیزی را تجربه نکردیم. از طرف دیگر به کسانی اجازه خرید 
و فروش حجم باالیی از طال و سکه داده می شود و از طرفی 
به  را  کشور  خزانه  دارند  ای  عده  که  است  ارز  مساله  دیگر 
حراج می گذارند. ۵۰ میلیارد طال می فروشند. این از جمله 
خطاهایی است که همین آقایان چشم بر آن گذاشتند و کاری 
نکردند. اینها جزو مشکالت اقتصادی است که امروز ما با آن 
دست به گریبان هستیم و باید هر چه سریع تر حل شود تا 
اشاره  با  نشود.صدیقی  ساز  مساله  کشور  برای  این  از  بیش 
کرد:حساب  خاطرنشان  تهران،  بازار  در  ناآرامی ها  برخی  به 
بازاریان متدین، هیاتی، شهید داده، به اعتکاف رفته و اهل 
نماز جمعه و جماعت از افراد نفوذی که پول می گیرند تا 
این قبیل ناآرامی ها و اعتراضات را به وجود آورند، جداست 
چرا که آنها صرفا دلسوز خود نیستند بلکه دلسوز این مردم و 
نظام هستند.امام جمعه تهران گفت: شما دیدید فوتبالیست 
گلی  اول خود  بازی  در  اینکه  با  اخیر  در مسابقات  ما  های 
با  انقالب  بازی خوبی که داشتند رهبر  اما به واسطه  نزدند 
پیامی آنها را تشویق کردند و در بازی های بعدی هم از آنجا 
که مجاهدانه کار کردند و مردم متوجه شدند آنها با جان و 
دل بازی می کنند بسیار مورد تشویق قرار گرفتند و با آنها به 
مثابه یک قهرمان برخورد شد.خطیب موقت تهران در پایان 
خاطرنشان کرد: لذا مسئولین هم باید مجاهدانه عمل کنند تا 
مردم ببینند که آنها با تمام وجود به میدان آمدند. مسئولین 
باید در جاهایی که مساحمه کردند از مردم عذرخواهی کنند 
و کار را در صفوف اول به جوانان محول کنند. به خدا قسم 
این کشور پشتیبان دارد و کشور ما کشور اهل بیت )ع( است.

حجت االسالم صدیقی: موشک وسیله دفاعی کشوراست

مسئولین فشار اقتصادی بر مردم را لمس کنند

مفقودی
پروانه تاسیس کارخانه حسن زارع رفیع دارای شماره پروانه تاسیس ۶3۶۷ و تاریخ 

۸۸/۱۱/۱۰ مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی 
موتور  شماره  با   ۴۴ 3۲۶ی۵۴ایران  شهربانی  شماره  با   ۸3 مدل  پراید  سبز  برگ 
۰۰۶۴3۴۱۰و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۸۲۱۹۰۲۹۷بنام علی اصغر عباسی امیر مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
سند مالکیت خودروی سواری پرایدنوع هاج بک تیپ ۱۱۱ مدل ۱3۸۹ به رنگ آبی 
سیر متالیک به شماره نیروی انتظامی  ۹۶۲ س ۴۴ ایران--  ۱۰ وبه شماره موتور 
3۷۷۴۸33 وبه شماره شاسی s ۵۴3۰۰۸۹۰3۵۴۰۶ به نام سید امیر رضا موسوی 

میرکال مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر 

مفقودی نوبت  اول 
 مفقودی پروانه بهره برداری شرکت دانه بندی شن و ماسه گنج افروز به شماره بهره برداری 
۱۰۰۷/۹۶3شماره ثبت شرکت ۸۹۴ آدرس بابل کیلومتر ۷ جاده گنج افروز عبور چاری 

 بابل شرکت شن و ماسه گنج افروز مفقود  گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو ۴۰۵ جی ال ایکس  مدل ۹۲ با شماره پالک ۹۴۹ج۸۴ایران ۷۲ 
با شماره موتور ۱۲۴k۰۲۶۹۹۴۶و شماره شاسی NAAM۰۱CA۱DR۰۱۵۸۹3بنام 

 بابل خدیجه خانعلی پور جلودار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مزایده 
در  پرونده کالسه ۹۷۰۱۷۵اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه شرکت جمال کاران 
۱۶۹/۵۸۵.۷3۵ریال  مبلغ  به  آهنگرکالیی  شیخی  ابراهیم  آقای  حق  در  به  سپید 
محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال وی را جهت 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام  با حضور  از طریق مزایده  تامین آن توقیف 
دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده  
قالب ومغزی نمره های ۶3 و ۹۰ و ۱۱۰ و ۱۴۰و ۲۰۰و ۷۵هر کدام یک عدد و یک 
دستگاه  یک  اکسترودر  دستگاه  یک  کننده  خنک  وان  عدد  یک  کیوم  و  وان  عدد 
کشنه لوله یک دستگاه مارک زن لوله و یک دستگاه وایندر دوار ۸ فکه به  آدرس 
جویبار کوهیخیل شهرک صنعتی شرکت جمال کاران سپید قیمت کارشناسی شده 
به مبلغ۸۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد موعد و زمان 
فروش روز ۹۷/۴/۲۷ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 

میباشد زمان مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار معصومی 

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۰۰۶۲۰۰3۷۹شعبه ۱۰۱   
آقای  شاکی  شماره۹۷۰۹۹۷۱۹۶۴۸۰۰3۶۹  نهایی  تصمیم  سابق  جزایی  یک  نور 
آمل  شهر  آمل  شهرستان  مازندران  استان  نشانی  به  علی  فرزند  نیا  مهدی  احمد 
خیابان طالب آملی دریای ۲3 ۲- عبدااله کثیری متهمین آقای محسن یاوری فرزند 
حسن به نشانی تهران خیابان خاوران خیابان ذوالفقاری کوچه بن بست ابراهیمی 
بلده روستای مرچ  به نشانی مازندران  ناصر  پالک ۶ آقای مهدی چابالغی  فرزند 
تهران مسکن اتهام ها مشارکت  در ایراد صدمه بدنی عمدی توهین قدرت نمایی با 
سالح دادگاه با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به  صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 
محسن یاوری فرزند حسن دائر  بر توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی 
و مهدی سابالغی دائر بر توهین و مشارکت در ایران صدمه بدنی عمدی و قدرت 
با تدقیق و تورق  از مجموعه  نمایی با سالح به شرح کیفرخواست صادره دادگاه 
اوراق و محتویات پرونده شکایت آقایان عبداهلل کثیری  و احمد مهدی نیا گواهی 
گواهان گواهی پزشکی قانونی گزارش و صورتجلسه تاریخ ۹۶/۴/۱۴تنظیمی از سوی 
ماموران انتظامی گزارش و صورتجلسه تنظیمی  از سوی تعدادی از اعضای شورای 
محل روستای مرج دفاعیات غیر موثر متهم آقای محسن یاوری در دادسرا و دادگاه 
و نظر به اینکه متهم آقای مهدی چابالغی  و با وصف دعوت به جلسه دادرسی از 
طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردید الیحه ای ارسال ننموده است 
به  را  انتسابی  بزه های   نیاورده است  اتهام های وارده دفاعی و عمل  به  و نسبت 
نظر محرز دانسته با استناد مواد ۶۰۸ و ۹۱۷ قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
۱3۷۵ و مواد ۴۴۸و ۴۴۹   بند الف ماده ۴۸۸ و ماده ۶۵3 قانون مجازات اسالمی 
مصوب سال  ۱3۹۲ متهم آقای محسن یاوری را بابت بزه توهین تحمل  ۴۰ ضربه 
بابت بزه توهین و تحمل ۷۴ ضربه شالق  شالق و متهم آقای مهدی چابالغی را 
بابت بزه قدرت نمایی با سالح به تحمل دو سال حبس ۷۴ ضربه شالق متهم به 
استناد ماده ۱3۴ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱3۹۲ اشد  دو سال حبس و 
۷۴ ضربه شالق قابل اجرا است همچنین بابت بزه  مشارکت در ایراد صدمه بدنی 
عمدی از بابت شکستگی دنده هشتم زیربغل غیر محیط بر قلب متهمین را مشارکتا 
به پرداخت یک صدم دیه کامل به عنوان دیه و از بابت ساییدگی سمت چپ قفسه 
سینه در خظ  زیربغلی مشارکتا به پرداخت نیم درصد دیه کامل به عنوان ارش 
در حق شاکی آقای احمدی مهدی نیا محکوم می نماید این رای  نسبت به آقای 
محسن یاوری حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر مرکز استان 
مازندران ساری ما نسبت به آقای مهدی چابالغی غیابی  ظرف مهلت ۲۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت  ۲۰ روز قابل تجدید نظر در 

محاکم تجدید نظر مرکز استان مازندران ساری می باشد م. الف ۹۷/۲۸۵
رضا علی محمدی فیروزجایی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان نور

دادنامه 
کالسه پرونده  ۱۱.۱۱۰۲.۹۶ 
شماره دادنامه ۱۵_۹۷.۱.۲۶

 خواهان ایرج حبیبان  فرزند گداعلی بابل چهارراه شهربانی پاساژ محمودیان موبایل 
لبخند

 خوانده: ۱_ محمدرضا صالح نیا فرزند علی اکبر۲_ یاسر طالبی هر دو بابل جاده 
قائمشهر روستای نقیب کال سورتینگ خانه سرا میثم حبیبیان.

 خواسته :مطالبه وجه
 رای قاضی شورا

 پیرامون دعوی مطروحه ایرج حبیبیان فرزند گداعلی به طرفیت خوانده محمدرضا 
صالح نیا فرزند علی اکبر و یاسر طالبی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۱۴۰ میلیون 
ریال و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه خالصه ادعای خواهان چنین است 
که خوانده به موجب صدور یک فقره چک به شماره سریال  ۹۶۱۰.۸3۰۴۶۲مورخ 
۹۶.۱۱.۱۴ عهده بانک ملی به میزان خواسته به وی مدیون گردیده و در سر رسید از 
تادیه دین خویش امتناع نموده منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک 

محال علیه گردیده است .
لذا صدور حکم به شرح خواسته بر محکومیت تضامنی خواندگان را  خواستار گردید .

خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دلیل و دفاع موجهی مبنی بر پرداخت 
دین ارائه ننمود.

 شورا با توجه به مراتب مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، مالحظه تصویر مصدق 
چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه عدم ایراد خوانده به 
اصالت مستند مدرکیه ابرازی همچنین عدم ایراد به استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
یا برائت ذمه خویش با عنایت به اینکه صدور سند تجاری داللت بر اشتغال ذمه صادر 
کننده دارد لذا با احراز وجود دین و اشتغال ذمه خوانده بقای دین استصحاب گردیده 
مستفاد از مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3۱3 
و 3۱۴ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۴۰ 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسی همچنین مستفاد از ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ناظر و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱3۵۵ با اصالحات بعدی به 
پرداخت خسارات تاخیر تادیه از سررسید چک تا هنگام پرداخت بر مبنای نرخ تورم 
اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد رای صادره غیابی است و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی و 
سپس در مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی بابل است.

 قاضی شعبه ۱۱ شورای حل اختالف بابل حسین کاردگر

دادنامه
عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  اول  پرونده کالسه۹۶۰۹۹۸۱۲۹3۱۰۰3۷۰ شعبه   
جویبار تصمیم نهایی شماره۹۷۰۹۹۷۱۲۹3۱۰۰۴۲۰ خواهان خانم طلعت نجف زاده گاون 
فرزند محمدعلی با وکالت آقای غالمحسین بیضایی جویباری فرزند محمد صادق مازندران 
جویبار خ شریعتی روبروی شهرداری قدیم نبش دکتر چمران ساختمان مهدیان طبقه اول 
خوانده آقای خدای رحم صالحی به نشانی مجهول المکان خواسته طالق به درخواست 
زوجه پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۹3۱۰۰3۷۰شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
جویبار تصمیم نهایی شماره خواهان  خانم طلعت نجف زاده گاون فرزند محمدعلی با وکالت 
آقای غالمحسین بیضایی جویباری فرزند محمد صادق مازندران جویبار جویبار خیابان 
شریعتی روبروی شهرداری قدیم نبش دکتر چمران مهدیان طبقه اول خوانده آقای خدای 
رحم صالحی فرزند محمد صالح به نشانی مجهول المکان خواسته طالق به درخواست زوجه 
رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم طلعت نجف زاده با وکالت آقای بیضایی آقای خدای 
رحم صالحی صدور گواهی عدم امکان سازش بدین شرح که خواهان علت طرح دادخواست 
را تخلف زوج از شروط ضمن عقد اعالم داشته است مبنی بر اینکه خوانده زندگی مشترک 

را ترک نموده و هیچ اطالعی از وی در دست نمی باشد
به شماره ۱۱3۱۱مورخ ۸۸/۹/۲۸رابطه زوجیت  ازدواج  امر مطابق سند  بدو  دادگاه در 
نامبردگان را محرز  اعالم می دارد با توجه به گواهی گواهان و  همچنین گزارش مرجع 
انتظامی که جملگی داللت بر این امر دارد حضور حدود شش سال می باشد ترک منزل 
نموده و با بردن فرزند مشترک نزد خواهان مراجعت ننموده است و انکه خوانده علی رغم  
ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در جلساتی که به وسیله دادگاه تشکیل گردید 
حاضر نشده ایراد و دفاع موثری  بر بی اعتباری ادعای خواهان به عمل نیاورده است لذا 
دادگاه نظر به شرح فوق با توجه به آن که وفق شرایط ضمن عقد و برابر مواد ۱۱۱۹ و 
۱۱۲۹ قانون مدنی با تحقق شرایط زوجه حق الزام زوج  برای طالق را دارد و با مدنظر 
قرار دادن نظریه داوران و گواهی پزشکی قانونی که زوجه را فاقد حمل  اعالم  بذل داشته 
است و نظر به اینکه خواهان در ضمن ارائه الیحه ای با اعالم بذل  ۴۵۰ هزار تومان از مهریه 
درخواست اجرای صیغه طالق از نوع خلع را مطرح کرد خواسته خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص مستندا به مواد مذکور و ماده ۲۶ قانون حمایت از خانواده به جهت تحقق و وکالت 
مندرج در شرایط ضمن عقد برای زوجه حکم به الزام خوانده صیغه طالق از نوع خلع صادر 
و اعالم می نماید با این توضیح که مطالبه مابقی حقوق مالی برای زوجه محفوظ است زوجه 
از طالق امتناع کند سردفتر برای اجرای دارای نمایندگی است و مدت اجرای آن هم ۶ ماه 
از زمان ابالغ رای قطعی با انقضای موعد فرجام خواهی است  رای صادر غیابی محسوب و 
ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابلیت 

تجدید نظر خواهی همینطور قابلیت فرجام خواهی را دارد
دادرس  دادگاه شعبه اول حقوقی جویبار

آگهی مزایده  نوبت اول 
دادگاه عمومی سرخرود  مدنی  احکام  اجرای  پرونده های کالسه ۹۶۰3۱۷  بحکایت 
محکوم علیه سید حسین زمانی یعقوبی فرزند سید هاشم طبق آخرین شاخص اعالمی 
توسط بانک مرکزی شهریور  ۹۶ به انضمام دستمزد کارشناس و هزینه آگهی محکوم به 
پرداخت مبلغ 3۷۴.۹۰۸.۵۰۴ریال بابت  در حق محکوم له  و مبلغ ۴۲۵.۷۴۵.۱۸بابت 
حقوق اجرایی در حق دولت در حد محمود  معاصری فرزند مرتضی با توجه به توقیف 
مال نظر به انجام مراحل کارشناسی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ ۲3.۴.۹۷ 
ساعت۸.۵ الی ۹ صبح در اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز 
در محل مورد نظر می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل ۵ روز قبل از 

تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرا مراجعه نمایند.
  مزایده از قیمت پایه شروع به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
خواهند شد و همچنین  ۱۰ درصد مبلغ اعالمی آن فی  المجلس برابر ماده ۱۲۹ قانون 
مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه  اخذ خواهد شد و یک هفته پس از  برگزاری 
مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال  
صورت خواهد گرفت و چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه 
تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده  به نفع دولت  ضبط خواهد  شد .

ارزیابی  ملک  ۹۶۰3۱۷اجرای عطف به پرونده کالسه ۹۶۰3۱۷ مبنی بر ارزیابی یک 
واحد آپارتمان واقع در دریاسر شهرک قصردریا مراجعه نموده گزارش را به شرح زیر 

اعالم می گردد.
 مورد دعوی عرصه و اعیان یک  دستگاه آپارتمان به شماره ۶۱۰ فرعی از ۲۵  اصلی 
قطعه ۱۶ تفکیکی مفروز و مجزا شده از  ۴3۵ فرعی از اصلی ۱۱ بخش حوزه ثبت ملک 
محمودآباد به مساحت ۹۰ متر مربع واقع در سمت جنوب غربی طبقه چهارم که ۴۴.۶  
متر مربع آن تراس سقف به انضمام پارکینگ قطعه نوساز تفکیکی به مساحت ۱۰.۵۶ متر 

مربع و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی می باشد.
حدود اربعه آپارتمان مندرج در سند مالکیت با طبیعت مطابقت دارد . عرصه  ملک زمین 
با بنای احداثی طبق  پالک ۴3۵ فرعی از ۲۵ اصلی بخش ۱۱ و قسمت ۱ هزار و ۴۰ 
متر مربع می باشد واحد آپارتمان فاقد درب داخلی کابینت شیرآالت و پکیج می باشد.

 لذا با عنایت به موقعیت مکانی و نیز لحاظ نمودن  کلیه جوانب در امر ارزیابی شش 
دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی فوق متعلق به آقای سید حسین زمانی ده یعقوبی 

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد و اعالم می گردد.
 منشی اجرای احکام دادگاه سرخ رود

مفقودی
 المثنی سند کمپانی وبرگ سبز پژو ۴۰۵ مدل ۱3۸۵ شماره شهربانی ۲۸۷ ط ۲۲ ۴۱ 
موتور ۱۲۴۸۵۰۱3۸۸۵ شاسی ۱۴۲۹۵۵۴۶ مفقود گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد

 بابل 

آگهی ابالغ اجرائیه
به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۴۹۴۰۰۰۰۸3 مورخه ۹۶/۲/۶ و دادنامه اصالحی 
مورخه   ۹۷۱۰۴۲۰۴۹۴۰۰۰۰۹۴ شماره  اجرائیه  و   ۹۶۰۹۹۷۰۴۹۴۰۰۱۰۴۶ شماره 
علیه ۱-  محکوم  دهم  شعبه  در  مطروحه  کالسه ۹۵۱۰۴۴  پرونده   ۱3۹۷/۰3۲/۰۱
مبلغ  تضامنی  پرداخت  به  مقدم ۲- مهدی طالیی محکوم هستند  احمدزاده  حامد 
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ 3/۹۷۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی به 
انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرا بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک 
مرکزی در حق محکوم له آقای سیدمحمد حسینی ساریخان بیگلو، نظر به اینکه آدرس 
دقیق مشارالیه مشخص نبوده و مجهول المکان اعالم شده و با عنایت به اینکه نامبرده تا 
قبل از صدور اجرائیه محل اقامت خود را به این شعبه اعالم نکرده است لذا به استناد ماده 
۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به صدور اجرائیه میگردد. محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ انتشار آگهی اجرائیه ظرف مدت ۱۰ روز آن را به موقع اجرا بگذارد در غیر اینصورت 

پرونده جهت اقدام قانونی به اجرای احکام دادگستری ارسال خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه ۱۰ شورای حل اختالف اردبیل

مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی و پشتیبانی از نیروهای مسلح گفت: 
مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور بدون حضور و مشارکت مردم قابل رفع نیست.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین دهقان با اشاره به اینکه برخی خواهان 
مذاکره با آمریکا هستند در حالی که آمریکا برای هیچ ملتی عزت نمی خواهد، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران بر اساس موازین و تعهدات دینی  به تک تک مواردی که در 
برجام متعهد شده بود، عمل کرد ولی در آن طرف شاهد خروج آمریکا از برجام و زمان 
خریدن کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم آمریکا علیه کشورمان هستیم. دهقان 
نباید کشور ما پرداخت کند، جمهوری  را  امروز هزینه ماندن در برجام  تاکید کرد: 
اسالمی از منافع ملی خود به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد .وی با اشاره به اینکه اتاق 
جنگ آمریکا علیه ایران امروز از وزارت دفاع به وزارت خزانه داری این کشور منتقل 
شده است، گفت: آمریکا از هیچ تالشی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور ما کوتاهی 
نخواهد کرد. آمریکا علیه کشور ما جنگ فراگیر اقتصادی به راه انداخته است که باید 
با وحدت کلمه و انسجام ملی در برابر این هجوم آنان ایستادگی کرد و ملت ایران با 

همین رویکرد نخواهد گذاشت، آمریکا به هدفش دست پیدا کند.

