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موجب شد تا مردم نگران شوند. مسعود کرباسیان با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: طی یک ماه گذشته تالش شده تا جهت دستیابی به راه حل های منطقی و کاربردی برای 

بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران راهکارهایی در نظر گرفته شود که در این میان نظر فعاالن اقتصادی، نخبگان و اقتصاددانان دریافت شده است. 
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روحانی: تصمیم آمریکا برخالف منافع ملی خود و دیگران است

اگرمنافع ایران تضمین شود برجام 
را ادامه می دهیم 

الریجانی تاکید کرد:

اقتصادی  مسائل  حل  برای  مجلس  راهکارهای 
است اجرا  قابل 
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

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

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

تصمیمی درباره حذف ارز 

نگرفته ایم  مسافرتی 

16 خودرو موفق به رعایت 

استانداردهای جدید شدند

برنامه جلوگیری ازآسیب طبقات 

پایین اجتماعی در دستور کار است             
به گزارش زمان ، ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی ضمن 
اعالم آغاز به کار بازار ثانویه ارز در راستای ساماندهی این 
زمینه  در  فعال  که  گفت  و  کرد  اشاره  مسافرتی  ارز  به  بازار 

حذف آن تصمیمی اتخاذ نشده است.

به گزارش زمان ، نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران گفت: 16 خودرو که عمده آنها تولید داخل هستند، موفق 
به رعایت استانداردهای جدید مد نظر این سازمان تا تاریخ یکم 

تیرماه 97 و دستیابی به استانداردهای 63 گانه شدند.

به گزارش زمان ،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق تصمیم 
برنامه  بودجه،  و  برنامه  و سازمان  مقاومتی  اقتصاد  گیری ستاد 
منسجمی برای مدیریت منابع مالی موجود داریم تا طبقات پایین 

اجتماعی از آثار ناشی از تحریم های جدید آسیب نبینند. 175
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سرمقاله

سفر روحانی به اروپا و شکست 
سیاست های یک جانبه آمریکا

نگاه روز
اطالعیه وزارت ارتباطات درباره 

فعالیت پیام رسان های فیلترشده             

تخلف۲میلیارد دالری صرافها 
با کارت ملی معتادان                       

سفر حســن روحانی رئیس جمهور ایران 
به اروپا در شــرایطی که آمریکا از برجام 
خارج شــده و به سایر کشورها فشار وارد 
می کند که به نوعی روابط خود را با ایران 

کاهش دهند، بسیار پراهمیت است. 
ایاالت  متحده آمریکا تالش دارد که سایر 
کشــورها معامالت و مبادالت اقتصادی 
خود را بــا ایران قطع کننــد در چنین 
شرایطی قطعاً سفر رئیس جمهور ایران به 
کشورهای اروپایی می تواند نشان  دهنده 
دو مسئله مهم باشد. ابتدا اینکه برخالف 
انتظار آمریکایی ها ایــران در یک انزوای 
سیاسی و بین المللی قرار نگرفته و این امر 
بیانگر شکست سیاست یک جانبه گرایانه 

آمریکا در سطح بین المللی است.
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2 شعیب بهمن   
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پرداخت یارانه 6۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
تومـانی به واردکنندگـان خودرو                   

وزیر اقتصاد: سوءاستفاده ها مردم را نگران کرد

اصالحات ساختاری اقتصاد آغاز شده است

 از جیب مردم به جیب سرمایه داران؟!

وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتقادها را به جان می 
خریم، گفت: متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت 
تاثیر تحوالت بازار ارز قرار گرفت و از آن بدتر 
اینکه برخی سوءاستفاده ها موجب شد تا مردم 

نگران شوند.
مسعود  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد  کرباسیان 
ایران گفت: طی یک ماه گذشته تالش شده 
تا جهت دستیابی به راه حل های منطقی و 
کاربردی برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران 
راهکارهایی در نظر گرفته شود که در این میان 
نظر فعاالن اقتصادی، نخبگان و اقتصاددانان 
دریافت شده است. این در شرایطی است که 
در حال حاضر جامعه نخبگان اقتصادی کشور 
حضور فعالی در زمینه تحلیل و ابراز نظر داشته 
اند و عمدتا با ارائه نظرات تخصصی راهبردها 
امور  دادند.وزیر  می  قرار  دولت  اختیار  در  را 
اقتصادی و دارایی افزود: خروجی این مشورت 
های  اولویت  تعیین  اقتصاد  وزارت  برای  ها 
فوری در جهت کمک به بهبود سریع وضعیت 
اقتصادی کشور و به خصوص تمرکز ویژه بر 
فضای کسب و کار بود که بر این اساس دیروز 
طی گزارشی که به نمایندگان مجلس ارائه شد 
این نکته مورد تاکید قرار گرفت که سیاست 
کوتاه مدت دولت کنترل التهاب و هدف بلند 