رئیــس جمهور آمریکا اعالم کرد برای دیــدار با همتای روس خود در فنالند لحظه 
شماری می کند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد برای 
دیدار با والدیمیر پوتین همتای روس خود در شهر هلسینکی فنالند لحظه شماری 
می کند.وی گفت که اگر در این دیدار با پوتین به توافق برســند این بسیار شگفت 
انگیز خواهد بود.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به نقل از ترامپ به خبرگزاری تاس 
گفت کــه ترامپ پیش بینی می کند این دیدار به تقویت صلح و امنیت سراســری 
در جهــان بینجامد.وی گفت رئیس جمهور ترامپ امیدوار اســت دیدارش با پوتین 
به کاهش تنش و ایجاد روابطی ســازنده منجر شود.سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد 
ترامپ معتقد است این دیدار به نفع امنیت ملی آمریکا است.ترامپ و پوتین احتماال 
۱۶ ژوئیه در فنالند دیدار کنند.به گفته ســخنگوی کاخ ســفید ترامپ معتقد است 
بهبود روابط با روســیه برای هر دو کشــور به یک اندازه مفید خواهد بود.وی گفت: 
توپ اکنون در زمین بازی روســیه است و ترامپ فعالیت های مخرب مسکو را تحت 

نظارت دارد و الویت رئیس جمهور امنیت و منافع ملت آمریکا است.

آمریکا به جنگ اقتصادی
 علیه ایران ورود کرده است

ترامپ: بی صبرانه 
منتظر دیدار با پوتین هستم
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استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  اصفهان:  بهادری-   
اصفهان گفت: سال گذشته در توسعه و واگذاری  شبکه های 
فاضالب رکورد زدیم و منابع را در جهت توسعه شبکه های آب 
و فاضالب و خدمت رسانی به مشترکین بکار گرفته ایم و ظرف 
یک برنامه سه ساله قرار بود شبکه فاضالب شهر اصفهان به 
از سال ۹۶  اتمام برسد که  به  اولین کالنشهر اصفهان  عنوان 

شروع شد و خوشبختانه این اتفاق افتاد.
یکم تا هفتم تیرماه در تقویم کشور به عنوان هفته صرفه جویی 
نامگذاری شده و به همین مناسبت طی یک  در مصرف آب 
نشست خبری که با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
سالن  در  رسانه  اصحاب  و  ایشان  معاونین  اصفهان،  استان 
فرهنگ این شرکت برگزار شد، به تشریح و گزارش عملکرد 

شرکت پرداختند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به هفته 

صرفه جویی در مصرف آب گفت: بیش از ۲۰ سال است این 
عنوان را در تقویم رسمی کشور داریم ولی این موضوع مهم 
در استان اصفهان صرفا به یک هفته بسنده نشده و به جهت 
شرایط سخت آب تمام طول سال به بحث مدیریت مصرف آب 

توجه داریم.
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه موضوع آب و خشکسالی در 
کشور به عنوان یک واقعیت مطرح است افزود: نباید صرفا به 
هفته صرفه جویی در مصرف آب بسنده کرده و تمام بخش ها 
باید در خصوص مصرف بهینه آب و راهکارهای متداول در دنیا 

قدم برداریم و فرهنگسازی کنیم.

مدیرعامل شرکت آبفا استان با اشاره به اینکه یکی از واقعیت 
های کشور ما که کمتر به این ظرفیت توجه شده خودباوری 
است که رسانه ها می توانند این خودباوری ملی را در کشور 
تقویت کنندتصریح کرد:هم اکنون مشکل آب در کشور ما وجود 
دارد و در دنیا راه حل هایی برای آن وجود دارد اگر به این باور 

برسیم می توانیم با آن مقابله کنیم . 
آبی  کم  بحران  از  عبور  در  مردم  نقش  به  امینی  مهندس   
پرداخت و اظهار داشت: یکی از راهکار عبور از شرایط سخت 
آبی این است که همه آحاد جامعه می توانند با مصرف بهینه  
نقش خود را  در عبور از بحران ایفا کنند امسال به جهت نگاه 
وزارت نیرو موضوع  سازگاری با کم آبی را  بجای مقابله با کم 

آبی مورد توجه قرار دادیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
سال آبی گذشته آورد رودخانه زاینده رود ۱ میلیارد و ۱۰۰ 

لحاظ   از  در سال گذشته  کرد:   اعالم  بود  مترمکعب  میلیون 
منابع آبی شرایط نسبتا مناسبی داشتیم این درحالیست که 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان را در مدار نداریم اما خوشبختانه با 

پیگیری استاندار اصفهان این پروژه درحال اجراست.
وی افزود: امسال حجم آورد آب به پشت سد به ۴۶۵ میلیون 
متر مکعب کاهش یافته بطوریکه مدیریت آب استان و وزارت 
محدودیت  شرایط سخت،  این  سرگذاشتن  پشت  برا ی  نیرو 
هایی برای تخصیص آب شرب  قایل شد تا بتوانیم به فصل 

بارش برسیم . 
مهندس هاشم امینی گفت:میزان آب تخصیصی به شرکت آبفا 

این   . تا حدود ۴۰ درصد کم شد  از سال  مواقعی  در  استان 
شرایط سخت البته فرصت هایی هم پیش روی شرکت گذاشت 
ازجمله  می توان به تالش مجموعه شرکت آبفا استان بمنظور 

برون رفت مردم  از چالش کم آبی پرداخت
تله    وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گستردگی سامانه 
آن  از  اصفهان   استان  آبفا  فشارکه شرکت  مدیریت  و  متری 
وجود  کشور  های  استان  از  کدام  هیچ  در  است  برخوردار 
ندارد،بطوریکه تاکنون توانستیم از طریق این تکنولوزی تبعات 

بحران کم آبی را مهار کنیم.
مدیرعامل شرکت آبفا به یکی دیگر از راههای مهار بحران کم 
آبی در استان پرداخت و بیان داشت: توانستیم از طریق استفاده 
و توزیع  لوازم کاهنده که یک روش علمی برای مدیریت مصرف 
آب در منازل است مصرف را در استان تا حدودی بهینه کنیم  
بطوریکه لوازم کاهنده را در اختیار مردم قرار داده و هزینه آن 

را به صورت اقساطی از مردم دریافت نمائیم.
امینی ادامه داد: اعداد و ارقام گویای این است که در زمینه 
خوبی  بسیار  های   حرکت  گذشته  چندسال  در  آب  مصرف 
داشته ایم و اکنون حدود ۹۰ درصد مردم اصفهان زیر ۲۰ متر 
مکعب در ماه مصرف می کنند که کمتر از میانگین کشوری 

است. 
مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان افزود: کارگروه سازگاری با کم 
آبی در کشور درصدد است استاندارد سرانه مصرف آب را از ۲۰ 
متر به ۱۵ متر تقلیل دهد، این درحالی است که همچنان در 
استان اصفهان این رقم حدود ۱۱ و نیم مترمکعب برای یک 

خانوار در ماه است . 
امینی گفت: در استان اصفهان میزان مصرف ۱۵۴ لیتر برای هر 
نفر در شبانه روز است که باید این مقدار را تا ۱۱۰ لیتر کاهش 
دهیم و این موضوع در سایه تغییر رفتار مصرفی و استفاده از 

ابزارهای کاهنده مصرف آب است.
میزان  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  نیز  صنایع  در  افزود:  وی 
مصرف خود را از ۲ هزار لیتر به زیر ۵۰۰ لیتر رسانده است، 
درحال  اصفهان  پاالیشگاه  و  مبارکه  فوالد  شرکت  همچنین 

استفاده از پساب فاضالب شهری هستند و بقیه 
آبی بدون جیره بندی،  افزود: به جهت محدودیت منابع  وی 
محدودیت بر روی شبکه توزیع آب اعمال کرده ایم، ولی شبکه 
آب شرب کشش جیره بندی را ندارد و وزارت نیرو هم تاکید 
دارد شبکه با مدیریت فشار اداره شود. امینی با اشاره به اینکه 
تبعات منفی جیره بندی بیش از محسنات آن است تاکید کرد: 
ظرف یک ماه ظرفیت سد را می شود خالی کرد، اما اگر این 
اتفاق بیافتد با ماه های بعدی سال چه باید بکنیم؟  پس باید 
تصمیمات منطقی و مهندسی گرفته شود و با حفظ منافع و 

آرامش مردم، به این سمت حرکت کنیم.
وی گفت: بزرگترین آسیب در کشور، سیاسی شدن موضوعات 
است، با توجه به اینکه شرکت آبفا استان یک مجموعه کامل 

خدماتی است و نگاهش به مردم است.
امینی ادامه داد: سال گذشته در توسعه شبکه های فاضالب و 
واگذاری شبکه های فاضالب رکورد زدیم و منابع را در جهت 
توسعه شبکه های آب و فاضالب و خدمت رسانی به مشترکین 

بکار گرفته ایم.
وی گفت: با سازمان های مردم نهاد و مردم مشارکت داشته ایم 
تا پیام های صرفه جویی در مصرف آب صرفا از زبان ما نباشد و 

انتقال مفاهیم و پیام از طریق آنها هم صورت بگیرد .
مدیر عامل شرکت آبفا اصفهان با تاکید بر اینکه تصفیه خانه 
باید اجرا می شده است، گفت:  از سال ۸۶  دوم آب اصفهان 
وظیفه شرکت آبفا استان ورود به این پروژه نبود، ولی ما هم 
به  تومان  میلیارد  و ۱۷۰  کنیم  می  مالی  مساعدت  و  کمک 
شرکت آب منطقه ای برای ساخت تصفیه خانه آب کمک می 
کنیم برای اینکه ۵۶ شهر و 3۰۰ روستا نباید تنها به یک تصفیه 

خانه وابسته باشد. 
این  کردیم  می  سعی  وگرنه  نیستیم  مجری  افزود:گرچه  وی 

موضوع زودتر به سرانجام  برسد. 
اقدامات  و  بیوتروریست  موضوع  در  اینکه  به  اشاره  با  امینی 
پدافند غیرعامل آبفا استان یکی از شرکت های پیشرو است 
بیان داشت: در حوزه استفاده از آب خاکستری با نظام مهندسی 
و شهرداری اصفهان جلساتی داشته ایم و قطعا باید از این آب 

برای بخشی از مصارف خانگی و فضای سبز استفاده کنیم.
به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان فرصت 
استفاده از پساب، صنایع بزرگ و شهرداری ها به سمت استفاده 
از پساب در کاربری های مختلف حرکت کرده و تصفیه تکمیلی 

پساب به عهده بهره برداران است و ما صرفا با استانداردهای 
تعریف شده پساب را واگذار می کنیم. 

از  آب  مکعب  متر   ۲۴ حدود  حاضر  درحال  داد:  ادامه  وی 
سد زاینده رود برای شرب استان اصفهان و یزد و کشاورزی 
چهارمحال و اصفهان تخصیص می یابد که بخشی مربوط به 
مصارف مجاز بوده و بخشی مصارف غیرمجاز است که به شدت 
وزارت نیرو ورود پیدا کرده که مصارف غیرمجاز را در استان 

باالدست و پایین دست کنترل کنند. 
امینی افزود: حدود ۱۲ متر مکعب به اصفهان و یزد برای شرب 
و  اصفهان  به  یابد که حدود ۱۰.۵ متر معکب  اختصاص می 
مابقی براساس برنامه تخصیص وزارت نیرو به استان یزد می 
در  آب  هدررفت  میزان  کمترین  از  یکی  خوشبختانه  و  رسد 

کشور را داریم.
وی اضافه کرد:  ۱۶.۲3 میزان آب بدون درآمد اصفهان است و 

با این تفاسیر استان اول در این زمینه هستیم.
امینی درخصوص توسعه شبکه فاضالب در شهر اصفهان، نیز 
گفت:  ظرف یک برنامه سه ساله قرار بود شبکه فاضالب شهر 
اصفهان به عنوان اولین کالنشهر اصفهان به اتمام برسد که از 

سال ۹۶ شروع شد و خوشبختانه این اتفاق افتاد. 
وی در رابطه با مجموع اقدامات در زمینه مدیریت مصرف در 
بلندمدت که منجر به اصالح رفتار می شود نیز گفت : در یک 
بازه زمانی این اقدامات باعث می شود رفتار درستی نسبت به 
مصرف آب داشته باشیم چرا که فرهنگسازی چیزی نیست که 
به سرعت اتفاق بیافتد و باید با کارهای کوچک شروع کنیم و 

خسته نشویم تا به نتایج بزرگ دست یابیم.

مدیرعامل شرکت آبفای اصفهان عنوان کرد:

سـازگاری بـا کـم آبی  جـایگزین مـقابله با کـم آبـی

آگهی مفقودی
برگ سبزماشین سواری سمندLXXU۷مدل ۱3۹3به رنگ سفیدروغنی،نوع سوخت 
موتور۱۲۴K۰3۷۶۱۸۴،شماره  ایران۱۴-۹۸۷س۴۱،شماره  پالک  بنزین،شماره 
پدرخلف،  نام  باوی،  رحیم  نام  NAAC۹۱CCXEF۶۵۸۷۸۰به  شاسی  
کدملی۱۷۵۲۷۸۴۵۲۹،کدپستی     ،۲۷۶ شناسنامه  شماره  اهواز،  صدور  محل 

۶۱۸۴۶۷3۱3۷مفقودگردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد..
اهواز

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
آقای علی محمد حسینی عرب  دارای شناسنامه شماره3۲ به شرح دادخواست به 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  کالسه ۹۷/ ش/۲۶۷ 
توضیح داده که شادروان آمنه ابوالحسنی بشناسنامه شماره ۲ در تاریخ ۱3۸۸/۵/۱۴ 

اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
پدر محمد علی شماره  نام  الذکرآقای علی محمد حسینی عرب  فوق  ۱-متقاضی 

شناسنامه 3۲ فرزند متوفی 
۲-مهدی حسینی عرب ت.ت ۱3۴۰ ش.ش ۱۰۴۱ صادره ورامین فرزند متوفی 

3-فاطمه حسینی عرب ت.ت ۱3۴3 ش.ش ۱۱۰۵ صادرره از ورامین فرزند متوفی 
۴-رضا حسینی عرب ت.ت ۱3۴۶ ش.ش ۲۱ صادره از ورامین فرزند متوفی 

ورامین همسر  از  ۵- محمد علی حسینی عرب ت.ت ۱3۰۵ ش.ش ۴۷۱ صادره 
متوفی

۶- فریده حسین عرب ت.ت ۱33۴ ش.ش ۱۴ صادره از ورامین فرزند متوفی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  با  اینجانب  
نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 545 خ – رئیس حوزه یک شورای حل اختالف ورامین شهر جواد اباد

اگهی مزایده اموال غیر منقول 
شماره دادنامه :۹۷۱۰۱۱۲۲۹۱۵۰۵۲۶3
شماره پرونده :۹۵۰۹۹۸۲۲۹۰3۰۲۱۲۹

شماره بایگانی شعبه :۹۶۵۸۴3
تاریخ تنظیم :۱3۹۷/۴/۶

به موجب پرونده کالسه ۹۶۵۸۴3 نفع محکوم له فاطمه خدایاری به ضرر محکومه 
علیه محمد رضا صفخانی کلبوس – محدثه صفخانی کلبوس منبی بر فروش ملک 
متعلق یه مرحومه سیاره گروسی – واقع در نصیر شهر خیابان امام رضا کوچه ده 
متری مدنی جنب سوپری اقای محمدی پالک ۱۷۶ مورد مزایده طبق نظریه کار 

شناسی ارزیابی و به شرح زیر توصیف گردیده است 
مطابق مبایعه نامه ۹۴/3/۱۹ تنظیمی امالک مر کزی نصیر اباد ، اقای یعقوب صفری 
فرزند جواد به عنوان فروشنده یک طبقه ساختمان به مساحت ۴۶ متر مربع واقع 
در نصیر اباد ، کوچه ده متری مدنی قطعه،۱۲۱در قبال ثمن معامله به مبلغ یکصد 
و هشتاد هزار تومان را به خانم سیاره گروسی فرزند علی حسین به عنوان خریدار 

واگذار نموده اند 
تشریح وضعیت موجود 

مطابق بازدید به عمل آمده مورخ ۹۷/۱/۲3 و عکسهای زیر ،مالحظه می گردد ملک 
مذکور در طبقه همکف ساختمانی دوطبقه دارای اسکلت فلزی ،نمای سرامیک ، 
درب و پنجره فلزی ،سرمایش کولر آ بی ، گرمایش بخاری و دارای انشعاب آب ، 

برق و گاز ، قرار دارد 
نظریه کارشناسی :

با عنایت به موارد مذکور ،بازدید ، موقیعت، مساحت ، وضع موجود و سایر عوامل 
موثر در کارشناسی ، قیمت روز ششدانگ ملک مذکور مبلغ هشتصد میلیون ریال 

معادل هشتاد میلیون تومان بر اورد و اعالم می گردد 
مقرر گردیده ملک موصوف در روز مورخ ۹۷/۴/۱۹ از ساعت ۹ صبح از طریق مزایده 
در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری رباط کریم واقع در رباط کریم . بلوار امام 

خمینی دادگستری رباط کریم به فروش برسد ،
قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد ده در صد مبلغ پیشنهاد فی المجلس از برنده مزایده در 
باقیمانده ثمن  پرداخت  به  ماه نسبت  تا یک  نامبرده مکاف است حداکثر  و  یافت 
معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت ده در صد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزایده تجدید می گردد . طالبین در صورت تمایل می توانند پنج روز از موعد 
مزایده به این اجراء مراجعه تا ترتیب بازدید آ نان از ملک مورد موزایده داده شود 

م الف ۷۰3
 دادورز دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم  خان ابادی 

دادنامه
 ۹۵۰۹۹۸۰۲۰۷۲۰۰3۸۲ کالسه  های  پرونده 
دادگاه  دوم  شعبه   ۹۵۰۹۹۸۰۲۰۷۲۰۰۲۸۱ و 
تصمیم  ورامین  شهرستان  دادگستری  عمومی)حقوقی( 

نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۰۷۲۰۰۷۲۶
خواهان ها: ۱- آقای سید کریم حسینی احمد آبادی فرزند 
سید ابراهیم با وکالت آقای حمیدرضا هادی جعفری فرزند 
دادگستری  امام حسین- جنب  میدان  نشانی  به  محمد 
شهرستان ورامین- خ عدل- کوچه فاتح۱- دفتر وکالت پ۸

۲-آقای حاجی مهدی بیات فرزند پاالنی با وکالت آقای 
حسن کارگریان مروستی فرزند محمد علی به نشانی شهر 

ری میدان غیبی نبش ک معطری پ۴3 ط۲
خواندگان: ۱- آقای حاج مهدی بیات فرزند پاالنی به نشانی 

تهران نازی آباد میدان بهمنیار پ۲۶
به  نشانی ورامین  بابایی فرزند غالم  آقا  ۲- آقای احمد 
امرآیادکوی محمدرضا برزده سمت چپ درب سوم پ۴ 

طبقه۲
3- آقای مجید محمد اصغری به نشانی ورامین انتهای خ 

کرمانی پ۹۷ بنگاه امالک کاشانه
۴- آقای مجید محمد اصغری به نشانی تهران- ورامین 

انتهای خ کرمانی پ۹۷ بنگاه امالک کاشانه
ورامین  نشانی  به  غالم  فرزند  بابایی  آقا  احمد  آقای   -۵
عمروآباد دانشسرا خ ش برزده پ۴ ط سوم زنگ سوم منزل 

احمد آقا بابایی 
خواسته ها: ۱- اعالم بطالن معامله ۲-وارد ثالث3-استرداد 

ثمن معامله ۴- ابطال رای داور 
گردشکار : با توجه به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی 

را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه 

درخصوص دادخواست آقای حاج مهدی بیات فرزند پاالنی 
با وکالت آقای حسن کارگریان مروستی به طرفیت آقایان 
۱- مجید محمداصغری ۲- احمد آقابابائی فرزند غالم به 
خواسته صدور حکم به ابطال نظریه داوری مورخ ۹۴/۲/۷ 
موضوع قرارداد مشارکت مورخ۹۱/3/3 بدوا صدور دستور 
موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائیه به شماره ۹۴۰۰۷۶ 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین مستنداً به قرارداد 
مشارکت شماره ۷۶۰۴ مورخ ۹۱/3/3 اظهارنامه ۹۲۰۱3۲ 
مورخ ۹۲/۷/۸ رای داوری مورخ ۹۲/۸/۱ دادنامه های ۱3۰-