مدت اقتصادی کشور بهبود فضای کسب و کار، 
خصوصی سازی و چابک سازی اقتصادی است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه سیاست شفافیت 
در رفتارها و تصمیم گیری های دولت سهم 
دولت  تمرکز  و  تالش  و  کرده  پیدا  بیشتری 
دوازدهم بر این اصل است که با شفافیت مبارزه 
با فساد و حذف مقررات زائد از ساختار اقتصاد 
ایران مسیر کسب و کار و زندگی را برای مردم 
تسهیل نماید.به گفته کرباسیان، حذف حداقل 
۵۰۰ قاعده و مجوز زائد در فضای کسب و کار 
طی یک سال گذشته نشان از تعهد دولت بر 
این دیدگاه دارد. اگرچه در فضای عمومی به 
دولت این انتقاد وارد شده بود در تحلیل شرایط 

حاکم بر کشور بر مولفه های موثر اقتصادی ریز 
نمی شود.این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: 
برخی انتقادها متکی بر این اصل بود که دولت 
بر رفتارهای اقتصادی خود اقدامات عملیاتی 
داشت  توجه  باید  اما  دهد  انجام  فراگیرتری 
تصمیم گیری های اقتصادی مانند دنبال کردن 
یک زنجیر است و نمی توان به صورت مستقل 
از یک بخش آن، فرآیندها را آغاز یا رصد کرد.

کرباسیان با بیان اینکه دولت فرآیند اصالحات 
ساختاری اقتصادی را آغاز کرده، تاکید کرد: 
آنچه بازتاب داده می شود گاهی منحصر به 
نگاه بخشی به حوزه ها بوده در حالی که باید با 
جدیت بیش از هر زمان دیگری نگاه عملیاتی و 
اجرایی داشت که این موضوع از سوی دولت هم 

پیگیری می شود.
کرباسیان با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز 
دغدغه اقتصاد ملی و معیشت مردم را دارند، 
احترام  ها  دغدغه  این  به  دولت  در  ما  گفت: 
می گذاریم و معتقد به تعامل هستیم ضمن 
اینکه سعی شده آمار دقیق و کارشناسی شده 
از وضعیت اقتصاد کشور به پارلمان ارائه شود 
و  انتقادی  نگاه  نیز  مجلس  خوشبختانه  که 
کارشناسی خود را حفظ کرده و همین رویکرد 

را در نگاه خود مورد توجه قرار می دهد.
ادامه در صفحه 7

وزیر اقتصاد: سوءاستفاده ها مردم را نگران کرد

 اصالحات ساختاری اقتصاد آغاز شده است
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعالم آغاز به کار بازار ثانویه ارز در راستای ساماندهی 
ارز مسافرتی اشاره کرد و گفت که فعال در زمینه حذف آن تصمیمی  بازار به  این 

اتخاذ نشده است.
این  دولت  هیات  جلسه  حاشیه  در  سیف  ولی اهلل  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
هفته در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای پیگیری اقداماتی که در رابطه با 
از  ارز حاصل  بندی صورت گرفته،  تقسیم  اساس  بر  انجام شد،  ارز  بازار  ساماندهی 
صادرات کاالهای خاص مانند پتروشیمی و فوالد که عمده است و با دولت ارتباط 
دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. در حالیکه کل ارز 
حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار ثانویه 
ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کاالیی است که از طریق وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ارائه می شود.سیف در توضیح این نوع معامله ارزی گفت: روال بازار 
ثانویه اینگونه است که وارد کننده با صادرکننده تفاهم می کند و با ثبت این تفاهم 
در سامانه جامع تجارت این کار می تواند عملیاتی شود در مرحله بعدی وارد کننده با 
مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده 
مربوط، توافق نهایی خود را انجام می دهد این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت 
و عملیاتی می شود.وی افزود: ما فکر می کنیم با این اقدامات، این بازار ساماندهی 
می شود و در مقابل جهت رفع بعضی ابهاماتی که هنوز هست با فعال شدن و آرامشی 
که در بازار حاکم می شود می توانیم اقدامات دیگر را هم انجام دهیم.سیف در پاسخ 
به این پرسش که قرار بود از شنبه صرافی ها فعالیت خود را شروع کنند، آیا این امر 
مححق شده است؟ گفت: در حوزه ی حواله جات فعال هستند. در رابطه با این موضوع 
که اسکناس جابه جا کنند در مقطع بعدی اقدام می کنیم.وی سپس گفت: نرخ ارز 
توافق می کنند. در شروع  تقاضا است. خودشان  با عرضه و  ثانویه متناسب  بازار  در 
کار واردات کاال و خدمات انجام می شود.سیف در ادامه خاطر نشان کرد: صرافی ها 
می توانند بین وارده کننده و صادر کننده ایفای نقش کنند؛ ممکن است یک صادر 

کننده کل ظرفیتی که برای عرضه به بازار دارد را از طریق صرافی ها انجام دهد.وی 
در رابطه با نوع قیمت گذاری این بازار گفت: هیچ محدودیتی وجود ندارد و بر اساس 
عرضه و تقاضا تعیین می شود.رئیس کل بانک مرکزی اظهارکرد: ارز فیزیکی در ایران 
منتقل نمی شود، بلکه از حساب صادر کننده به حساب وارد کننده منتقل می شود.

سیف خاطرنشان کرد که فعال تصمیمی مبنی بر حذف ارز مسافرتی وجود ندارد.وی 
با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر شفافیت در تمام دستگاه ها گفت: در بانک 
مرکزی بر اساس سفارش های انجام شده کار انجام می شود، تصمیم در بانک مرکزی 
گرفته نمی شود، اما چون این دستگاهی است که تامین می کند می تواند اطالع 

رسانی انجام دهد، بر اساس توانایی ها شفافیت ها را ادامه می دهیم.

از هشت درصد گاز در اختیار صنعت پتروشیمی، ۲۴ 
میلیارد دالر درآمد ارزی برای کشور ایجاد می شود.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، معاون وزیر نفت 
در امور پتروشیمی در آغاز سی امین نشست مدیران 
عامل شرکتهای پتروشیمی کشور تجدیدنظر در مورد 
صنعت  در  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  سیاستهای  اجرای 

پتروشیمی را خواستار شد. 
رضا نوروز زاده گفت: وقتی واحدهای پاالیشگاهی ما در 
اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار میشود این واحدها 
خوراک  تامین  و  بینند  می  را  خود  حداکثری  منافع 
میشود.مدیرعامل  مواجه  مشکل  با  پتروشیمی  صنایع 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با وجود این که 
ایران نخستین دارنده منابع گاز دنیا است؛ فقط هشت 
درصد از گاز در اختیار صنعت پتروشیمی قرار میگیرد 
ارزی  درامد  دالر  میلیارد   ۲۴ گاز  میزان  همین  با  اما 
اکنون  هم  وی،  گفته  شود.به  می  ایجاد  کشور  برای 
ساالنه ۵۵ میلیون تن انواع محصوالت پتروشیمی در 

کشور تولید و ۲3 میلیون تن آن صادر میشود.
قرار  آینده  برنامه پنج سال  : در  اضافه کرد  نوروززاده 
است میزان تولیدات پتروشیمی در ایران با 6۰ میلیارد 

دالر سرمایه گذاری به یک صد میلیون تن برسد که 
این  پتروشیمی  صنعت  مزیت  به  توجه  با  امیدواریم 
نفت  وزیر  شود.معاون  محقق  گذاری  سرمایه  میزان 
با صادرات 1۲ میلیارد دالر  افزود: صنعت پتروشیمی 

در سال نقش مهمی در تامین ارزی کشور دارد.
این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  اول  رئیس  نائب 
نشست گفت: صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بزرگترین 

مزیت کشور است به شرطی که محصوالت این صنعت 
و  تبدیل  نهایی  محصول  به  فروشی  خام  جای  به  را 