از شعبات ۸  ترتیب صادره  به   ۹۲/۶/۲۸-۴۴۶-۹۲/۴/۲۷
شورای حل اختالف ورامین و شعبه دوم دادگاه حقوقی 
دادنامه ۹۰۱   – شماره ۹۲/۱۲/۵-۲۰۷  اجرائیه  ورامین- 
و۹۰۲ -۹۲/۱۱/۲3شعبه دوم حقوقی ورامین- سند شماره 
۱۴۴۷3۱-۹۲/۱/۱۸ تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 
شماره ۱ ورامین – نظریه مورخ ۹۴/۲/۱۷ و وکالتنامه ، با 

این توضیح که خالصه اظهارات وکیل خواهان چنین است 
که اعالم نمود موکل براساس قرارداد مشارکت درساخت 
قرارداد  بابائی  آقای  احمد  آقای  خوانده  با  مورخ ۹۱/3/3 
مشارکت در ساخت تنظیم نموده وپس از بروز اختالف فی 
مابین طرفین نظر به وجود شرط داوری در قرارداد نظریه 
مورخ ۹۲/۸/۱ صادر که خوانده تقاضای ابطال رای مذکور 
شماره ۹۲/۱۱/۲3-۹۰۲  دادنامه  براساس  لیکن  نموده  را 
شعبه دوم حقوقی ورامین رد گردیده و اجرائیه شماره ۲۰۷ 
مورخ ۹۲/۱۲/۵ صادر که بطور کامل اجرا نگردیده و مجددا 
داور مرضی الطرفین برخالف حدود اختیارات خویش مورخ 
۹۴/۲/۱۷ اظهارنظر مجددی پیرو اجرائیه شماره ۲۰۷ نموده 
که معلوم نیست به چه دلیل دادگاه محترم آن را رأی داوری 
قلمداد نموده وبدون تسلیم رأی داوری به دادگاه جهت ابالغ 
وبدون ابالغ اجرائیه  صادرگردیده لذا تقاضای صدور حکم 
وفق خواسته خود را نموده است، دادگاه با توجه به اوراق 
ومحتویات پرونده ونظر به اینکه براساس فتوکپی قرارداد 
عادی مشارکت درساخت مورخ ۹۱/3/3 که مفاد ومندرجات 
است  مانده  باقی  تعرض  از  مصون  آن  امضائات  اصالت  و 
طرفین قرارداد مشارکت در ساخت تنظیم ودر بند ۸ قسمت 
الف شرایط قرارداد خوانده آقای مجید محمد اصغری را به 
عنوان داور مرضی الطرفین در صورت بروز اختالف در اجرای 
قرارداد انتخاب نموده اند و با عنایت به اینکه حدودصالحیت 
داور مرضی الطرفین در خصوص کلیه اختالفات راجع به 
اجرای قرارداد مشارکت مذکور بوده با یک بار اظهار نظر 
صالحیت وی زایل نمی گردد بلکه ممکن است در اجرای 
مفاد قرارداد چندین مورد اختالف حادث گردد وداور مجبور 
به اظهار  نظر به دفعات گرددولذا رای داوری مورخ ۹۴/۲/۱۷ 
خارج از حدود داور نمی باشد ثانیا در فرض عدم رعایت 
شرایط ومقررات راجع به ابالغ رای داور باعث بطالن نظریه 
داوری نخواهد بود هر چند که براساس مفاد پرونده کالسه 
۹۴۰۱۵۷ این شعبه دادگاه داور مرضی الطرفین اصل نظریه 
خود را وفق مقررات به دفتر این شعبه دادگاه تحویل و ابالغ 
به خواهان در تاریخ ۹۴/3/۲۶ به نحوصحیح صورت گرفته 
است بنابراین دادگاه خواسته خواهان مبنی بر ابطال رای 
داوری را موجه تشخیص نداده ودر خصوص درخواست وی 
مبنی بر صدور دستور موقت جهت توقف عملیات اجرائیه 
اینکه  کالسه ۹۴۰۰۷۶ این شعبه دادگاه نیزبا عنایت به 
اجرائیه راجع به نظریه داوری که در خواست ابطال آن شده 
موضوع پرونده کالسه ۹۴۰3۴۸ این شعبه دادگاه می باشد 
و خواهان با رعایت ماده ۴۹3 قانون آئین دادرسی مدنی 
محق در درخواست توقف عملیات اجرائی نظریه مذکور 
داوری  نظریه  به  راجع  کالسه ۹۴۰۰۷۶  وپرونده  دارد  را 
اولی می باشد که به مرحله قطعیت رسیده و خواهان حق 
درخواست ابطال آن را به جهت سپری شدن مهلت مذکور 
در ماده ۴۹۰ ندارد وبراساس مواد 3۱۱ و3۱۷ و 3۱۸ قانون 

آئین دادرسی مدنی دستور موقت صرفا در خصوص 
دعاوی که فعال مطرح نشده اند ویا در حال رسیدگی می 

باشند  قابل صدور می باشد و شامل دعاوی که مختومه 
گردیده اند ویا مهلت طرح آن منقضی شده است نمی گردد 
بنابراین دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص 
نداده و مستندا به مواد۲ و ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی 
آقای سیدکریم حسینی  ثالث  وارد  رد درخواست  ضمن 
احمد آبادی فرزند اسیدابراهیم با وکالت آقای حمیدرضا 
هادی جعفری فرزند محمد به طرفیت آقایان ۱- حاجی 
مهدی بیات فرزند پاالنی ۲- احمد آقابابایی فرزند غالم 
3- مجید محمد اصغری به خواسته صدور حکم بدوا مبنی 
بر اعالم بطالن و بی اعتباری قرارداد بیع مورخ ۹3/۸/۴ به 
لحاظ عدم تنفیذ خوانده ردیف دوم، سپس صدور حکم 
محکومیت خوانده ردیف اول به استرداد ثمن معامله اعم 
دادرسی  های  هزینه  و  وارده  غرامات  وکلیه  روز  بهای  از 
مستندا به محتویات پرونده کالسه ۹۵۰۲۸۶ شعبه دوم 
حقوقی ورامین تصویر مصدق قرارداد مشارکت در ساخت- 
قرار کارشناسی- وکالت نامه وکیل با این توضیح که وکیل 
محترم خواهان اعالم نموده موکل وی براساس مبایعه نامه 
به تاریخ ۹3/۸/۴ اقدام به خریدیک واحد آپارتمان از پالک 
ثبتی ۲/۱۰۷۹ نموده و ثمن معامله را هم تماما پرداخت 
نموده و کاشف به عمل آمده فروشنده به غیر خوانده آقای 
حاجی مهدی بیات به موجب شرط ضمن عقد مشارکت در 
ساخت با خوانده آقای احمد آقابابایی حق هیچگونه نقل و 
انتقال و واگذاری واحدهای در حال احداث آتی را تا زمان 
احداث وتنظیم سند رسمی سه دانگ بنام فروشنده )آقای 
بیات( نداشته است ونظر به عدم تنفیذ قرارداد از ناحیه 
دیگر خوانده مبیع مستحق للغیر بوده لذا تقاضای صدور 
حکم وفق خواسته خود را نموده است، دادگاه با توجه به 
اوراق ومحتویات پرونده و نظر به اینکه براساس سند رسمی 
قطعی قطعی غیرمنقول انتقال اجرائی به شماره ۱۴۴۷3۱ 
مورخ ۹3/۱/۱۸ دفتر اسناد رسمی ۱ ورامین و قبل از انعقاد 
عقد فی مابین وارد ثالث و خوانده آقای حاجی مهدی بیات 
سه دانگ از موضوع قرارداد مشارکت به فروشنده منتقل 
گردیده لذا قرارداد  منعقده بر خالف شرط مذکور در قرارداد 
مشارکت در ساخت نمی باشد و با توجه به اصل صحت 
قراردادها مذکور در ماده ۲۲3 قانون مدنی دادگاه دعوی 
واردثالث را نیز مقرون بهصحت تشخیص نداده و مستندا 
به مواد ۱۰-۱۸3-۲۱۹-۲۲۰ و ۲۲3 قانون مدنی و مواد 
۲ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطالن دعوی 
خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. 
-م الف 44۶ خ - محمد داداش زاده  -رئیس شعبه دوم دادگاه 

عمومی ورامین- 

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازدزفول  ۱۵۲،صادره  پدردرویش،بشناسنامه  ملکی،نام  پاپی  آقای 
۹۶۰۸۴۷/۱/۹۶ح  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
۱3۶۸/۶/۱۶دردزفول  درتاریخ  دزفول  ۶۵صادره  بشناسنامه  ملکی  درویش  مرحوم 
اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی ازباال)پسرمتوفی(۲-دولت ملکی 
الغیر.پرونده  و  بشناسنامه۱۵3دزفول  ملکی  دولت  دزفول3-ماه  یک  بشناسنامه 
قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  گردید.  ثبت  شورا  در  ۹۶۰۸۴۷/۱/۹۶ح  کالسه 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف دزفول-عبدی دزفولی

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازآبدانان  ۵۹صادره  پدرمراد،بشناسنامه  هراسی،نام  ابوالفضل  آقای 
مراد  مرحوم  پدرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته 
اقامتگاه  اهواز  ۱3۹۷/3/۲۶در  درتاریخ  آبدانان  ۱3صادره  بشناسنامه  هراسی 
غیردائمیش فوت ورثه اش عبارتنداز ۱- متقاضی با مشخصات فوق الذکر ۲-حسین 
متوفی(۴-زهرا  ۶۹۷۴آبدانان)پسران  بشناسنامه  بشناسنامه ۴۴۷خرمشهر3-محمد 
بشناسنامه ۱۸۲۰۰۶۹۷۶۱     ۵-آرزو بشناسنامه ۶۶۷آبدانان)دختران متوفی(۶- 
فانوس فتحی بشناسنامه ۲۱۵آبدانان)همسرمتوفی( اینک باانجام تشریفات قانونی 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:۹/3۲۱
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر –سید محمد محمدی
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ثبت ٣۰۰ داروي  گران در سامانه  دارو

اعتبارات  اینکه  به  اشاره  با  سالمت  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
نظر  در  قبل  سال های  عملکرد  براساس   ۹۷ سال  در  استان ها 
و  قانون  رعایت  با  توانند  استان ها می  تمام  گرفته شده، گفت: 

بودجه مصوب، قرارداد ببندند.
با  توانند  استان ها می  تمام  اینکه  بیان  با  افزود:  طاهر موهبتی 
رعایت قانون و بودجه مصوب قرارداد منعقد کنند، افزود: اعتبارات 
استانها در سال ۹۷ براساس عملکرد سال های قبل در نظر گرفته 
شده، مسلما در این پروسه تمام موارد از جمله تعداد داروخانه ها 

و مراکز طرف قرارداد جهت افزایش اعتبارات لحاظ شده است.
با  قرداد  طرف  دولتی  غیر  و  دولتی  داروخانه   ۹۸۰۰ گفت:  وی 
درصد   ۹۶ شامل  عدد  این  که  هستند  سالمت  بیمه  سازمان 

داروخانه ها در کل کشور می شود.
موهبتی در ادامه بیان کرد: در قانون بودجه سال ۹۶ و به ویژه 
سال ۹۷ قانونگذار به صراحت به این موضوع اشاره کرده است که 
بیمه شدگان رایگان صندوق بیمه سالمت همگانی، خدماتشان 
با  رابطه  در  را  این موضوع  اما  کنند  دریافت  دولتی  از بخش  را 

داروخانه ها اعمال نکرده ایم.
بخش  تمام  اینکه  بر  تاکید  با  بیمه سالمت،  سازمان  مدیرعامل 
تداوم  سازمان  این  با  بودجه مصوب  در چارچوب  توانند  می  ها 
با رعایت بودجه مصوب  قرارداد جدید  باشند و  همکاری داشته 
منعی ندارد، گفت: مدیران استانها می توانند با برنامه ریزی در 
خصوص منابع و هزینه کردها و در نظر گرفتن رعایت سقف مالی، 
قرارداد منعقد کنند لذا در چارچوب قوانین، امکان قرارداد برای 
تمامی متقاضیان وجود دارد.وی با بیان اینکه به منظور مدیریت 
هزینه، 3۰۰ داروی گران قیمت در سامانه تایید دارو )امید( ثبت 
شده است، گفت: در این سامانه به طور مکانیزه برخی از پارامترها 
کنترل می شود به طور مثال برخی داروها دارای شرط تخصص 

است و هر متخصصی نمی تواند آن را تجویز کند.
بیماران  داروهای  داد:  ادامه  سالمت،  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
خاص هم در سامانه امید نشانه گذاری شده است که بالفاصله 
قرار  فرد  اختیار  در  دارو  تاییدیه  از  و پس  کرده  کنترل  را  دارو 

می گیرد.
وی با اشاره به مصرف باالی دارو در کشور، بیان کرد: راهنماهای 
تواند در  بهداشت تدوین می شود می  بالینی که توسط وزارت 
خریدهای  تا  باشد  راهگشا  دارو  منطقی  مصرف  تجویز  کنترل 

راهبردی در چهارچوب آن انجام شود.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت، در خصوص مطالبات داروخانه 
وزارت  به  سالمت  بیمه  سازمان  که  زمانی  کرد:  بیان  نیز  ها 
بهداشت منتقل شد بدهی سازمان به داروخانه ها ۱۱ الی ۱۲ ماه 
بود که اکنون میانگین پرداختی مطالبات داروخانه ها در کشور 

به دو ماه رسیده است. 
برای نخستین بار تمامی مراکز ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد 
با بیمه سالمت از ابتدای سال جاری در بخش دولتی ۷۰ درصد 

مطالباتشان را از سازمان دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد مطالبات داروخانه ها نیز به صورت 
علی الحساب و مابقی آن نیز با ارائه اسناد هزینه، ظرف مدت ۲ 
ماه که در قانون الحاق 3 ماه تعیین شده است، پرداخت می شود.

پرداخت  در  سالمت  بیمه  سازمان  اینکه  بر  تاکید  با  موهبتی 
که  صورتی  در  گفت:  است،  بوده  روز  به  ها  داروخانه  مطالبات 
سازمان برنامه و بودجه دستور چاپ اوراق مشارکت را به دولت 
بدهد، مطالبات سال گذشته این سازمان به کل مراکز ارائه دهنده 

خدمت و داروخانه ها پرداخت خواهد شد.
 ۲۴ حدود  اینکه  به  اشاره  با  سالمت،  بیمه  سازمان  مدیرعامل 
درصد هزینه های سازمان بیمه سالمت به دارو اختصاص دارد، 
بیان کرد: به طور میانگین 3۸۰۰ میلیارد تومان از داروی کشور 

توسط این سازمان پوشش داده می شود.

افزایش ساعت کاری شعب تامین اجتماعی
 در 9 و 1۰ تیر

شعب سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور در روزهای نهم و دهم 
تیر سال جاری تا ساعت ۲۰ آماده ارائه خدمت به متقاضیان بهره مندی 

از قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب هستند.
دارای  کارفرمایان  تمامی  بهره مندی  منظور  به  زمان،  پیام  گزارش  به 
تابعه  شعب  تمامی  بیمهای،  جرائم  بخشودگی  قانون  مزایای  از  بدهی 
این سازمان در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۹ و ۱۰ تیر سال جاری 
این خصوص  اخذ درخواستهای کارفرمایان در  به  تا ساعت ۲۰ نسبت 

اقدام میکنند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،  دهم تیر 
کارفرمایان  ای  بیمه  جرائم  بخشودگی  قانون  از  استفاده  مهلت  پایان 
خوش حساب است و کارفرمایان دارای بدهی به سازمان تامین اجتماعی 
میتوانند تا پیش از پایان مهلت مقرر برای استفاده از مزایای این قانون 

به شعب این سازمان مراجعه کنند. 

خبر

صاحبان کسب و کارهای مجازی 
بیمه تامین اجتماعی می شوند

معاون بیمه ســازمان تامین اجتماعی گفت: 
امکاناتی فراهم شده است که صاحبان کسب 
و کارهای عرصــه فضای مجازی و حتی بازی 
های رایانه ای می توانند بیمه تامین اجتماعی 

شوند.
محمدحســن زدا به ایرنا گفت: سازمان تامین 
اجتماعــی با توجه به ســال حمایت از کاالی 
ایرانــی، برنامه هایی بــرای حمایت از فعاالن 
عرصــه فضای مجازی و شــرکت هــای نوپا 
همچون اســتارتاپ ها طراحی کرده است تا 

بتواند خدماتی نیز به این افراد ارائه دهد.
زدا ادامه داد: ســازمان تامین اجتماعی نمی 
تواند در قبال درخواست های شاغلین کسب و 
کارهای مرتبط با استارتاپ ها و آینده نیروی 
کار شــاغل و خانواده آنــان در این حوزه بی 
تفاوت باشــد؛ به همین منظــور مذاکراتی با 
تعدادی از شرکت های بزرگ مرتبط با حوزه 
استارتاپ ها داشته است که در چارچوب این 
مذاکرات تالش می شــود شاغالن در این نوع 
کسب و کارها با استفاده از بیمه های توافقی 
از خدمات ســازمان تامین اجتماعی بهره مند 
شــوند.وی تصریح کرد: از آنجا که ســازمان 
تامین اجتماعی اطالعات درســتی از فعاالن 
عرصه فضای مجــازی در اختیار نــدارد، در 
صورتی کــه این افراد شناســایی و اطالعات 
آنها در اختیار تامین اجتماعی قرار گیرد، این 
سازمان می تواند به صورت نامحدود این افراد 

را بیمه کند.
معاون بیمه ســازمان تامین اجتماعی اظهار 
داشــت: در صورتی کــه این افــراد، پس از 
شناسایی به تامین اجتماعی معرفی شوند، در 
قالب بیمه های توافقی با آنها کار خواهیم کرد.

معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: 
به عنوان نمونه در یکی از اســتان های کشور 
کانونی برای بازی های رایانــه ای راه اندازی 
شــد و از آنجایی که بیشتر این افراد در خانه 
فعالیت دارند، قرار شــد آنهایی که در خانه در 
فضای مجــازی فعالیت دارنــد، از طریق این 
کانون شناسایی و به سازمان تامین اجتماعی 
معرفی شوند تا تحت پوشش خدمات بیمه ای 

قرار گیرند.