صادر کنیم.
پزشکیان ضرورت سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی 
و  وحدت   ، مضاعف  تالش  لزوم  بر  و  شد  یادآور  را 
انسجام ، تغییر نگرشها و اصالح روشها و بهره گیری از 
استعدادها و توان نخبگان به منظور ارتقای جایگاه این 

صنعت در شرایط جنگ اقتصادی کنونی تاکید کرد.
صنعت  کارفرمایی  صنفی  انجمن  دبیرکل  مهدوی 
اقتصاد  محرکه  موتور  را  صنعت  این  هم  پتروشیمی 
غیرنفتی  صادرات  درصد   ۲6  : گفت  و  خواند  کشور 
تقویت  با  و  است  پتروشیمی  اختیار صنعت  در  کشور 

این صنعت میتوانیم با تحریمها مقابله کنیم.
صنایع  خوراک  مطمئن  و  پایدار  تامین  چگونگی 
نشست  امین  سی  کار  دستور  مهمترین  پتروشیمی 
که  است  کشور  پتروشیمی  شرکتهای  عامل  مدیران 
تبریز  میزبانی  به  توسعه«  برای  افزائی  »هم  شعار  با 

برگزار میشود.
در این اجالس دو روزه همچنین مشکالت و چالش های 

پیش روی صنایع پتروشیمی کشور بررسی میشود.

 مسئول سیاست گذاری روابط دوجانبه، منطقه ای، بین المللی امور 
آب اتحادیه اروپا گفت:برنامه اصلی این اتحادیه، بررسی چگونگی 

ایجاد همکاری های آبی با ایران است.
دوست،  یزدان  فرهاد  نیرو،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آبات،  مورن  مارتا  میزبان  بین الملل  امور  در  نیرو  وزیر  مشاور 
مسئول سیاست گذاری روابط دوجانبه، منطقه ای، بین المللی امور 
افزایش  راهکارهای  در خصوص  و طرفین  بود  اروپا  اتحادیه  آب 
با  نشست  این  در  آبات  پرداختند.مورن  گفت وگو  به  همکاری ها 
اشاره به تمایل اتحادیه اروپا برای تقویت همکاری های خود با ایران، 
گفت: مطمئنا برای تقویت همکاری ها و اخذ تصمیمات سیاسی و 
فنی نیازمند حمایت وزارت نیرو هستیم.وی حضورخود در ایران را 
نشانگر تمایل اتحادیه اروپا برای تقویت همکاری های خود با ایران 
دانست و افزود: برنامه اصلی این اتحادیه،  بررسی چگونگی ایجاد 
همکاری های آبی با ایران است که این موضوع جزو چشم اندازهای 
اصلی و کلیدی در برنامه کاری ما خواهد بود.مورن آبات با تاکید 
بر اینکه هم اکنون فضای بسیار مناسب و مثبتی در اتحادیه اروپا 
برای تقویت همکاری های مشترک با ایران وجود دارد، گفت: ما در 
ابتدا می توانیم با پروژه های کوچک ارتباطات خود را آغاز کنیم و 
در ادامه همکاری ها، پروژه های بزرگتری را تعریف کنیم و حتی 
این آمادگی وجود دارد تا بخشی از منابع مالی این پروژه ها نیز 
روابط  سیاست گذاری  شود.مسئول  تامین  اروپا  اتحادیه  سوی  از 