موافقت اموزش و پرورش
 با تعطیالت زمستاني 

 علی اصغر مونســان معــاون رئیس جمهوری 
درخصوص آخرین وضعیت تعطیالت زمستانی 
مدارس گفت: »ما پیگیر این موضوع هستیم. 
وزارت آموزش و پرورش با این موضوع موافق 
اســت و امید داریم بتوانیم امسال اجرایی اش 

کنیم.«
مونســان ادامه داد: »این اتفــاق برای برخی 
مناطق مانند مناطق جنوبی که در فصل دوم 
ســال ایام آب و هوای شــان بهتر است، اتفاق 

خوبی است.«
او با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال و رونق آن 
مناطق خیلی خوب اســت، خاطرنشان کرد: 
»بــا وزیر آموزش و پــرورش صحبت کردیم. 
امیدواریم به دلیل زمان کوتاه، این موضوع نیاز 

به مصوبه مجلس نداشته باشد.«

خبر

رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان 
اعتیاد  بهزیستی شــیوع  اعتیاد ســازمان 
در کودکان را بین ســنین ۸ تا ۱۱ ســال 

عنوان کرد.
فریــد براتی ســده )رئیس مرکز توســعه 
ســازمان  اعتیــاد  درمــان  و  پیشــگیری 
بهزیســتی( در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه چه تعداد بیمارستان  برای سم زدایی 
کودکان معتــاد از طرف وزارت بهداشــت 
معرفی شــده است، بیان داشــت:  در مورد 
کودکان درگیر اعتیاد تفاهم نامه مشــترکی 
با هماهنگی دبیرخانه ســتاد مبارزه با مواد 
مخدر، سازمان بهزیستی و همچنین وزارت 
بهداشت صورت گرفت، دال بر اینکه درمان 
کودکان در مراکز وابسته به وزارت بهداشت 
صــورت گیرد و بعــد از آن کــه درمان و 
سم زدایی شــدند در صورتی که خانواده ای 
نداشــته باشــند یا بدسرپرســت باشند با 
حکم قضائی به بهزیســتی و مراکز زیر نظر 
بهزیســتی ارجاع داده شوند، در این فرآیند 
دانــش آموزان معتاد نیز قــرار دارند و قرار 
شــد که در مورد آنها هم به همین ترتیب 
برخورد می شــود.او افزود: قبل از اینکه این 
موضوع عملیاتی شود در بهزیستی مراکزی 
اقامتی داشــتیم که در استان های سیستان 
بلوچستان، خراســان شمالی، تهران و البرز 
فعالیت داشــتند که به کــودک معتاد؛ چه 

بــا خانمان و چه بی خانمــان خدمات ارائه 
می کرد. در جلسه ای که با وزارت بهداشت 
و ســتاد مبارزه با موادمخدر تشــکیل شد، 
گفتند که نیازی به مراکــز اقامتی نداریم؛ 
چون کــودک مصرف کننده مــواد را ابتدا 
باید به صورت ســرپایی درمــان کرد و اگر 
نیاز به خدمات داشــت، بســتری کرد، آن 
هم در مراکز بیمارســتانی تا این کار توسط 
متخصصــان درمانگر صــورت گیرد. ما هم 
ایــن را پذیرفتیــم و به مراکــز گفتیم که 
دیگر پذیــرش نکنند.رئیس مرکز توســعه 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی 
در ادامه گفت:  قرار شد که وزارت بهداشت 
بیمارســتان های خود را در ۱۶ شهر معرفی 
کنــد، اما اینکه چند مرکز تــا االن معرفی 
شده و االن در چه وضعیتی است و آموزش 
و پــرورش و وزارت بهداشــت در خصوص 
شناســایی و درمان دانش آموزان معتاد چه 
می کنند، مشخص نیست؛ البته این کار در 
دو استان کشــور آغاز شده است که شامل 
خراسان جنوبی و شهر بیرجند هم می شود 
که کودکان مصرف کننده به دانشگاه علوم 
پزشــکی معرفی می شوند و خدمت دریافت 
اینکه کــودکان مهاجر می توانند  می کنند. 
از ایــن خدمات برخــوردار شــوند یا خیر 
نیاز بــه قوانین وزارت بهداشــت دارند، اما 
در زمانی که ما مراکز اقامتی بهزیســتی را 

در ایــن خصوص داشــتیم تمامی کودکان 
مهاجر نیز تحت پوشــش بودنــد.او با بیان 
اینکــه باید به همه کــودکان خدمات ارائه 
شــود، گفت: در مورد دانش آموزان معتاد 
هم باید بگویم، مســاله این است که دانش 
آموزان در مدارس شناسایی می شوند و بعد 
از شناســایی نیز فرآیندها یکسان است. در 
مرحله بعد از ســم زدایی که بحث واگذاری 
کودکان مطرح می شود، اغلب دانش آموزان 
بــه خانواده های خود بازمی گردد مگر اینکه 
بدسرپرست باشــند که فرآیند این مرحله 
مثل کودکان کار می شود که یا به بهزیستی 
یا به مراکز شبه خانواده واگذار می شود. اما 
فرآیند درمــان دانش آموزان و کودکان کار 
و خیابان باید یکســان باشد.براتی سده در 
پاسخ به این سوال که آیا زمانی که کودکان 
کار شناســایی می شوند از آنها تست ایدز و 
اعتیاد نیز گرفته می شود، بیان داشت: تست 
ایــدز و اعتیــاد نیز از این کــودکان گرفته 
می شود. بهزیســتی یک سیستمی دارد که 
بر اساس آن به کودکان کار برای پیشگیری 
از HIV آمــوزش می دهد و طبق این برنامه 
از ایــن کودکان هم تســت گرفته و هم به 
آنها آموزش داده می شــود. در سال گذشته 
بــه هفت هزار کودک کار و خیابان خدمات 
آموزشی پیشــگیری از ایدز ارائه شد.او در 
ادامــه در پاســخ به این ســوال که در چه 

اســتان هایی تعداد کودکان درگیر با اعتیاد 
بیشتر است، به ایلنا گفت: آموزش و پرورش 
ارزیابی را از دانش آموزان انجام داده است. 
بهزیستی نیز به این نتیجه رسیده است که 
استان سیســتان و بلوچستان و به خصوص 
مناطــق حاشــیه ای آن بســیار درگیر این 
مساله اســت. بیشــترین کودک معتاد در 
زاهدان شناســایی شد که بیش از 3۰۰ نفر 
در طی دو سال بودند. در حال حاضر نیز در 
این اســتان متقاضی هایی وجود دارد، اما با 
توجه به اینکه این کار به وزارت بهداشــت 
واگذار شده است نمی توانیم کاری برای آنها 
انجام دهیم. در حال حاضر کودکانی که در 
زاهدان اعتیاد داشتند و سم زدایی برای آنها 
صورت گرفته به مراکز شبه خانواده سپرده 
می شوند، اما درمان از دست بهزیستی خارج 

شده است.
رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی تاکید کرد که قرار 
بود پروتکل درمان کــودکان دارای اعتیاد 
توســط وزارت بهداشت ابالغ شود و تکلیف 
خود را انجام دهند، اما مشــخص نیست به 
کجا رسیده است.براتی سده گفت: بهزیستی 
همین االن هم قادر اســت به کودکانی که 
اعتیاد دارند و بدسرپرست  هستند خدمات 
ارائه دهد و تا زمانی که قاضی حکم دهد از 

این کودکان نگهداری می کند.

شیـوع اعتیـاد
 در بین کودکان ٨تا11سال

احضار متهم 
اقای فرزاد بیگی و اقای یزدان هادیخانی 

در پرونده کالسه ۹۶۰۶۱۱ شعبه سوم دادیاری دادسرای شهرستان بهشهر موضوع 
شکایت وحید حسین پور با توجه به دالیل موجود در پرونده متهم هستید به ایراد 
ضرب و جرح عمدی لذا در مهلت یکماه از تاریخ انتشار این اگهی می توانید با حضور 
در این شعبه از دادیاری از خودتان دفاع نماییددر صورت عدم حضور برابر مقررات 

اتخاذ تصمیم گردد. م الف ۹۷/۲۰/۶۶۰۲
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای بهشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۱/۲۰۱/۹۷

شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: احسان نظری فرزند:حسین خوانده:محمد زارعی فرزند: محمدعلی  

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱3۹۷/۵/۱۶ ساعت ۹:3۰ وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اگهی اجراییه 
مشخصات محکوم له : پرویز رودباری فرزند علی  به نشانی : بهشهر – روبروی هتل 

بهشهر – جنب نانوایی فخاری – فروشگاه رودباری 
مشخصات محکوم علیه: مهدی شاهینی فرزند...

به نشانی : گرگان – خیابان شهید رجایی- روبروی بانک صادرات فروشگاه مهدی 
شاهینی 

بموجب رای شماره ۴۸۰ تاریخ ۹۵/۸/۸ شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
بهشهر و رای شماره ... تاریخ... دادگاه عمومی ... که قطعیت یافته است .

محکوم علیه محکوم است به : استرداد ثمن معامله مقدار ۷۷۰ کیلو خرما به مبلغ 
شصت میلیون و سیصد هزار ریال به انضمام دادرسی به مبلغ ۱/۰۱۵/۰۰۰ ریال و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/۴/۲۹ لغایت روز اجرای حکم در 
حق خواهان و پرداخت ۱/۲ محکوم به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت . م الف 

۹۷/۲۰/۶۶۰3
دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بهشهر 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۱/۲۰۰/۹۷

شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: احسان نظری فرزند:حسین
خوانده:کورش کمری فرزند: محمد  

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده کورش کمری تقدیم که 
به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ ۱3۹۷/۵/۱۶ ساعت ۹:3۰ وقت رسیدگی 
تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی 
ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه 

به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

اجرائیه
مشخصات محکوم له : امید مرادیانی-نام پدر:امین-نشانی محل اقامت:جوانرود خیابان 

امام شافعی)رح( فرش پاتریس جنب پاساژ مهدوی ۰۹۱۸۸۸۸۴۷۸۲
مشخصات محکوم علیه :صیدامین غالمی-نام پدر:صیدنجات -  مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره۴۷۴ مورخ ۹۶/۷/3۰  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه چهارم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 3۶۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه های دادرسی وخسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ۹۵/۹/۱۱ لغایت زمان اجرای حکم.  و مبلغ   ریال به دولت محکوم می باشد 

عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مزایده 
محسن  سید  آقای  علیه  محکوم  متمرکز  مدنی  ۹۷۰۰۹۸اجرای  کالسه  پرونده  در 
ساداتی به پرداخت صد و چهار قطعه سکه تمام بهار آزادی بدون در نظر گرفتن تاخیر 
تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق خانم  سمیرا 
کرامتی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال وی را 
جهت تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 
احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال  مورد 
مزایده یک باب مغازه کف سرامیک اسکلت فلزی و سقف ایرانیت واقع در جمعه بازار 
داخل دومین کوچه منتهی علیه حد شرقی زمین به مساحت ۹متر مربع متعلق به 
آقای سید محسن ساداتی به آدرس جویبار جمعه بازار قیمت کارشناسی شده مبلغ 
۶۰ میلیون ریال می باشد موعد و زمان فروش روز ۹۷/۴/3۰ساعت ۹ صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار میباشد زمان بازدید  مزایده در یکی از روزهای 

اداری پس از انتشار می باشد
 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم ناهید بهرامی هزاوه فرزند فتح اهلل به شرح درخواستی که به شماره۱3.3۸۲.۹۷ 
این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که رسول مالیی رئیسی   فرزند نصراهلل  به شماره شناسنامه ۱۵3 صادره از تهران در 
تاریخ۹۷.۲.۱۲ در  اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از
۱- نصراهلل مالیی رییسی  فرزندجعفر متوفی به شناسنامه ۱۷ نسبت  پدرمتوفی 

۲- ام نساء عابدی  فیروزجایی فرزند اسداهلل به شماره شناسنامه ۵ نسبت مادرمتوفی 
3- ناهید بهرامی هزاوه فرزند فتح اهلل شماره شناسنامه  33۵ نسبت همسر علی مالیی 

رئیسی فرزند رسول به شماره شناسنامه ۰۰۱۵۹۷۲۸۲۸  نسبت پسر متوفی 
 ۴-امیرحسین مالیی رئیسی فرزند رسول به شماره شناسنامه ۰۰۲۵۱۰۱۸۱۱ نسبت 

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

نخستین آگهی ظرف  یک ما ه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی شعبه سیزدهم  شورای حل اختالف بابل خیری زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم معصومه علی آبادیان  دارای شماره شناسنامه3۵۱ و کد ملی ۲۰۶۲۷۸۷۲۱۹ به 
شرح دادخواست به کالسه ۱۲.3۱3 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  
و چنین  توضیح داد که شادروان حسن رامش به شناسنامه  ۲۸۲ در  اقامتگاه دائمی 

خود به درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن  مرحوم منحصر است به
ملی ۲۰۶3۱۲۸۱۲۱  فرزند حسن شماره شناسنامه ۸۲۰ شماره  رامش   ۱-حمید 

پسر متوفی 
۲-خاطره رامش فرزند حسن شماره شناسنامه ۷۰۱۹ شماره ملی  ۲۰۶۴3۴۴۵۷دختر 

متوفی
ملی  شماره   3۵۱ شناسنامه  شماره  اکبر  علی  فرزند  آبادیان  علی  معصومه   -3  

۲۰۶۲۷۸۷۲۱۹همسر متوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف  یک ما ه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف بابل خیری زاده

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۷۶۰33۱۰۱۱۰۰۰۲۵۲مورخه ۱3۹۷/۰۲/۲3 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید خلیلی 
بشناسنامه شماره ۲۰۱۴ صادره از کرج فرزند فتح اله در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی در آن به مساحت ۹۲/۷۴ مترمربع مفروز از پالک شماره ۱۶۲۱۹ فرعی از ۱۷۰ 
اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای مهدی شفاعتی و با مالکیت مالک اولیه آقای فتح 
اله ترابی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۷/۱۰۵۲۹/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۷/۰۴/۰۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۷/۰۴/۲۵

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

معــاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دو نوبت 
زنان در اســتادیوم آزادی برای تماشــای خانوادگی فوتبال 
حاضر شدند که این موضوع کامال بر اساس موازین شرعی و 
شیوه نامه دولت بوده است.معصومه ابتکار در گفت وگویی در 
ارتباط با حضور خانواده ها در استادیوم ۱۰۰ هزار نفری آزادی 
برای تماشــای دو بازی تیم ملی فوتبــال ایران، اظهار کرد: 
آقایانی که ورزش فوتبال می کنند جوراب شان تا زیر زانوشان 
است، شلوارشان هم تا باالی زانویشان است. اصال بحث فقهی 
مبنی بر ندیدن ورزش مردان فوتبالیست توسط زنان وجود 
ندارد.وی ادامه داد: برگزاری تماشای فوتبال توسط خانواده ها 
در استادیوم آزادی کامال بر اساس موازین شرعی بوده است و 
هیچ مشکلی نیست. سیاست دولت این بود که با رعایت تمام 
شئونات و رعایت چارچوب ها تمام موازین، شیوه نامه دولت را 
اجرا کند.ابتکار گفت: خوشبختانه در مسابقات جام جهانی 
دو نوبت خانم ها در استادیوم آزادی حضور پیدا کردند، هیچ 
مشــکلی نبوده و ان شــاءاهلل از این به بعد هم هیچ مشکلی 
نخواهد بود.معــاون رییس جمهور در امور زنــان و خانواده 
در پاسخ به این پرســش که آیا این معاونت با وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری برای پیگیری مشکل دانشجویان دستگیر 
شــده در اعترضات دی ماه همکاری کــرده یا نه؟ گفت: ما 
پیگیری هــای الزم را انجام دادیم،  این بحث در هیات دولت 
نیز مطرح شده است و امیدواریم که ان شاءاهلل زودتر مشکالت 

دانشجویان برطرف شود.

ابتكار :تماشاي فوتبال 
در استاديوم شرعي بود

میزان پوشش بیمه ای و تعهدات مدنظر برای زائران حج تمتع 
۹۷ یکی از موضوعاتی اســت که بارها از سوی زائران مطرح 
شده و ســازمان حج و زیارت نیز با شفافیت خاصی به این 

موضوع اهتمام دارد.
اما میزان پوشش بیمه ای زائران حج تمتع ۹۷ و نوع تعهدات 
در نظر گرفته شــده به چه صــورت و تا چه میزانی تعیین 
شده است؟قرارداد بیمه ای زائران حج تمتع ۹۷ با بیمه ایران 
منعقد شــده و شروع پوشــش بیمه ای از ۴۸ ساعت قبل از 
خروج از کشور تا ۷۲ ساعت پس از ورود به کشور تعیین شده 
که در حقیقت مدت پوشش بیمه ای حجاج ۴۵ روز خواهد 
بود.تعهدات بیمه ای: در صورت فوت به هر علت ۲۰ میلیون 

تومان غرامت پرداخت خواهد شد.
در صورت فوت بر اثر حادثــه ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت 
خواهد شد که با احتساب ۲۰ میلیون تومان ذکر شده،مبلغ 
۲۷۰ میلیون تومان تعهد بیمه ای خواهد بود.در صورت نقص 
عضو دائم که بر اثر حادثه صورت گیرد، تا سقف ۲۵۰ میلیون 
تومان پرداخت خواهد شــد. در صــورت هزینه های درمان 
بســتری بیمارستانی تا ســقف ۲۰ میلیون تومان پرداخت 
خواهد شد.تعهد بیمه ای برای هزینه های درمان سرپایی هم 
تا ســقف ۲ میلیون تومان خواهد بود؛ یعنی پوشش درمانی 
برای هر زائر تا سقف ۲۲ میلیون تومان در نظر گرفته خواهد 
شد.ضمنا تعهدات بیمه ای برای بار زائران نیز در پوشش بیمه 

ای گنجانده شده است.

اعالم ميزان
 بيمه اي حج ٩٧

ســید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص 
ســاختار جدید ایــن وزارتخانه و کم شــدن یک معاونت، 
اظهار کرد: این ســاختار پس از بررســی های فراوان آماده 
شده است و به زودی به ســازمان امور اداری و استخدامی 
ارســال می شود.وی ادامه داد: باید در سازمان امور اداری و 
اســتخدامی جلساتی را برگزار کنیم و در خصوص ساختار 

وزارت آموزش و پرورش به تفاهم نهایی برسیم.
بطحایی در پاسخ به این پرسش که در ساختار جدید وزارت 
آموزش و پرورش چه معاونت هایی با هم ادغام خواهند شد، 
گفت: با توجه به اینکه اعالم این موضوع حساســیت های 

را ایجاد می کند تا زمان نهایی شدن آن، اعالم نمی کنیم.
وی تصریح کرد: ما یک مدل پیشنهاد برای ساختار جدید 
آموزش و پــرورش آماده کرده ایم.ماجرای کوچک ســازی 
دولت از چندین ماه پیش مطرح شــده است و وزارتخانه ها 
به دنبــال طراحی ســاختار جدید خود هســتند؛ وزارت 
آموزش و پرورش در حال حاضر ۶ معاونت دارد که باید به 
۵ معاونت کاهش دهد.هم اکنون وزارت آموزش و پرورش 
دارای ۶ معاونت شامل »معاونت آموزش ابتدایی«، »معاونت 
آموزش متوسطه«، »معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی«، 
»معاونت حقوقــی و امور مجلس«، »معاونت پرورشــی و 
فرهنگی« و »معاونت تربیت بدنی و ســالمت« است؛ البته 
رؤســای ســازمان تابعه آموزش و پرورش هم معاون وزیر 

محسوب می شوند.

بطحايي:ساختارمدارس
 تغيير كند
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ناتوانی آمریکا در حذف  ۲/8 میلیون بشکه 
صادرات روزانه نفت ایران از بازار 

نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به اینکه صادرات نفت ایران روزانه 
۲.۸ میلیون بشکه است، گفت: بعید به نظر می رسد آمریکا در قالب 

تحریم های جدید بتواند این رقم نفت را از بازار خارج کند.
به  اشاره  با  خطیبی  علی  محمد  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تاثیرپذیری بازار نفت ایران از اعمال تحریم های جدید آمریکا افزود: 
ترامپ در حال حاضر مشغول یک جنگ گسترده تجاری با اتحادیه اروپا، 
همسایگان، چین و همینطور در برخی موارد با ایران بوده و سعی دارد 
از نظر اقتصادی به کشورها فشار وارد کند.وی همچنین اظهارداشت: 
نتیجه تمامی درگیری ها بین آمریکا و سایر ممالک دنیا مربوط به امتیاز 
گیری و باج خواهی است.این کارشناس بازار نفت و انرژی در خصوص 
اظهارات یک مقام بلند پایه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر اینکه شرکت 
هایی که نفت خام ایران را خریداری می کنند تا ابتدای نوامبر سال 
جاری باید روند خرید خود را بطور کامل متوقف در غیر این صورت 
با تحریم های قدرتمند آمریکا مواجه خواهند شد، گفت: بعید به نظر 
می رسد دولتمردان آمریکایی در این زمینه موفق شوند چرا که امروز 
کشورها بیشتر از اینکه به توصیه های آمریکا عمل کنند به فکر منافع 
خود هستند.وی درادامه افزود: بسیاری از کشورها سالیان متمادیست که 
نفت مورد نیاز خود را از بازار ایران تامین می کنند اینطور نیست با یک 
توصیه آمریکا بخواهند منبع مهم تامین انرژی خود را از دست دهند 

در ضمن بازارهای بین المللی نفت نیز اجازه چنین کاری را نمی دهد.
خطیبی اظهارداشت: صادرات روزانه نفت ایران به بازارهای جهانی ۲.۷ تا 
۲.۸ میلیون بشکه است بنابراین اگر کشورهای مصرف کننده جهان این 

میزان نفت را از ایران نخرخد از کجا باید جایگزین کنند.
وی گفت: الزم به یادآوریست که در تحریم های دوره قبل به رغم برنامه 
ریزی های چندین ساله و همینطور سرمایه گذاری های سنگین در 
حوزه جایگزین سازی تنها موفق شدند ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران را 
از بازار خارج و ۱.۵ میلیون بشکه در بازار ماند چرا که امکان جایگزینی 
ایران در اوپک افزود: بعید به نظر می رسد  مقدورنبود.نماینده سابق 
آمریکا در قالب تحریم های جدید بتوانند صادرات روزانه دو میلیون 
۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه ای نفت ایران را از بازار خارج و از طرفی اینطور 
نیست که شرکای تجاری جمهوری اسالمی مطیع محض آمریکا باشند و 

بخواهند توصیه ها و برنامه های این کشور را مو به مو اجرا کنند.

کوتاه از انرژی

بی اعتنایی هند به درخواست آمریکا 
برای توقف واردات نفت ایران

هند که یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران به شمار 
می رود، بعید است به درخواست های آمریکا برای کاهش 

واردات نفت از ایران به صفر عمل کند.
به  گزارش زمان به نقل از ایسنا، هند اعالم کرد تحریم های 
آمریکا را که تهدید کرده علیه کشورهایی که پس از 
چهارم نوامبر به خرید نفت ایران ادامه  می دهند، وضع 
خواهد کرد به رسمیت نمی شناسد. نفت هند در پاسخ به 
این سوال که آیا هند واردات نفت خود از ایران را کاهش 
خواهد داد؟ به »سی ان ان مانی« گفت : هند تحریم های 
یک جانبه را به رسمیت نمی شناسد و تنها تحریم هایی 
را رعایت می کند که از سوی سازمان ملل متحد تصویب 
شده اند. یک مقام بلند پایه وزارت امور خارجه آمریکا 
سه شنبه هفته  جاری اعالم کرد: آمریکا از خریداران نفت 
ایران درخواست کرده وارداتشان از این کشور را تا چهارم 
نوامبر که تحریم های آمریکا علیه تهران به اجرا گذاشته 
خواهند شد، به صفر برسانند. این خواسته منعکس کننده 
موضع شدیدا خصمانه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
پس از تصمیم برای خروج از توافق هسته ای بین المللی 
با ایران است. طبق آمار دولت هند، ایران پس از عراق و 
عربستان سعودی سومین تامین کننده بزرگ نفت هند 
است و هند نفت ایران را بیش از هر کشور دیگری به جز 
چین خریداری می کند. تحلیلگران می گویند بعید است 
دولت هند به خواسته آمریکا عمل کند. این تحلیلگران بر 
آورد می کنند که هند در حال  حاضر حدود ۷۰۰ هزار 
بشکه در روز نفت از ایران خریداری می کند که منبع 
استراتژیک و مهمی برای تامین تقاضای رو به رشد هند 
برای انرژی به شمار می رود. پاالیشگاه های دولتی هند 
مقامات  می دهند.  ادامه   ایران  نفت  واردات  به  احتماال 
آمریکایی و هندی در حال  حاضر برای مذاکره به منظور 
حل اختالفات تجاری فزاینده که به دنبال تصمیم دولت 
ترامپ برای وضع تعرفه علیه صادرات فوالد و آلومینیوم 
هند ایجاد شده است، در دهلی نو دیدار می کنند. هند 
وعده داده از چهارم اوت با اعمال تعرفه روی ۲۹ کاالی 

آمریکایی، تعرفه های ترامپ را تالفی کند.

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

قیمت نفت برنت دیروز با ۱۱ سنت، معادل ۰.۱ درصد 
که  حالی  رسید.در  سنت   ۷۴ و  دالر   ۷۷ به  کاهش 
اختالفات تجاری میان آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ 
جهان باال گرفته، قیمت نفت دیروز کاهش داشت، اما به 
دلیل اختالل در عرضه نفت برخی تولید کنندگان و باال 
بودن تقاضا افت قیمت چندان قابل توجه نبود. بر اساس 
این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا دیروز با ۲۶ 
سنت، معادل ۰/۴درصد کاهش به ۷3 دالر و ۱۹ سنت 
رسید. قیمت نفت برنت نیز دیروز با ۱۱ سنت، معادل 

۰/۱درصد کاهش به ۷۷ دالر و ۷۴ سنت رسید.

وزیر نفت در آستانه افتتاح فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت: نفت در جهان
افتتاح این پاالیشگاه به معنای این است که ما در مقابله با تهدیدهای 

خارجی مقاوم شده ایم.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه صبح پنجشنبه، هفتم 
تیرماه در بدو ورود به بندرعباس و پیش از افتتاح فاز دوم پاالیشگاه 
با  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  فارس  خلیج  ستاره  گازی  میعانات 
بهره برداری از فاز دومپاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تولیدآن به روزانه ۲۴ 
میلیون لیتر بنزین رسیده است.وی با بیان این که در گذشته کشورهای 
خارجی با تحریم روی کمبود بنزین فشار می آوردند،گفت: با بهره برداری 
از پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و رسیدن به رقم تولید روزانه 3۶ میلیون 
لیتر، وضع باثباتی خواهیم داشت و از بابت تحریم نگرانی نداریم.وزیر 
نفت با اشاره به لزوم کاهش مصرف بنزین در کشور گفت: با افتتاح 
فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۲۴ میلیون لیتر بنزین در 
این پاالیشگاه تولید می شود، اما نمی توانیم سالی یک فاز برای افزایش 
مصرف بنزین در کشور در مدار قرار دهیم و باید پس از این خودکفایی 
بنزین، این خودکفایی در کارخانه های خودروسازی پیگیری شود.وی 
با اشاره به راه اندازی فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دهم 
اردیبهشت ماه پارسال، گفت: این طرح در ابتدا کالف پیچیده ای بود که 
باز کردن گره های آن صبر و حوصله زیادی می خواست و خوشبختانه 
همکاران ما در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و قرارگاه 
خاتم االنبیاء )ص( و شرکت شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت 
)اویک( و شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت )اویکو( برای 
موفقیت این طرح با ظرفیت پاالیش روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات 

گازی تالش و همکاری بی وقفه ای داشتند.
وزیر نفت با اعالم بهره برداری از فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در زمستان امسال گفت: در سال ۹۲، تولید بنزین یورو ۴ در سال ۹۲، 
سه میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در روز بود که این مقدار در سال ۹۶ به 
روزانه ۲۸ میلیون لیتر رسید و این رقم امسال با ۱۴ برابر افزایش به 

۵۴ میلیون لیتر در روز می رسد، همچنین تولید بنزین پایه کشور از 
رقم روزانه ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر هم اکنون به ۹۰ میلیون لیتر 
رسیده است.زنگنه همچنین درباره میانگین مصرف بنزین در کشور، 
گفت: در سال ۹۱ روزانه ۶3 میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور 
مصرف می شد که این مقدار در خردادماه ۹۷ به روزانه ۸3 میلیون و 
۵۰۰ هزار لیتر رسیده و در ماه های آینده به این رقم افزوده خواهد شد، 
رقم افزایش بنزین در کشور ساالنه ۸ تا ۹ درصد است.وزیر نفت با اشاره 
به این که هم اکنون در همه کالنشرهای کشور بنزین و نفت گاز یورو ۴ 
توزیع می شود، گفت: هم اکنون در ۹۴ جایگاه در سراسر کشور بنزین 
و نفت گاز یورو ۴ توزیع می شود که این رقم در دو ماه آینده به ۲۰۰ 
جایگاه می رسد.وی همچنین از عملیاتی شدن واحد تصفیه هیدروژنی 
پاالیشگاه تبریز با تولید روزانه ۶ میلیون لیتر نفت گاز در مرداد ماه 
امسال خبر داد و گفت: واحد تصفیه هیدروژنی پاالیشگاه بندرعباس با 

ظرفیت تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز یورو ۴ مهرماه امسال به 
بهره برداری می رسد و بهره برداری از واحد تصفیه هیدروژنی پاالیشگاه 

اصفهان با استاندارد یورو چهار هم در دستور کار قرار دارد.
وزیر نفت همچنین از افزوده شدن ۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۴ به 
تولید پاالیشگاه الوان خبر داد.زنگنه با اشاره به این که بیشترین تهدید 
آمریکا در دوره پیشین تحریم ها متوجه بحث سهمیه بندی بنزین بود، 
گفت: با اجرای پروژه احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان یک 
طرح مهم در جهت اقتصاد بزرگترین گام برداشته شد و در صورتی که 
راه اندازی نمی شد 3۶۰ هزار بشکه خوراک میعانات گازی این پاالیشگاه 
را باید به زحمت صادر می کردیم.وی با اشاره به طرح فراگیر پاالیشی 
سیراف )پاالیشگاه های هشت گانه( گفت: برای تکمیل این طرح مهم با 
مجموع ظرفیت پاالیش روزانه ۴۸۰ هزار بشکه  که خوراک آن میعانات 

گازی خواهد بود، به فکر واگذاری سهام آن به مردم هستیم.

آگهی دادنامه
شهرستان  حقوقی  عمومی  ۹۶۰۹۹۸۶۱۴۱3۰۰۷۷۲شعبه3دادگاه  کالسه  پرونده 
خرمشهر تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۱۴۱3۰۰3۱۲-خواهان:آقای کمال صبی 
خرمشهر  موقتا  نشانی  به  علی  فرزند  جلیلیان  زهرا  خانم  وکالت  با  غریب  فرزند 
وخانم  سوم  ها-طبقه  پاساژستاره  متری  چهل  خیابان  مطهری-ابتدای  –چهارراه 
–چهارراه مطهری-ابتدای خیابان  نشانی خرمشهر  به  یونس  فرزند  هندیانی  افروز 
پور  مطوری  فدیغه  خانم  سوم-خواندگان:۱-  –طبقه  ها  پاساژستاره  متری  چهل 
محرزی۲-آقای علی وجدانی3-آقای جابر وجدانی ۴-خانم سهیال وجدانی ۵-آقای 
وجدانی  الهام  وجدانی۸-خانم  مرتضی  وجدانی۷-آقای  رضا  وجدانی۶-آقای  جواد 
خوزستان  نشانی  پوربه  نالتی  شاهرخ  آقای   -۹ المکان  مجهول  نشانی  به  همگی 
–خرمشهر-چهل متری–کوچه عسکری-پالک ۱۲۲-خواسته ها:۱-الزام به تنظیم 
صبی  کمال  آقای  دعوای  دادگاه:درخصوص  ملک۲-دستورموقت-رای  سندرسمی 
فرزند غریب با وکالت خانم هازهرا جلیلیان و افروز هندیانی هردو وکیل دادگستری 
به طرفیت آقایان و خانم ها ۱-شاهرخ نالتی پورفرزند جمال الدین ۲-جابر3-رضا۴-
حمید۹- فرزندان  وجدانی  همگی  شهرت  سهیال۵-الهام۶-جواد۷-مرتضی۸-علی 

فدیغه مطوری پورمحرزی،مبنی بر الزام خواندگان به انتقال و تنظیم سند رسمی 
مقوم  دادرسی  خسارات  احتساب  با  خرمشهر   ۲ ۱۶بخش  ۲۷۲ناحیه  ثبتی  پالک 
پرونده و دادخواست  اوراق و محتویات  به  ،با توجه  تومان  به بیست ویک میلیون 
تقدیمی که وکالی خواهان اعالم نموده اندخواهان درسال۱3۸۴یک قطعه زمین به 
شماره پالک موصوف ازمورث خواندگان ردیف دوم الی نهم باوکالت خوانده ردیف 
اینکه  به  باتوجه  است  اخذشده  اصالت سندنیزازدادگاه  ورای  نموده  خریداری  اول 
مورث خواندگان ردیف دوم تانهم فوت نموده است لذاتقاضای صدورحکم به شرح 
حاضرنشده  دادرسی  درجلسه  قانونی  ابالغ  رغم  علی  اند.خواندگان  نموده  خواسته 
والیحه ای ارسال ننموده اند.حسب استعالم به عمل آمده ازاداره ثبت اسنادوامالک 
نامه شماره۶۰۴/۹۶/۱۹۹۶۶-۱3۹۶/۱۲/۱۶اعالم شده است  به موجب  خرمشهرکه 
آقای حمیدوجدانی وسپس ورثه وی باارائه رای تاییداصالت سندشماره۱۹۲۷/۸۵-

۸۵/۱۰/۱۶شعبه اول حقوقی خرمشهرنسبت به پالک موصوف تشکیل پرونده نموده 
که پرونده درجریان ثبت قراردارد.بنابراین دعوای خواهان بااحرازعقدبیع وارد است 
وبه استنادمواد۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی مدنی مصوب۱3۷۹ومواد 
۲۲۴،۲۲3،۲۲۰،۲۱۹قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان ردیف اول تانهم به 
اصل  عنوان  ثبتی۲۷۲ناحیه۱۶بخش۲خرمشهربه  پالک  انتقال  سندرسمی  تنظیم 
خواسته وپرداخت مبلغ پنج میلیون وچهارصدونودهزارریال به عنوان هزینه دادرسی 
اینکه  شود.نظربه  می  صادرواعالم  خواهان  درحق  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق 
دادرسی  آیین  استنادمواد۸۴و۸۹قانون  لذابه  نبوده  اول  ردیف  خوانده  دعوامتوجه 
ازابالغ قابل واخواهی  مدنی قراررددعوارای صادرشده غیابی وظرف بیست روزپس 
تجدیدنظراستان  تجدیدنظردرمحاکم  روزقابل  بیست  ظرف  وسپس  دادگاه  دراین 

خوزستان است.
ضرغام خسروی-رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری خرمشهر

دادنامه 
خرم  دو شهر  کیفری  دادگاه  شعبه ۱۰۲  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۶۰۰۸۰۵ 
شکات  شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱3۶۰۰3۰۹  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   ۱۰۲( آباد 
: ۱-آقای شهریار کرد علیوند فرزند عباس به نشانی لرستان – خرم آباد گلدشت 
غربی میدان اسفند خ نگار غربی زاگرس ۲ ، ۲-دادستان خرم آباد – متهم : آقای 
فرشاد سوری مجهول المکان – اتهام ها : حمل و نگهداری غیر مجاز یک قبضه 
سالح جنگی از نوع کالشینکف و مشارکت در تخریب شیشه ها ، درب ، پنجره و 

دیوار منزل آقای شهریار کرد علیوند 
دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از 

خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . 
نگهداری  و  بر حمل  دایر   ، فرشاد سوری  آقای  اتهامات  : در خصوص  دادگاه  رای 
غیر مجاز یک قبضه سالح جنگی از نوع کالشینکف و مشارکت در تخریب شیشه 
ها ، درب ، پنجره و دیوار منزل آقای شهریار کرد علیوند با توجه به جامع اوراق و 
محتویات پرونده ، شکایت شاکی مذکور بدین نحو که اظهار داشته متهم موصوف با 
در دست داشتن یک قبضه سالح کالشینکف در شب مورخ ۱3۹۶/۲/۷ و به اتفاق 
متهم مجید میر دریکوند به طرف منزل وی حمله ور شده اند و از طریق تیر اندازی 
مبادرت به تخریب اموال ایشان نموده اند و از متهم شکایت دارند گزارش مرجع 
انتظامی )کالنتری ۱۷ خرم آباد ( و بنحو منعکس در پرونده که داللت بر تیراندازی 
در  اظهارات شهود  نماید مالحظه  می  وی  اموال  تخریب  و  منزل شاکی  به طرف 
متهم  اندازی  تیر  بر  متفقا  که  پرونده   ۴۴-۴3-  ۴۲ شماره  اوراق  بشرح  و  دادسرا 
به سمت منزل شاکی شهادت داده اند کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و 
انقالب خرم آباد و نظر به اینکه متهم از طریق درج آگهی در روزنامه احضار شده 
و در این شعبه دادگاه حضور به هم نرسانده و الیحه ای نیز ارسال نکرده اند فلذا 
بزهکاری مشارالیه محرز و مسلم است و به استناد بند پ از ماده ۶ قانون مجازات 
قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیر مجاز و ماده ۶۷۷ قانون 
مجازات  قانون   ۱۲۵ ماده  رعایت  با  (و  تعزیرات  بخش   (  ۱3۷۵ اسالمی  مجازات 
اسالمی ۱3۹۲ و همچنین رعایت ماده ۱3۴ قانون اخیر الذکر و لحاظ قاعده تعدد 
ماده جرائم و رعایت ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱3۹۲ متهم موصوف را 
از حیث بزه حمل و نگهداری غیر مجاز یک قبضه سالح جنگی از نوع کالشینکف 
به تحمل پنج سال حبس و از لحاظ بزه مشارکت در تخریب اموال شاکی )بشرح 
مذکور ( به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید الزم به ذکر است که 
از ید  اینکه سالحی  در خصوص متهم مجازات اشد قابل اجرا می باشد و نظر به 
متهم کشف نشده است فلذا این شعبه دادگاه در خصوص ضبط آن مواجه با تکلیفی 
نمی باشد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد .
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید همت نور بخش . 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

۱.معصومه داستانی فرزند محمدباقر به نشانی: فردیس- کانال شرقی- خ آزادی- خ 
بنی هاشم - کوچه محب الحسین- پ ۱۵۴ 

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 
۱. هدایت اله، پوران دخت، مسعود ، پیام، شهین دخت، پیمان و نصرت اله همگی 

با نام خانوادگی پناهی نژاد  و همگی مجهول المکان 
۲- پروین خرم دل به نشانی : البرز- فردیس - مرکزی - فردیس 

3- گوهر نادری نژاد - مجهول المکان 
محکوم به :
بسمه تعالی

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره بایگانی ۹۵۰3۱۴ و شماره دادنامه 
از  را  : خواندگان  به  است  علیه محکوم  مربوطه ۹۷۰۹۹۷3۰3۰۷۰۰۰۰۵ محکوم 
باب قائم مقامی مورث ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند 
به  مکلف  خواندگان  تسبیب  قاعده  باب  از  همچنین  و  خواسته  موضوع  آپارتمان 

پرداخت کلیه خسارت دادرسی در حق خواهان/م/الف ۱3۶۵
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- معتمد 

اگهی مفقودی
کارت ملی به نام محمدبخشی پورفرزندعلی حسن شماره ملی333۰3۸۱۶۱۲صادره 

ازاسالم آبادغرب مفقودوازدرجه اعتبارساقط می باشد.
کرمانشاه

آگهی درخواست گواهی حصروراثت 
آقای علیرضا حسن زاده  فرزند موسی  به شرح دادخواستی که به شماره ۵/۹۷/۱۵۹ 
این شوراثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار حصروارثت نموده و اعالم داشته 
که موسی حسن زاده  فرزند حسین به شماره شناسنامه ۷۶۷  صادره از بهشهر در 
تاریخ ۹۷/3/۲۰در اقامتگاه دائمی خود شهرستان قائم شهر فوت نموده و ورثه / وراث 

حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از :
۱- علیرضا حسن زاده حسین ابادی فرزند موسی ش ش۹۹   متولد ۱3۶۴نسبت 

فرزند
۲-حسین حسن زاده حسین ابادی فرزند موسی ش ش ۲۱۷۰۱۲۰۰۷۶  متولد۱3۶۹ 

نسبت فرزند
3-محمدرضا حسن زاده حسین ابادی فرزند موسی ش ش۴۱ متولد  ۱3۶۲ نسبت 

فرزند
۴-امنه دارخال فرزند جان برار ش ش ۷۸۱  متولد ۱3۴3 نسبت همسر

۵-طاوس دارخال فرزند قاسم ش ش ۴ متولد ۱3۱۸ نسبت مادر 
 والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بهشهر

مفقودی
پروانه بهره برداری کارخانه حسن زارع رفیع دارای شماره پروانه بهره برداری ۶3۶۷ و 

تاریخ ۸۸/۲/۲ مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

اگهی دادنامه
 پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۰۸۴۴۸۰۰۴۰۸ شعبه ۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ایالم 

تصمیم شماره ۹۶۰۹۹۷۰۸۴۴۸۰۰۴۶۷ 
خواهان : اقای بانک ملی ایران – اداره امور شعب استان ایالم با وکالت خانم آذر سهرابی 
فرزند عبدالرضا به نشانی استان ایالم – شهرستان سیروان – لومار – روبروی جهاد کشاورزی 
خواندگان :۱-آقای مراد زارعی فرزند داود به نشانی ایالم – محله جانبازان – محله شهرداری 

– کوچه حکمت 
۲- خانم سلیمه کرمی فرزند میرشکار به نشانی ایالم – بلوار سیدالشهداء – کوچه نوری 

خواسته ها:۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه وجه 
بابت ...

رای دادگاه 
در خصوص دادخواست خانم اذر سهرابی به وکالت از بانک ملی ایالم به طرفیت خواندگان 
۱- سلیمه کرمی۲-  مراد زارعی به خواسته مطالبه ۶۶/۶۷۹/۶۲۰ریال بابت اصل خواسته و 
خسارت تاخیر تادیه براساس ماده ۱۰ قرار داد و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح 
که وکیل عنوان داشته خوانده ردیف اول مبلغ ۶۶/۶۷۹/۶3۰ ریال بابت تسهیالت شماره 
و سایر خواندگان  میباشد  بدهکار  ایالم  ملی  بانک  به شعبه مرکزی   ۶۲۰۰۷۴3۸۹۸۰۰۹
تسهیالت  اینکه  به  باعنایت  باشند  تضامنی می  دارای مسئولیت  قرارداد  ماده ۱۶  مطابق 
دریافتی را درسر رسید مقرر باز پرداخت ننموده اند لذا با تقدیم این دادخواست محکومیت  
تاریخ تقدیم دادخواست و  تا  بابت مانده تسهیالت  به مبلغ ۶۶/۶۷۹/۶۲۰ریال  نامبردگان 
ماده ۱۰  از  ریال ۱/۷۵ مستبط  ازای هر سه هزار  به  روزانه  االداء  یوم  تا  تاریخ مذکور  از 
قرارداد بابت خسارت تاخیر مذکور بعالوه کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد 
استدعاست خواندگان حضور نیافته و الیحه ای هم ارسال ننموده اند دادگاه در راستای ماده 
۱۹۹ قانون آیین نامه دادرسی مدنی اقدام به تحقیق از خواهان نموده و در جواب پاسخ به 
سواالت دادگاه در خصوص اصل و مانده اصل و سود ومانده سود تسهیالت اعطایی عنوان 
داشته و اصل تسهیالت ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بود و سود آن ۱۷/۰۸۴/3۲۵ ریال بوده و مانده 
اصل 3۴/۵3۵/۱۲3 ریال و مانده سود نیز ۱۲/3۴۷/۲۲۸ریال می باشد به عبارتی خواندگان 
جمعا بابت مانده اصل و مانده سود ۴۶/۸۸۲/۴۴۱ ریال بدهکار میباشد و الباقی خواسته 
خواهان خسارت تاخیر تادیه قراردادی میباشدکه مبلغ خواسته اضافه و الحاق نموده علی 
ای حال نظر به دالیل ابزرای از سوی خواهان به ویژه مدارک مربوط به اخذ تسهیالت و 
تعهد ضامنین و بدهی خوانده ردیف اول و نظر به اینکه مستندات ابزاری خواهان مصون از 
تعرض و انکار و تردید باقی مانده است و خواندگان ایراد و دفاعی دردعوی معنونه معمول 
نداشته اند و دلیل بر پرداخت دین در سررسید و یا تاریخ  مقدم و یا موخر برآن و یا برائت 
ذمه خویش بنحوی از انحاء قانونی به دادگاه ارائه نکرده اند ، بنابراین دادگاه دعوای خواهان 
را وارد و ثابت تشخیص داده و نامبردگان را درمقابل خواهان مدیون دانسته و به استناد مواد 
۱۰و۱۸3و۲۱۹و۲۲۱و۲۲۷ و۲۶۵و۵۴۶و۵۶۰و۱3۲۴ از قانون مدنی و قانون اصالح ماده ۱۵ 
قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن و مواد ۱۹۸و3۰۵و3۰3و۵۱۵و۵۱۹ از 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۰3و۴۰۴ قانون تجارت مصوب ۱3۱۱ حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت : ۱- مبلغ 3۴/۵3۵/۱۲3 ریال بابت اصل خواسته )مانده اصل 
وام پرداختی( ۲- پرداخت ۱۲/3۴۷/۲۲۸ریال بابت مانده تسهیالت پرداختی 3- حق الوکاله 
وکیل به مبلغ ۱/۶۸۷/۷۶۸ ریال )طبق تعرفه مرحله بدوی به میزان محکوم به (که براساس 
ماده ۴ ایین نامه تعرفه  حق الوکاله مصوب ۸۵ رئیس محترم قوه قضائیه شصت درصد حق 
الوکاله مقرر به مرحله نخستین و چهل درصد بقیه به مرحله تجدید نظر تعلق گیرد و حق 
الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله به وکیل پرداخت گردد ۴- و خسارت تاخیر تادیه 
از مبلغ 3۴/۵3۵/۱۲3 بعنوان مانده اصل تسهیالت چرداختی از تاریخ تقدیم دادخواست 
)بواسطه اینکه از تاریخ سررسید تا زمان دادخواست خواهان به طور ضمنی به خواندگان 
مهلت اعطا نموده و بر علیه خود اقدام نموده است( تازمان اجرای دادنامه که واحد اجرای 
احکام مطابق ماده ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی )شاخص بانک مرکزی ( بین طرفین 
درزمان اجرای حکم آنرا محاسبه خواهند نمود ۵- هزینه دادرسی به میزان محکوم به پس از 
دریافت الباقی هزینه دادرسی بابت افزایش خواسته خسارت تاخیر تادیه از خواهان و رجوع 
به خواندگان در حق خواهان صادر و اعالم می نماید ودر خصوص آن قسمت از خواسته 
خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی نظر به انکه خسارت بر خسارت تلقی 
می گردد و وجاهت شرعی و قانونی ندارد و اخرین اراده  قانون گذار در بحث خسارت تاخیر 
تادیه ماده ۵۲۲ از قانون ایین دادرسی مدنی به عنوان امره میباشد وطرفین قرارداد نمی 
تواند برای خسارت تاخیر تادیه توافق نمایند و ماده ۵۱۹ از قانون ایین دادرسی مدنی و 
خسارت تاخیر تادیه خروج موضوعی داردو نظریه مشورتی شمراه ۷/۴۹۱۷اداره کل حقوقی 
قوه قضائیه موید این مطلب است بنابراین در این قسمت ادعای خواهان مردود بوده و به  
استناد مواد ۱۲۵۷و ۱۲۵۸ از قانون مدنی و مستفاد از ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
۷۹ حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مضی مهلت مذکور بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم محترم عالی تجدید نظر استان ایالم می باشد در قسمت شرح دوم 
رای حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عالی 

تجدید نظر استان ایالم می باشد .
دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی ایالم – سید کامران هاشمی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده ۱3 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 برابر رای شماره ۱3۹۲۶۰3۱۶۰۰۷۰۰۱۶۶۸ مورخ ۹۴/۷/3۰ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در حوزه 
ثبتی شهرستان روانسر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مظفر فتحی به شماره 
شناسنامه  ۲۷۵ صادره از روانسر کد ملی ۵۹۶۹۵۶۲۸3۱ فرزند رحمت اله درخواست 
رسیدگی به قولنامه عادی خریداری خود و صدور سند مالکیت نموده است که پرونده 
نیز تحت کالسه ۹۲/۱۶۵ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رای فوق مستندا به ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون 
به مساحت  را  مالکیت ششدانگ یک دستگاه ساختمان  به صدور سند  رای  مزبور 
-۱۲3/۸۵ متر مربع به نام آقای مظفر فتحی از پالک ۵3  اصلی روانسر واقع در بخش 
۱۲ کرمانشاه واقع در روانسر خیابان بهار کوچه ۶ خریداری از الفت مظفری و مع 
الواسطه از آقای سلطانعلی اردالن می باشد صادر نموده است لذا مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روزآگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت صدور سند مالکیت مورد 
تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد،لذا 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
یداله کاظمی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان روانسر 

تاریخ انتشار: ۹ / ۴ / ۱3۹۷ تاریخ انتشار: ۲۴ / ۴ / ۱3۹۷

آگهی
دادگستری شهرستان جوانرود

شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان:مسعود ولیزاده –فرزند عبدالرحمن-مقیم:جوانرود میدان بسیج پاساژ تیروژ 

کمپانی کردستان- شماره تماس ۰۹۱۸33۱۵۷۷۱
خوانده: اسماعیل محمودی  مقیم : مجهول المکان  شماره تماس ۰۹۱۸۵۷3۴۴۹۱

خواسته: مطالبه وجه سفته و خسارت تاخیر تادیه
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رای می گردد:

رأی شورا
در خصوص دعوای مسعود ولیزاده بطرفیت اسماعیل محمودی بخواسته مطالبه سی 
میلیون ریال نظر به اینکه مستند دعوا سفته شماره 3۵۷۸۶۲ است که توسط خوانده 
صادر گردیده و داللت بر تعهد خوانده به پرداخت خواسته در حق خواهان بعنوان دارنده 
سفته دارد و خوانده دفاعی که رد دعوا ایجاب نماید ارایه نداده است لذا به استناد ماده 
۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت 
مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۶/۱ 
لغایت زمان اجرای حکم با وصول هزینه دادرسی چهارصد و شصت هزار ریال و حق 
الوکاله وکیل  در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه است و ظرف مدت بیست روز دیگر پس از آن قابل 

اعتراض و تجدیدنظر در محاکم حقوقی)عمومی( شهرستان جوانرود است.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-محمدی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۲۰۹۹۸۸۴۶۴3۰۰۴۶۸ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفري دو شهر جوانرود)۱۰۱ 

جزایي سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۸۴۶۱3۰۰۷3۰
متهم: آقای اسداهلل الهامی فرزند نظر به نشانی کرمانشاه-جوانرود مجهول المکان

اتهام:جعل
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای اسداله الهامی فرزند نظر مبنی بر جعل سند سجلی )شناسنامه(
به شماره سریال 3۸۵۸۸۹۴3/الف و استفاده از سند مجعول دادگاه با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات بعمل آمده و مفاد کیفرخواست 
صادره به شماره ۹3-۴۴۶ و عدم حضور متهم علی رغم ابالغ از طریق انتشار آگاهی علی 
هذا اتهام مشاراله محرز دانسته و با استناد به ماده ۵۲۵ از قانون تعزیرات مصوب سال 
۱3۷۵ و ماده ۲۱۵ از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱3۹۲ عالوه بر معدوم شدن 
شناسنامه مذکور متهم موصوف را به جبران خسارات وارده و نیز یک سال حبس محکوم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و سپش 

ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه است.
رئیس حوزه قضایی و دادرس علی البدل شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو جوانرود-حسین نادری

رونوشت برابر اصل و اداریست مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان جوانرود) ۱۰۱ 
جزایی سابق (-اسعد محمدی

زنگنه : 

بابت تحـریم ها 
نگرانی نـداریم

معاون وزیر نفت به سهم ۷۴ درصدی نیروی 
در  ایرانی  تولید  و  ایرانی  مهندسی  و  کار 
اشاره  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه  ساخت 
پروژه  این  از  درصد   ۲۶ داد:  ادامه  و  کرد 
محصول کار مهندسی و خرید خارجی و راه 
اندازی این پاالیشگاه هم ۱۰۰ درصد ایرانی و 
بومی بود.به گزارش زمان به نقل از تسنیم، 
علیرضا صادق آبادی افزود: مهر امسال واحد 

تقطیر فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
راه اندازی خواهد شد.وی ادامه داد: در حال 
حاضر از ۲۸ میلیون لیتر بنزین تولید داخل، 
۲۴ میلیون لیتر بنزین یورو۵ در فاز اول و فاز 
دوم اضافه خواهد شد و این رقم به ۵۲ میلیون 
لیتر خواهد رسید. با راه اندازی فاز سوم ستاره 
خلیج فارس، ۱۲ میلیون لیتر دیگر به حجم 
بنزین یورو ۵ تولیدی ایران افزوده خواهد شد 

میلیون  روزانه ۸۰  است که  این  بر  و تالش 
لیتر بنزین یورو۵ تولید کنیم و به هدف ۱۰۰ 
میلیون لیتر در روز نزدیک شویم.صادق آبادی 
بدانند  باید  بنزین  کنندگان  مصرف  گفت: 
چنانچه خودروی آنها از استاندارد یورو۴ و ۵ 
برخوردار نباشد در صورت استفاده از بنزین 
آنها  آالیندگی  میزان   ۵ و   ۴ یورو  یا  عادی 
تفاوتی ندارد و عملکرد موتور خودرو تغییری 
خلیج  ستاره  پاالیشگاه  افزود:  کند.وی  نمی 
پتروشیمی  نیازهای  رفع  و  تأمین  به  فارس 
گونه  به  کند  می  شایانی  کمک  هم  داخلی 
اندازی  راه  فارس  خلیج  ستاره  اگر  که  ای 
نمی شد پس از اعمال تحریم های احتمالی 
جدید بر ایران، فروش ۲۴۰ هزار میلیون لیتر 
دشواری  کار  جنوبی  پارس  گازی  میعانات 

می شد تأثیرات جانبی این پاالیشگاه بسیار 
بیشتر از تولید ۸۸ میلیون لیتر بنزین یورو 
۴ و ۵ است. گفتنی است هدف ما از تولید 
سازی  ذخیره  کشور،  مصرفی  بنزین  مازاد 
استراتژیک برای کشور است و برای صادرات 
 ۷۴ سهم  به  آبادی  نداریم.صادق  ای  برنامه 
درصدی نیروی کار و مهندسی ایرانی و تولید 
ایرانی در ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
اشاره کرد و ادامه داد: ۲۶ درصد از این پروژه 
محصول کار مهندسی و خرید خارجی و راه 
اندازی این پاالیشگاه هم ۱۰۰ درصد ایرانی 
و بومی بود.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: ارزش 
تولیدات فرآورده های نفتی پاالیشگاه ستاره 

خلیج فارس حدود ۲۴ میلیارد دالر است.

تولید 64 میلیون لیتر 
بنزین یـورو 5 تا مهـر ۹7
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 چگونه می توانیم از پیچ تحریم ها
 به سالمت عبور کنیم؟

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصــوص افزایش نرخ ارز 
گفت: بخش معدن ضربه پذیری کمتری از افزایش نرخ ارز نســبت 
به بخش های دیگر داشت، زیرا واردات ما نسبت به بخش های دیگر 

صنعتی وابسته به ارز نبوده است.
مهدی کرباسیان در گفت وگو با خبرآنالین اظهار داشت: من امیدوارم 
در مذاکراتی که ایران با اتحادیه اروپا دارد، اتحادیه اروپا بتواند اقتدار 
خود را حفظ کند و فکر می کنم اگر این اتفاق بیفتد، مشکل وسیعی 

پیدا نمی کنیم.
کرباسیان افزود: شرکت های بزرگ که منافع مشترک با آمریکا دارند، 
احتماال با ایران کار نخواهند کرد، اما شرکت هایی که اروپایی هستند 
و منافع مشــترک با آمریکا ندارند، به طــور قطع می توانند با ایران 
ادامه دهند و مشکل خاصی نخواهیم داشت.وی درباره چشم انداز آتی 
اقتصاد ایران عنوان کرد: ما امیدواریم اروپا براساس مصاحبه هایی که 
روسای جمهور آنها دارند، کار خود را انجام دهند. روسیه و چین نیز 
که ادعای اقتدار و اســتقالل دارند، روی مواضع خود بایستند. با این 
شرایط من فکر می کنم از پیچ تحریم ها بگذریم.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت متذکر شد: من معتقدم جو وحدت داخل کشور باید 
بیشتر شــود که در مقطع فعلی جو مناسبی نمی بینم. امیدوارم در 
آینده وحدت و همدلی بیشتر شود و موجب شود یک جا و یکپارچه 

جلوی تحریم ها بایستیم.
کرباســیان در خصوص افزایش نرخ ارز نیز گفت: به نظر می رســد 
که بخش معدن ضربه پذیری از ارز نسبت به بخش های دیگر کمتر 
داشــت، زیرا واردات ما نسبت به بخش های دیگر صنعتی وابسته به 
ارز نبوده اســت.وی افزود: به نظر می رســد با تدابیری که در حوزه 
ارزی به کار رفته، مشــکالتی که در ابتدا وجود داشــت و هنوز هم 
کم وبیش وجود دارد، کم کم برطرف می شــود.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت عنوان کرد: نیازهای ارزی شرکت ها باید تامین شود 
که در مقابل آن ثبات ارزی در کشور وجود داشته باشد. باید بپذیریم 

ارز بعضی از نیازهای خدماتی کشور باید تامین شود.
کرباسیان با اشاره به ذخایر معدنی طال تصریح کرد: در ظرف سه سال 
گذشته به ذخایر طالی کشور بیش از ۴۰ تن اضافه شده است. ذخایر 
فعلــی طالی ما به طور قطعی ۲۹۴ تن اســت.وی ادامه داد: تولید 
طالی ما در سال گذشته رشد خوبی داشت و پیش بینی می کنیم اگر 
کار وسیعی صورت گیرد و با توجه به ذخایری که کشور دارد و ذخایر 
جدیدی که در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و کردستان به 
دست آورده ایم، می توانیم جزو کشورهای خوب در این حوزه باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عملیات اجرایی فاز 
۲ کارخانه زرشوران تا پایان تابستان شروع می شود. در کنار آن، فکر 
می کنم ظرفیت های خوبی در حوزه اکتشاف کشور وجود دارد و ایران 
یکی از کشــورهای دارای پتانسیل باال در حوزه طال است.کرباسیان 
در پاســخ به این پرسش که آیا بهره بردار خصوصی برای معادن طال 
دارید؟ گفت: بله، دو شرکت برای دولت است که یکی کارخانه طالی 
موته و یکی کارخانه طالی زرشــوران است. بقیه کارخانه های طال 

متعلق به بخش خصوصی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سنگ های قیمتی و تزیینی 
نیز عنوان کرد: سنگ های قیمتی و تزیینی جزو بخش هایی است که 
ظرف چند ســال گذشته به آن توجه ویژه نشده است. در این حوزه 
صددرصد بخش خصوصی وارد شــده و دولت فقط پشتیبانی کننده 
و حامی است.کرباســیان افزود: اخیرا چند جلســه با انجمن سنگ 
داشتیم و خوشبختانه در آخرین جلسه که هفته گذشته بود، آمادگی 
پیدا کردیم که در دو حوزه به آنها کمک کنیم.وی خاطرنشان کرد: 
یکی در حوزه آمار بود، چون متاســفانه آمــار دقیقی در این حوزه 
در کشــور وجود ندارد و مشــکل دیگر در حوزه آموزش است. قرار 
شد حمایت های مالی داشــته باشیم و در رابطه با آموزش در حوزه 
سنگ های تزیینی و قیمتی اقداماتی صورت گیرد که باعث می شود 
ارزش افزوده بیشــتری ایجاد شود و این ارزش افزوده باعث می شود 

سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد.  

مذاکره ای تی آر با آمریکا 
برای تحویل ۴هواپیما به ایران

 مدیرعامل ای تی آر از مذاکره این شــرکت با آمریکا برای تحویل 
۴ فروند هواپیمای ای تی آر ۷۲-۶۰۰ تکمیل شده در خط مونتاژ 

به هواپیمایی جمهوری اسالمی خبر داد.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، کریســتن شــرر گفت: به علت 
تحریم های آمریکا علیه ایران، باال رفتن نرخ دالر و احتمال برنده 
نشــدن سفارش مهمی در ۲۰۱۸، این شرکت خود را آماده سالی 
بســیار ضعیف تر از ۲۰۱۷ می کند.مدیرعامل شرکت ایتالیایی - 
فرانسوی هواپیماســازی ای تی آر افزود: بسیاری از مشتریان ما 
به علت افزایش نرخ دالر در برابر ارز آنها، دچار مشــکل شده اند. 
نوسانات قیمت بسیار زیاد هستند، در نتیجه توانایی مشتریان ما 
برای فاینانس هواپیمایی که ســفارش داده اند ضعیف شده است. 
مهم تر از همه وضعیت ایران است که تاثیری بسیار منفی و زیادی 

بر ای تی آر گذاشته است.
وی افزود: از ۸۰ هواپیمایی که ما فکر می کردیم در ســال ۲۰۱۸ 
تحویل می دهیم، ۱۲ فروند به ایران تعلق داشت که تعداد باالیی 
است. به ویژه وقتی تحویل این ۱۲ هواپیما با ریسک باالیی مواجه 

هستند.
 ایرانی ها هواپیماهایی ســفارش دادند کــه به طور ویژه برای آنها 
درســت شــوند چراکه آنها بیشــتر در باالی مناطق کوهستانی 
فعالیت می کنند. آنها از ما خواســتند که برای همه مسافران در 
شــرایط افت فشار کابین، سیســتم تامین اکسیژن وجود داشته 
باشد. این چیزی نیســت که در یک هواپیمای منطقه ای الزامی 
باشــد. ما مجبور شــدیم این هواپیماها را اصــالح کنیم که آنها 
را نســبت به مدل های ای تی آر استاندارد، ویژه می کند. با اوضاع 
ژئوپولیتیکــی پیش آمده پیرامــون ایران ریســک تامین مالی 

ای تی آر باال رفته است.
کریستن شــرر با بیان اینکه از ۲۰ هواپیمای سفارش داده شده 
ایــران تا بــه حال ۸ فرونــد آن را تحویل داده ایــم گفت: ما در 
حــال حاضــر ۱۲ هواپیما را در فرایند تولیــد داریم که ۲ فروند 
از آنها تکمیل شــده اند. همچنین ۶ فروند از هواپیماها روی خط 
مونتاژ هســتند و ســاخت چهار فروند آخر شروع شده و مشغول 

سفارشی سازی آنها هستیم.
مدیرعامل ای تــی آر ادامه داد: ایرانی ها می خواهند هواپیماهای 
خود را تحویــل بگیرند اما ای تی آر هیچ ریســکی را در تقابل با 
مقامات آمریکایی نخواهد پذیرفت و خود را در معرض تحریم های 

آمریکا قرار نمی دهد.
 البته ما در حال مذاکره با مقامات آمریکایی هســتیم تا بتوانیم 
۲ فروند هواپیمای تکمیل شــده و ۲ فروند دیگری که در انتهای 

خط تولید قرار دارند را به ایران تحویل دهیم.

نگاه روز

تکذیب حذف یارانه سه دهک  از 
سوی سخنگوی دولت

 سخنگوی دولت، اعالم کرد: با وجود مضایق 
اقتصادی نیز پرداخت یارانه ها در سال ۹۷ به 

همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، در یادداشت 
توئیتــری محمــد باقر نوبخت آمده اســت: 
همانطور که در زمان بررسی الیحه بودجه۹۷ 
در مجلس، نیز اعــالم کردیم حذف یارانه 3 
دهک  قابلیت اجرایــی ندارد و حتی با وجود 
مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانه ها در سال 
۹۷ به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ 

برای مردم نگرانی ایجاد نکنید!

آغاز ساخت 5۰ هزار خانه
 در شهرهای جدید  

معاون وزارت راه و شهرســازی با بیان این که 
ســاخت ۵۰ هزار واحد مســکونی تــا پایان 
شــهریور امسال در شــهرهای جدید کشور 
شــروع می شود گفت: برای شهر جدید صدرا 
در اســتان فارس نیز 3 هزار واحد مسکونی 

پیش بینی شده است .
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، حبیب اهلل 
طاهرخوانــی بیــان کرد: مخاطــب ما برای 
ســاخت این ۵۰ هزار واحد مســکونی اقشار 

متوسط اجتماع خواهند بود.
او با بیــان این که ۵۰ هزار واحد مســکونی 
مورد نظر بــا روش های مشــارکتی احداث 
می شــود، ا فزود: امروز در شرایط خاصی به 
لحاظ اقتصادی قرار داریم و بازار مســکن نیز 
با نوســاناتی مواجه است؛ در چنین شرایطی 
عرضه مســکن برای اقشــاری کــه به لحاظ 
اقتصادی متوسط اجتماع محسوب می شوند، 

یک سیاست مناسب خواهد بود.
معاون وزارت راه و شهرسازی همچنین یکی از 
سیاست های مهم وزارت متبوعش را تسهیل 
و تسریع دسترســی ها از شهرهای جدید به 
با  کرد.طاهرخوانی  عنــوان  مادر  شــهرهای 
بیان اینکه در راســتای تسهیل دسترسی به 
شهرهای جدید پروژه های بسیاری در کشور 
شروع شــده و پروژه آزادراه تبریز- ســهند، 
صــدرا- دوکوهک و... از این دســت پروژه ها 
اســت، عملیاتی شــدن چنین پروژه هایی را 
نشان از قدرت تصمیم گیری مدیران برشمرد.

معاون وزارت راه و شهرســازی گفت: یکی از 
عوامل توفیق یا عدم توفیق شهرهای جدید، 
مسیرهای دسترسی است که این موضوع در 
شــهر جدید صدرا با مدیریت جدید به خوبی 
دیده شــده، ضمــن اینکه مطالعات توســعه 
حمل ونقل ریلی نیز در این شــهر باید هرچه 

زودتر به سرانجام برسد.

تولید خودروهای سنگین
 افزایش یافت

 اردیبهشت ماه امســال تولید انواع کامیون 
به طور میانگین ۲۲.3 درصد افزایش یافت.

بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، در این 
مدت تولید انواع کامیون در شــرکت ایران 
خودرو دیزل صعودی بوده و از پنج دستگاه 
در اردیبهشــت ماه ســال گذشــته به ۵۲ 
دستگاه رســید.تولید این محصول در سایپا 
دیــزل نیز افزایش یافته و از ۲3۵ دســتگاه 
در اردیبهشــت ماه ۱3۹۶ به ۴۲۹ دستگاه 

افزایش یافت.
تولید انواع کامیــون در کاریزان خودرو نیز 
بــا افزایش همراه بوده و از ۸۰ دســتگاه در 
اردیبهشــت ماه سال گذشته به ۹۷ دستگاه 
رســید. اردیبهشــت ماه تولید این محصول 
در گروه بهمن نیــز افزایش یافته و از ۵۱۴ 
دستگاه در اردیبهشــت ماه ۱3۹۶ به ۵۷۵ 
دستگاه افزایش یافت.تولید انواع کامیون در 
زامیــاد نیز صعودی بوده و به 3۴ دســتگاه 

رسید. 
اردیبهشت ماه ســال گذشته تولید کامیون 
در ایــن شــرکت متوقــف بود.برخالف این 
خودروســازان اما تولید انواع کامیون در سه 

شرکت با کاهش همراه بوده است.
انواع کامیون  اردیبهشت ماه امســال تولید 
در آذهایتکس نزولی بوده و از ۱۰ دســتگاه 
در اردیبهشــت ماه ســال گذشته به  شش 
دستگاه رســید.تولید این محصول در تیراژه 
دیزل نیز کاهش یافته و از ۲۰ دســتگاه در 
اردیبهشت ماه ۱3۹۶ به پنج دستگاه کاهش 

یافت.
در ایــن مدت تولید انواع کامیون در ماموت 
نیز با کاهش همراه بوده و از ۲۱۱ دســتگاه 
در اردیبهشــت ماه سال گذشــته به ۱۸۰ 

دستگاه رسید.

خبر

کارشناســان و مدیــران ســازمان برنامه  و 
بودجه اعالم کردنــد: حال که رئیس جمهور 
در خصوص برخــی اقدامات از جمله کاهش 
هزینه ها و ایجاد اشــتغال، سازمان را مکلف با 
ارائه برنامه ای جدید کرده  است، ما مدیران و 
کارشناسان سازمان برنامه وبودجه تمامی توان 
کارشناســی و علمی خــود را به کار خواهیم 
گرفت تا برنامه های اجرایی موردنظر را حداکثر 

تا هفته آینده تدوین و تقدیم نماییم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، کارشناسان 
و مدیران سازمان برنامه  و بودجه در بیانیه ای 
با تأکید بــر آمادگی کامل بــرای مواجهه با 
دسیسه ها و توطئه های دشــمنان کشور در 
بیانیه ای تصریح کردند: رجا واثق داریم که این 
بار نیز با همدلی و امید و دوشادوش یکدیگر 
می توانیم با سربلندی و افتخار مشکالت را از 
پیش رو برداریــم.در این بیانیه از آحاد مردم 
ایران خواسته شده اســت در صورتی که ایده 
نوینی برای مدنظر قرار دادن در پنج بســته 
عملیاتی جدید این ســازمان شامل حوزه ها و 

موضوعات بودجه، مدیریت نقدینگی، تولید، 
اشــتغال و حمایت از اقشار کم درآمد دارند، از 
طریق وبگاه ســازمان به نشانی mporg.ir در 

اختیار سازمان برنامه وبودجه قرار دهند.
رییس جمهوری در دومین نشست هم اندیشی 
مدیران ارشد دولت که در سالن اجالس سران 
برگزار شــد، از روسای ســازمان های برنامه و 

بودجه و اداری و اســتخدامی خواســت که 
آیین نامــه ای برای صرفه جویــی در هزینه ها 
تدوین کنند.وی گفت:  نمی شــود ســفرهای 
خارجی دولتی ها و شرکت های دولتی در سال 
۹۷ با ســال قبل یکسان باشد. اگر سال قبل 
هیاتــی پنج نفره به خارج می رفت، امروز باید 
هیــات دو نفره به خارج بــرود. همچنین اگر 

تا دیروز با بلیت فرســت کالس به مســافرت 
می رفتیم، امروز باید با بلیت اکونومی به سفر 
برویــم. امروز باید دولتمــردان کار را از خود 
آغاز کنند.رئیس جمهوری در ادامه با تاکید بر 
اینکه سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصادی 
و ستاد اقتصادی دولت باید به میدان بیایند، 
اظهار کرد: دولتی ها اگر می خواهند نقدینگی 
سرگردان در دست ملت را درست اداره کنند 
باید ســهام های خود را در بورس ارائه کنند و 
در خط مقــدم در راه خدا با جان و مال خود 
مبارزه کنند؛ ســهام کارخانه هــا و بنگاه های 
ســودده باید به بورس بیاید. این یک الزام و 
ابالغ به دســتگاه ها است که سهام خود را در 

بورس عرضه کنند. 
تمام وزارتخانه ها و دستگاه هایی که می توانند 
اوراق منتشر کنند باید به میدان بیایند و اموال 
خود را در اختیار مردم بگذارند و مردم نیز باید 
ببینند که پولشان در جایی گذاشته می شود 
که هم سود باالتر دارد و هم در کشور حرکتی 

بزرگ تحقق پیدا می کند.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد:

فراخوان عمومی برای تدوین 5بسته عملیاتی اقتصاد ایران 

تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی های 
بخش خصوصی از طریق تهاتر

 ایران خودرو و سایپا وعده فروش
 3۰۰ هزار خودرو دادند

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: قانونگذار 
به دولت اجــازه داد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی های بخش خصوصی را، از طریق تهاتر 

با سیستم بانکی تسویه کند.
بــه گزارش زمــان به نقــل ازمهــر، حمید 
پورمحمدی اظهار داشــت: نکته سوم که در 
قانون بودجه ســال ۹۷ دیده شد این بود که 
قانون گــذار به دولت اجــازه داد ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان بدهی های بخش خصوصی از 
طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه شود. در 
حال حاضر بخش خصوصی، دولت و سیستم 
بانکی در یک چرخه بدهی قرار دارند.وی ادامه 
داد: بر همین اساس قانون گذار در قالب تبصره 
۵ قانون بودجه، مکانیزمــی دیده که بخش 
تعاونی هایی  نهادهای عمومــی و  خصوصی، 
که از دولت طلب دارند و به سیســتم بانکی 
نیز بدهکار هستند، می توانند به شرط اینکه 
بانک مورد نظر هــم به بانک مرکزی بدهکار 
باشــد، بدهی خود را تهاتــر کنند.وی خاطر 
نشــان کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و بانک مرکزی پیش نویس آیین نامه 
این موضوع تهیه و به هیأت وزیران ارائه شد 

که به نظر من هم گشایشــی در کار بانک ها 
اســت و هم بخــش زیــادی از بدهی بخش 
خصوصی، تعاونی ها و نهادهای عمومی تسویه 
و تعیین تکلیف خواهد شد.پور محمدی تاکید 
کرد: تسویه بدهی ها از چند جهت مزیت دارد 
زیرا هم ترازنامه بانک ها شــفاف می شــود و 
هم بخش خصوصــی امکان وام گیری جدید 
دارد.وی یاد آور شــد: سیاســت های مالی بر 
سیاست های پولی مؤثر است و بازار سرمایه،  
بازار پول و بودجــه عمومی ظروف مرتبطی 
هستند که هرکدام با مشــکل مواجه شوند، 

حوزه دیگر متأثر خواهد شد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه 
قرار شد ایران خودرو ۲۰۰ هزار و سایپا۱۰۰ 
هزار ثبت نام فروش خودرو داشــته باشــد، 
تاکیــد کرد: اگر دســت دالالن خودرو کوتاه 
شود مشکلی در بازار خودرو نخواهیم داشت.

به گزارش زمان به نقــل ازایرنا، قاضی ناصر 
سراج دیروز درباره احتمال احتکار خودروها، 
گفت: درحال بررســی این موضوع هستیم و 
هنــوز نتیجه قطعی نگرفتیــم.وی ادامه داد: 
احتــکار خودروها چه خودروهــای داخلی و 
چه خودروهای خارجی را داریم بررســی می 
کنیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره 

اینکه آیا درنتیجه بازدید شما از شرکت های 
خودروســازی، قیمت خودرو تا ۴۰ میلیون 
تومان کاهش یافت، اظهارداشت: این امر برای 
همه خودروها اتفاق نیفتاد در برخی خودروها 
مانند ســوزوکی و پژو ۲۰۰۸ شــاهد کاهش 
قابل قبولی در نرخ خودروها بودیم.وی اضافه 
کرد: اما پس از مصاحبه ای از مقامات صنعت، 
معدن و تجارت مبنی بر ممنوع شدن واردات 
خودروهای خارجی، قیمــت خودرو متوقف 
شد؛ اما در مجموع قیمت خودرو خوب پایین 
آمد.سراج یادآورشد: اگر حرص و ولع کم شود 
کمبود خودرو نداریم و به اندازه کافی خودرو 
داخل کشور تولید می شودو حتی تولید چند 

برابر از نیاز موجود است.
وی ادامه داد: پس از بازدید از خودروسازی 
، ایران خودرو قرار شــد ۲۰۰ هزار ثبت نام 
داشــته باشد و همچنین سایپا هم قرار شد 
تا ســقف ۱۰۰ هزار سفارش خودرو را ثبت 
نام کند.وی خواســتار کوتاه کردن دســت 
دالالن از بازار خودرو شد و گفت: اگر دست 
دالالن را کوتاه کنیم مشکلی در این زمینه 

نخواهیم داشت.

رییس کمیسون صنایع مجلس شورای اسالمی گفت: طرح 
حال  در  کشور  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  فوریتی  دو 
تدوین است که روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عزیزاکبریان  با اشاره به اینکه 
نمی شود،  پافشاری محقق  و  زور  با  ارز  نرخی کردن  تک 
افزود: باید برای واردات کاالهای ضروری ارز دولتی اختصاص 
داده شود و روند آن نیز مورد نظارت قرار گیرد.وی ادامه داد: 

در حوزه های دیگر تجارت نیز باید بستر را طوری فراهم 
کنیم که بازار بر اساس آنچه واقعیت است، روند امور را طی 
کند.وی افزود: اکنون در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و 
دشمن با جدیت اعالم کرده که از این طریق درصدد ایجاد 
اختالل در اقتصاد کشور است، بنابراین باید در این زمینه 
هوشیار و آگاه باشیم.نماینده مردم کرج در مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: دولت قصد ایجاد تغییراتی دارد تا افرادی 

قدرتمند وارد عرصه شوند.

مجلس برای حل مشکالت اقتصادی طرح دو فوریتی ارائه می کند

هفته   ازاین  بورس  در  سکه  سپرده  گواهی  اوراق  معامالت  آغاز 
دبیرکل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با 
هماهنگی بورس اوراق بهادار از روز یکشنبه 
۱۰ تیرماه در اقدامــی جدید، امکان عرضه 
تمامی حواله های پیش فروش شــده سکه 

را در بورس فراهم می کند.
به گزارش زمــان به نقل ازبانــک مرکزی، 
سیدمحمود احمدی درخصوص طرح پیش 
فروش ســکه که در راســتای ایجاد تعادل 
قیمت ســکه در دســتور کار این بانک قرار 
گرفت، گفت: براساس این طرح ۷.۶ میلیون 
ســکه از بهمن ماه ســال ۹۶ لغایت اواسط 
اردیبهشت سال جاری پیش فروش شد و به 
نظر می رسد با تزریق این تعداد سکه به بازار 
کامال شــاهد متعادل شدن وضعیت قیمتی 
سکه طال باشــیم لیکن از آنجایی که موعد 
تحویل این سکه ها با فواصل زمانی متفاوت 
اســت و به مرور به بازار وارد خواهد شد این 
اثرگذاری تدریجــی خواهد بود.وی افزود: با 
توجه به تداوم التهابات فعلی بازار سکه طال، 
بانک مرکزی با هماهنکی بورس اوراق بهادار 
از روز یکشــنبه ۱۰ تیرماه در اقدامی جدید 
امکان عرضه تمامی حواله های پیش فروش 
شــده را در بورس فراهم می کند که با این 
کار ضمن پاسخگویی به عطش متقاضیان و 
متعاملین سکه طال، شــاهد تحرک بخشی 

ســمت عرضه 

بــازار خواهیــم بود.دبیــرکل بانک مرکزی 
درخصوص وعده تحویل ســکه های پیش 
فروش شــده توسط بانک مرکزی افزود: این 
بانــک متعهد به تحویل تمامی ســکه های 
پیش فروش شده است و آمادگی کامل برای 
این امر وجود دارد با این حال امکان جدیدی 
در راســتای نقدپذیری و تبادل گواهی های 
پیش خرید سکه برای پیش خریدکنندگان 
به وجــود آوردیم تا این افراد بتوانند گواهی 
ســکه های خود را قبل از سررسید، در بازار 
بورس به فروش رســانند. هم چنین کسانی 
که تمایل به ســرمایه گذاری در حوزه سکه 
دارند می توانند بــا مراجعه به بورس، اوراق 
سکه را خریداری کنند.وی با اشاره به اینکه 
در طرح پیش فروش ســکه، نقدینگی قابل 
توجهی جمع آوری شــده، خاطرنشان کرد: 
این موضوع نشان می دهد مردم عالقه زیادی 
برای سرمایه گذاری در این حوزه دارند و بر 
همین اســاس، در طرح جدید بانک مرکزی 
کســانی که موفق به خرید ســکه در زمان 
پیش فروش نشــدند فرصتی برای سرمایه 
گذاری در بازار ســکه دارند. در واقع تا زمان 
سررسید گواهی سکه های پیش فروش شده، 

بازارســازی دیگری در قالب اوراق سکه در 
بورس انجام می شــود. ایــن اوراق پس از 
موعد سررسید نیز هم در حکم مالکیت سکه 
طال بوده و قابل خریــد و فروش در صرافی 
ها خواهند بود.احمدی در خصوص سازوکار 
اجرایی اوراق سکه گفت: پیش خریدکنندگان 
می توانند بــا مراجعه به کارگزاری مربوطه، 
گواهی پیش خریدشده سکه را به اوراق سکه 
تبدیل کنند و از طریق کارگزاری، کل سکه 
پیش خریدشــده یا بخشی از آن را عرضه و 
به صورت توافقی و براســاس قیمت پایه ای 
که مشخص می شود، واگذار کنند. دارندگان 
نهایی این اوراق که در حکم ســند مالکیت 
ســکه های طال بوده پس از زمان سررسید 
مــی توانند بــا مراجعه به شــعب منتخب 
بانک ملی، ســکه خود را تحویل گیرند و یا 
از خدمــات نگهداری بانک ملی و یا کارگزار 
مربوطه اســتفاده کرده و مخاطرات ناشی از 
سرقت و مفقودی سکه های طال را کامل از 
خود دور نمایند. همچنین همانگونه که ذکر 
شد این گواهی ها قابلیت خرید و فروش در 
صرافی ها را خواهند داشت و عمال نیازی به 
تحویل و نگهداری ســکه های طال نخواهد 
وی  بود.
افزود: 

با توجه به قوانین کشــور، اوراق ســکه که 
در بورس عرضه می شــود معاف از مالیات 
اســت.احمدی با اشاره به برخی بازتاب های 
نادرســت رســانه ای در طرح پیش فروش 
ســکه عنوان کرد: ۵۰ نفری کــه باالترین 
میزان پیش خرید ســکه را داشــتند تنها 
۵ درصد ســکه های پیش فروش شــده را 
خریداری کردند کــه این موضوع در برخی 
رســانه ها به گونه ای متفاوت منعکس شده 
است.دبیرکل بانک مرکزی متذکر شد: پس 
از اجرایی شدن این طرح، نسبت به بررسی 
مجدد شرایط بازار سکه طال مبادرت خواهد 
شــد و در صورت لزوم، مجددا پیش فروش 
ســکه طال در قالب اوراق سکه طال از طریق 
بورس عرضه خواهد شد که این عرضه عالوه 
بر ۷.۶ میلیون قطعه پیش فروش شده فعلی 
می باشد.گفتنی است؛ در طرح پیش فروش 
ســکه بانک مرکزی بیش از یکصد هزار نفر 
اقدام به پیش خرید بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ 
هزار قطعه ســکه کردند که تاکنون بیش از 
۸۰۰ هزار ســکه آن توزیع شده و در تیر و 
مرداد نیز حدود یک میلیون سکه نیز روانه 
بازار می شــود. همچنین دارندگان بیش از 
۲۰ هزار سکه که سررسید آن گذشته است 

نیز مراجعه ای برای دریافت ســکه های 
خود نداشتند.
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سخن حکیمانه

مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع
بر اهل وجد و حال در های و هو ببست

حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست
احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست

امروز با حافظ

کتاب برنده گنکورفیلم مي شود

لیال سلیمانی  نوشته  کتاب »الالیی«  از  فیلمی   
که برنده گنکور ۲۰۱۶ شده بود، در دست ساخت 
است.به گزارش از فیگارو، کتاب »ترانه دلنشین« 
که با عنوان »الالیی« در زبان انگلیسی و فارسی 
ترجمه و منتشر شده، به زودی توسط لوسی بورلتو 
ساخته می شود. فیلمی که اکنون با اقتباس از این 
با بازی کارین ویارد، لیال بکوتی و آنتونی  کتاب 
زودی  به  است،  فیلمبرداری  دست  در  رینارتس 
راهی سینماها می شود.این نخستین باری است که 
اطالعاتی از این فیلم منتشر و اسامی بازیگران آن 
اعالم می شود. استودیو کانال که گفته شده توزیع 
کننده فیلم خواهد بود از فرنچ فیلم به عنوان تهیه 
از ۲۱  این فیلم  یاد کرد. فیلمبرداری  کننده آن 
پاریس  در  جوالی  پایان  تا  و  شده  آغاز  می  ماه 
ادامه خواهد داشت.این کتاب که به نوعی یادآور 
کتاب »اتاق« نوشته اما داناهیو است، سال ۲۰۱۶ 
جایزه گنکور، معتبرترین جایزه ادبی فرانسه را از 
آن خود کرد و به عنوان پرمخاطب ترین کتاب 
فرانسوی سال معرفی شد. لیال سلیمانی نویسنده 
از  ترکیبی  که  کتاب  این  در  فرانسوی-مراکشی 
تریلر و روانشناسی است، داستان یک پرستار بچه 
را روایت می کند که دو بچه ای را که خودش از آنها 

مراقبت می کند، می کشد.
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اوقات شرعی

معرفی نامزدهای ۲ بخش جایزه »قلم زرین«

و  نقد  و  نوجوان  و  کاندیداهای گروه شعر کودک 
پژوهش ادبی جایزه »قلم زرین« معرفی شدند.

 دبیر شانزدهمین دوره جایزه قلم زرین اعالم کرد: 
در جلسه نهایی داوری گروه شعر کودک و نوجوان 
که در محل انجمن قلم و با حضور بنده و سه داور 
محترم این گروه برگزار شد، طی پنج ساعت بحث 
و تبادل نظر و جمع بندی امتیازات داوران، از میان 
شعر  حوزه  در  سال ۹۶  در  شده  چاپ  آثار  کلیه 
کودک و نوجوان، که طبق لیست دریافتی از خانه 
کتاب حدود ۸۰۰ عنوان کتاب بود، آثار زیر به عنوان 
کاندیدای دریافت جایزه قلم زرین انتخاب و معرفی 

شد:
۱-یک دختر بی گوشواره؛ سروده شاهین رهنما؛ انتشارات به نشر

۲- آبان در ترافیک؛ سروده داود لطف اهلل؛ انتشارات سوره مهر
3-معنی گنجشک؛ سروده یحیی علوی فرد؛ موسسه دارالحدیث

وجیهه سامانی در ارزیابی داوران این بخش از آثار چاپ شده سال ۹۶ گفت: کتاب های 
شعر در حوزه کودک و نوجوان هم از لحاظ محتوا و هم کتاب سازی دچار نقاط ضعف 
زیادی بودند، مخصوصا در حوزه نوجوان که هم کارهای کمتری منتشر شده بود و هم 
محتوای شعرهای شان را اغلب سروده هایی سرد و تلخ و تاریک شکل می داد که نباید از 

کنار این ها به سادگی گذشت چرا که شعر زبان زندگی است.
دبیر شانزدهمین دوره جایزه قلم زرین همچنین در مورد بخش نقد ادبی و پژوهش این 
دوره از جایزه قلم زرین گفت: در جلسه نهایی داوران این بخش که در محل انجمن قلم 
برگزار شد، از میان قریب به ۱۰۰ عنوان کتاب چاپ شده در این حوزه در سال ۹۶، کتاب 

های زیر به عنوان کاندیدای این بخش اعالم شد:
۱-پژوهشی در ادبیات و اندیشه علمی تخیلی؛ نوشته محمد قصاع؛ نشر باژ

۲-جستارهایی در ادبیات داستانی غرب؛ نوشته کامران پارسی نژاد؛ انتشارات کانون اندیشه 
جوان

3-درس گفتارهای نقد ادبی؛ نوشته احمد خاتمی؛ نشر پایا
او افزود: نکته قابل تامل در این بخش هم کتابهایی بود که توسط داوران جهت بررسی 
از لیست خانه کتاب انتخاب شد، اما علیرغم پیگیری های زیاد دبیرخانه، متاسفانه در 
بازار نشر پیدا نشد. عمده این کتاب ها در تیراژهای بسیار محدود و چندصدتایی و حتی 
کمتر و به صورت سفارشی به چاپ رسیده و بعد از آن ناشر دیگر اقدامی برای چاپ شان 

نکرده است.
به گفته دبیر جایزه قلم زرین که مراسم اختتامیه آن روز ۱۴ تیر ماه مصادف با روز ملی 
قلم و با حمایت و مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و نهاد کتابخانه های کشور 
برگزار می شود، کاندیداهای آخرین بخش شانزدهمین دوره جشنواره قلم زرین، یعنی 

داستان و رمان بزرگسال، طی روزهای آینده اعالم خواهند شد.

سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر شد

با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی ، سعید اسدی به 
عنوان مدیر مجموعه تئاتر شهر منصوب شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی 
، سعید اسدی که مدیریت امور بین الملل اداره کل 
هنرهای نمایشی را بر عهده دارد ، مدیریت مجموعه 

تئاتر شهر را برعهده گرفت.
در حکم این هنرمند و مدیر تئاتری آمده است: 
مجموعه ماندگار تئاترشهر به عنوان بزرگترین سالن 
خاطره انگیز تئاتر جایگاه ویژه ای در تولید و اجرای 
آثار نمایشی داشته و یادگارهای مانایی از هنرمندی 
بزرگان تئاتر این سرزمین را در خاطره کهن خود 
واسطه  به  هنری   مجموعه  است.این  کرده  ثبت 

حضور و فعالیت هنرمندان و گروه های نمایشی و مراجعه مخاطبان و  بهره مندی از آثار 
هنری اعتباری دو چندان گرفته است و بی شک مدیریت این مکان هنری مستلزم همت، 
تدبیر، شکیبایی و عالقه هنرمندانه است.در این حکم تاکید شده است: ضرورت دارد با 
برنامه ریزی، تعیین و تبیین ضوابط کارشناسانه با معیار شورای هنری وتعامل مبتنی 
براحترام، بهترین و صحیح ترین تصمیم ها اتخاذ وبه انجام رسانده شود. ارتقای ساختار 
اداری، شفاف سازی در ضوابط و مقررات، ارتباط و پاسخگویی به موقع به مراجعان، در 
کنار مدیریت هوشمندانه هنری و ترسیم چشم انداز دقیق از اجراهای نمایشی و تشخص 
بخشی به تاالرهای مجموعه می تواند زمینه ساز افزایش بهره وری از توان و امکانات 
موجود و نیز ارتقاء میزان رضایت مندی هنرمندان ومخاطبان گردد. تعامل سازنده با 
مخاطبین آثارهنری و گسترش دایره تماشاگران تئاتر با هدف نهایی ارتقاء فرهنگی جامعه 

و رونق بخشی به هنر نمایش نیز از اولویت های مدیریت این مجموعه می تواند باشد.

خبر

هفته فرهنگی جمهوری اسالمی با اجرای ارکستر 
ملی ایران و برگزاری نمایشــگاه آثار هنرمندان 

ایران در باکو پایتخت آذربایجان آغاز شد.
به گزارش پیام زمان  از روابط عمومی معاونت 
امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، هفته 
فرهنگی جمهوری اســالمی ایران با برگزاری 
برنامه های هنری با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، مسؤوالن فرهنگی، هنری کشورمان و 
ابوالفضل قارایف؛ وزیر فرهنگ آذربایجان در باکو 
آغاز شد.ارکســتر ملی ایران به رهبری فریدون 
شــهبازیان و خوانندگی ساالر عقیلی در سالن 
فالرمونیای باکو برنامه اجرا کرد و نمایشــگاه 
خوشنویســی، تذهیب، نقاشــی خط، نقاشی، 

خط ثلث و نســخ، آثار صنایع دستی حکاکی 
روی نقره، قلمزنی، نقاشــی روی اســتخوان و 
منبت کاری از هنرمنــدان ایران عکس هایی از 
جاذبه های گردشگری و لباس های سنتی ایرانی 
در این هفته فرهنگی برگزار شد.ســید عباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی کشورمان 
در مراســم گشــایش هفته فرهنگی ایران در 
جمهوری آذربایجان گفت: هفته های فرهنگی 
میان کشــورها طبق معمول با هدف آشنایی 
هر چه بیشــتر با یکدیگر برگزار می شود؛ ولی 
هفته فرهنگی حاضر برای نشان دادن همدلی 
مردم دو کشــور برپا شده اســت. مردم ایران و 
جمهوری آذربایجان در طول هزاران ســال در 

شــادی ها و غم ها با یکدیگر سهیم بودند و از 
دین، مذهب، تاریخ، ســنن و آداب مشــترک 
برخوردار بوده و هستند. صالحی افزود: ما و ملت 
جمهوری آذربایجان امروز با هم آشنا نشده ایم، 
ما هزاران سال اســت که با هم آشنایی داریم. 
ارتباطات فرهنگی دو کشور روز به روز در حال 
گسترش است و همکاری ها ما را به آینده بهتری 
رهنمون می کند.ابوالفضل قارایف، وزیر فرهنگ 
جمهوری آذربایجان نیز در ســخنرانی خود در 
این مراسم، گفت: میان مسؤوالن، دولت و مردم 
دو کشور رابطه برادرانه بسیار خوبی برقرار است 
و همکاری هــای فرهنگی در تعمیق این روابط 
نقش مهمی را ایفا می کند و برگزاری هفته های 

فرهنگی بین دو کشور به یک سنت تبدیل شده 
اســت. وی برگزاری هفته فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران در شهرهای باکو و گنجه جمهوری 
آذربایجان را تحفه ای بزرگ به محافل فرهنگی و 
هنری برای آذربایجان عنوان کرد.هفته فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان 
به همت ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
)اداره کل همکاری های فرهنگی و امور ایرانیان 
خارج از کشــور( با همکاری وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی و با هماهنگی رایزنی فرهنگی 
کشــورمان در جمهوری آذربایجان، از ششم تا 
۱۰ تیــر ماه در دو شــهر باکو و گنجه در حال 

برگزاری است.

کاریکاتور

  تصویربرداری مســابقه برنده باش با اجرای محمدرضا 
گلزار برای شــبکه 3 ســیما بزودی آغاز می شود. هاشم 
رضایت، تهیه کننده برنامه برنده باش بیان کرد: مســابقه 
برنده باش فعال در مرحله ســاخت و اجرای دکور است و 

تصویربرداری آن تا ۱۰روز آینده آغاز می شود.
رضایت درباره ســاختار این برنامه نیز گفت: این برنامه 
مســابقه ای پرهیجان و در جهت ترویج فرهنگ مطالعه 
است که گروه سازنده همچنان در حال کار روی ساختار 

نهایی آن هستند.
تا کنون حضور محمدرضا گلزار در این برنامه قطعی شده 
و این نخستین تجربه او در اجرای برنامه  تلویزیونی است. 
گلزار پیش از این در برنامه ماه عســل درباره این برنامه 
توضیح داده و هدف آن را ترویج فرهنگ کتابخوانی و باال 

بردن سرانه مطالعه کشور عنوان کرده بود.

محمد رضا گلزار به زودي
 در شبكه سوم

جام جهانی به سبک عربستان

کنسرت ارکستر ملی و نمایشگاه آثار هنرمندان ایرانی در باکو

سیما تیرانداز درباره احتمال موفقیت فصل سوم ستایش در میان 
مخاطبان ادامه داد: سالیق متفاوت است و من نمی توانم قطعاً 
بگویم که مردم ستایش 3 را دوست خواهند داشت یا نه. اما اعتقاد 
دارم که فصل سوم ستایش همپای فصل اول پرمخاطب خواهد 
بود. البته از نظر من ستایش ۲ کلید اصلی فصل سوم بود اما خب 
شاید استقبال کمتری را نسبت به فصل اول به همراه داشت.او 
در همین راســتا ادامه داد: از نظر من فاصله زمانی بین ستایش 
۲ و ستایش 3 کمی زیاد شد. البته این درخواست تهیه کننده و 
کارگردان اثر بود که این فاصله زمانی به وجود بیاید. به احتمال 
فراوان مردم از ســتایش 3 نیز استقبال می کنند زیرا قصه این 
ســریال را می شناسند و در فصلهای قبل آن را دنبال کرده اند.

وی انیس را کاراکتری سخت و پرچالش خواند و تاکید کرد: بازی 
من در ستایش 3 تکنیک خیلی مشخصی ندارد که بخواهم بگویم 
از این تکنیک استفاده کرده ام. باالخره هر شخص در رشته خود 
سختی های خاص خود را خواهد کشید اما در مورد نقش انیس 
در سریال ستایش اعتراف می کنم که نقش بسیار سختی بود و 

من مدتها به دلیل بازی در این نقش افسرده شدهبودم .

در »ستايش ٢«
افسرده شده ام

 

جواد رضویان مدتهاست از نقش خود به عنوان یکی از کمدین 
های محبوب تلویزیون و تا حدودی پرفروش ســینما فاصله 
گرفته. او ســه سال پس از همه گیر شدن تکیه کالمهایش با 
»در حاشــیه« و گل کردن دوباره اش طی همکاری با مهران 
مدیری با دست پر آمده.او هر چند در این سه سال توی چشم 
نبود و اثری از او در سینما و تلویزیون دیده نمی شد، حاال با دو 
فیلم چشم به اکران دارد.او بزودی با »الزانیا« )حسین قناعت( 
و »دم ســرخ ها« )آرش معیریان( به عرصه سینما باز خواهد 
گشت. ضمن اینکه قصد دارد در نخستین تجربه سینمایی اش 
»زهرمار« را جلوی دوربین ببرد.فیلمی که تکلیف او را در عرصه 
کارگردانی سینما نیز مشخص خواهد کرد.آخرین بار »ناردون« 
)فریدون حسن پور( از او در سال ۹۴ بیش از ۴ میلیارد فروخت 
که قابل قبول بود. با این حال رضویان طی این چند سال اخیر 
افت محسوسی را تجربه کرده است. حتی سه فیلم مورد اشاره 
جدید از او هم بعید به نظر می رســد بتوانند در گیشه رکورد 

خارق العاده ای خلق کنند

بازگشت جواد رضويان 
با سه كمدين عام پسند

نفس های آخر نمایشگاه های صنایع دستی
 در خارج از کشور

یک هنرمند می گوید:  مســؤوالن صنایع دســتی به ما کمکی نمی کنند و فقط آخر 
ســال تماس می گیرند و آمار فروش مان را می خواهند. هیچگاه درباره اینکه ما چقدر 

ضرر و زیان داشته ایم سوالی نمی پرسند و فقط آمار فروش  ما برای آنها مهم است!
یاسر یامی درباره مشکالت حضور هنرمندان صنایع دستی در نمایشگاه های خارجی 
بــا توجه به افزایش نرخ ارز به ایســنا، می گوید: زمانی که دو هفته پیش برای خرید 

بلیت هواپیما اقدام کردیم، قیمت آن چهار میلیون و 3۰۰ هزار تومان بود.
 مــا بلیت کره را با قیمت پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تهیه کردیم که قطعا امروز 
با توجه به نوســانات لحظه ای ارز به هفت میلیون تومان هم رســیده است. ما بلیت 
ســفرمان را بــا دالر هفت هزار تومان خریدیم و روز گذشــته قیمت دالر به ۹ هزار 

تومان رسید.
او با بیان اینکه باید هزینه غرفه را هم خودمان پرداخت کنیم، افزود: برای دو متر جا 
در نمایشــگاه کره جنوبی باید مبلغ ۶۰۰ دالر پرداخت کنیم که با توجه به نداشتن 
مستر کارت و تحریم کشــورمان، با برگزارکنندگان نمایشگاه رایزنی کردیم که این 
مبلغ را به صورت نقد و بعد از حضور در کشــور مربوطه پرداخت کنیم. هزینه هتل 
هم شبی ۸۰ دالر است که باید حدود هفت شب در این کشور حضور داشته باشیم.

این هنرمند فعال در رشته خراطی و معرق چوب با اشاره به اینکه شاید این آخرین 
حضور ما به عنوان هنرمندان صنایع در یک نمایشــگاه خارجی باشــد، ادامه داد: با 
توجه به نوســانات ارز مشخص نیســت که بتوانیم در نمایشگاه بعدی صنایع دستی 

حضور داشته باشیم یا نه.
 این نمایشگاه هم چون در آسیا برگزار می شود و تجربه های قبلی ما در نمایشگاه های 
اروپایی و آســیایی ثابت کرده که فروش در کشورهای آســیایی بهتر است، ترجیح 

دادیم با نام و پرچم ایران در آن حضور پیدا کنیم.
یامی که تجربه حضور در نمایشــگاه صنایع دســتی در کشــورهای چین، اسپانیا، 
 ایتالیا،  آلمان، تاجیکســتان و ترکیه را دارد، اظهار کرد: من در کشــور چین نسبت 
به کشــورهای  اروپایی تجربه فروش و سفارش خوبی داشتم به همین دلیل ترجیح 
دادم نمایشگاه کره را هم تجربه کنم. من به همراه دو هنرمند دیگر تصمیم گرفتیم 
در دهمین نمایشــگاه صنایع دستی کره شرکت کنیم و فکر نمی کنم معاونت صنایع 

دستی و هنرهای سنتی کشورمان در جریان برگزاری چنین نمایشگاهی باشد.    

ابراهیم  شام«  وقت  »به  نمایش  اولین  که  حالی  در 
با  گذشته  سال  فجر  جشنواره  در  کیا  حاتمی 
واکنش های متفاوتی روبه رو و برخی نقدها درباره این 
فیلم باعث برآشفتگی حاتمی کیا شده بود، اعالم شده 
که این فیلم در جشنواره فیلم های فانتزی و ترسناک 

بوچئون کره جنوبی انتخاب شده است.
امسال  که  کرده  اعالم  کوتاه  فیلم  خبری  پایگاه 
اللهی  فرج  میالد  ساخته  کرن«  »پاپ  کوتاه  فیلم 
در  ایران  از  نمایندگی  به  شام«  وقت  »به  با  همراه 
در سال  بوچئون  دارند. جشنواره  رویداد حضور  این 
۱۹۹۷ تاسیس شده و یکی از مهم ترین جشنواره های 
فیلم های فانتزی و وحشت در جهان است.نکته قابل 
تامل آن است که حاتمی کیا و دیگر سازندگان فیلم 
اصرار دارند این فیلم بر اساس واقعیت های مستندی 

که در سوریه رخ داده، ساخته شده است. اما در زمان 
رگه های  به  منتقدان  برخی  فجر  جشنواره  برگزاری 
طنز و فانتزی و البته صحنه های خشونت بار این فیلم 
ناراحتی  باعث  این نظرات  اشاره کردند که مجموعه 
اتفاق ها، حضور  این  از  بعد  ماه  حاتمی کیا شد.چند 
و  فانتزی  فیلم های  جشنواره  در  شام«  وقت  »به 
ترسناک بوچئون می تواند تایید کننده آن دیدگاه ها 
باشد. بخصوص که بعید است سازمان اوج به عنوان 
تهیه کننده و دیگر سازندگان فیلم از انتخاب شدن 
فیلم حاتمی کیا در این جشنواره بی خبر باشند و به 
متقاضی  فیلم  بین المللی  کننده  زیاد پخش  احتمال 
است. بوده  بوچئون  جشنواره  در  فیلم  این  نمایش 

بیست و دومین جشنواره جهانی فیلم های فانتزی و 
وحشت »بوچئون« کره جنوبی ۱۲ تا ۲۲ ژوئیه برگزار 

می شود. مرجان ریاحی مدیر پایگاه خبری فیلم کوتاه 
و مستندساز در هجدهمین دوره این جشنواره رئیس 

هیات داوران بخش فیلم های آسیایی بود.

»به وقت شام«در جشنواره فیلم های فانتزی 
و ترسناک بوچئون کره جنوبی