دوجانبه، منطقه ای، بین المللی امور آب اتحادیه اروپا  با اشاره به 
اینکه برای تقویت همکاری های مشترک نیازمند حمایت سیاسی 
و فنی وزارت نیرو هستیم، ادامه داد: در این بخش امکان برگزاری 
کارگاه های آموزشی، تبادل تجربیات فنی و حتی اعزام متخصص 
به ایران در جهت آموزش تمامی موضوعات بخش آب نیز وجود 
دارد.همچنین در این نشست فرهاد یزدان دوست، مشاور وزیر نیرو 
در امور بین الملل طی سخنانی عنوان کرد: وزارت نیرو و بخش 
بین الملل این وزارتخانه آمادگی دارد تا هرگونه هماهنگی را به 
با  دهد.  انجام  بزرگ  و  کوچک  پروژه های  کردن  اجرایی  منظور 
توجه به حضور متخصصان متعدد کشورهای مختلف در اتحادیه 
اروپا، این وزارتخانه تمایل دارد تا در بخش آب و فاضالب و انرژی 
به ویژه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت های نزدیکی با این اتحادیه 
داشته باشد.مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل با بیان اینکه در 
پروژه های آب شیرین کن باید به مالحظات زیست محیطی توجه 
پروژه های  منظور  به  برنامه ریزی  گفت:  باشیم،  داشته  ویژه ای 
و  آب  بازچرخانی  و  فاضالب  مدیریت مصرف،  با موضوعات  آتی 
انرژی های تجدیدپذیر در برنامه های کاری وزارت نیرو قرار دارد. 
بخش بین الملل این وزارتخانه هم آمادگی خود را برای همکاری 
تعریف  به  مربوط  اجرایی، سیاستگذاری، مسائل  فعالیت های  در 
امیدواریم در پی این  و مشخص کردن پروژه ها اعالم می دارد و 

نشست شاهد افزایش همکاری های دوطرفه باشیم.

سیف: تصمیمی درباره حذف ارز مسافرتی نگرفته ایم

بازار ثانویه ارز آغاز به کار کرد

کشور وشیمی  پتر صنعت  دالری  میلیارد   ۲۴ درآمد  آمادگی اتحادیه اروپا برای همکاری با ایران در حوزه آب
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سفر روحانی به اروپا و شکست سیاست های 
یک جانبه آمریکا

شعیب بهمن   
 

سفر حســن روحانی رئیس جمهور ایران به اروپا در شرایطی که 
آمریکا از برجام خارج شده و به سایر کشورها فشار وارد می کند که 
به نوعی روابط خود را با ایران کاهش دهند، بسیار پراهمیت است. 
ایاالت  متحده آمریکا تالش دارد که ســایر کشــورها معامالت و 
مبادالت اقتصادی خود را با ایران قطع کنند در چنین شــرایطی 
قطعاً ســفر رئیس جمهور ایران به کشــورهای اروپایی می تواند 
نشــان  دهنده دو مسئله مهم باشــد. ابتدا اینکه برخالف انتظار 
آمریکایی ها ایران در یک انزوای سیاسی و بین المللی قرار نگرفته 
و این امر بیانگر شکست سیاست یک جانبه گرایانه آمریکا در سطح 
بین المللی است. از ســویی دیگر اینکه کشورهای اروپایی حاضر 
نیســتند همانند گذشته با آمریکایی ها همراهی کنند و این خود 
نوعی شکســت برای سیاست های آمریکا به شمار می رود. آمریکا 
نمی تواند به جلب همکاری سفت  و سخت اتحادیه اروپا در تحریم 
ایران و روسیه در آینده نزدیک امید داشته باشند. قانون مقابله با 
دشمنان آمریکا از طریق تحریم ها به جای قانع کردن کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا به همراه شدن با آمریکا در تالش های تحریمی،  
رهبران اتحادیه اروپا را در موضوع تداوم همکاری باسیاســت های 
تحریمی آمریکا یا جنگ با آن ها، در موضع تدافعی قرار می دهد.

به هرحال اینکه کشــورهای اروپایی همراهی داشته باشند یا خیر 
نقش و تأثیر مهمی در پیشــبرد سیاســت های آمریکا در سطح 
بین المللی می تواند داشــته باشد که بر آن مهر مشروعیتی بزند. 
آمریکا در طی ســالیان اقدامات یک جانبه بســیاری انجام داده و 
اکنون همراهی مجامع بین المللی را با خود به همراه ندارد.آمریکا 
در حمله های نظامی خود به کشورهایی مانند افغانستان و عراق 
تالش کرد که همراهی اروپایی ها را جلب کند و یک ائتالف شکل 
دهد و در عرصه بین الملل اقدامات خود را گسترش دهد. در چنین 
شرایطی عدم همراهی کشورهای اروپایی با ایاالت متحده آمریکا 
تا حد زیادی مشــروعیت اقدامات یک جانبه آمریکا را زیر سؤال 
می برد و به هدفی که برای منزوی کردن ایران داشتند، دست پیدا 
نخواهند کرد.اروپایی ها در بحث مبارزه با تروریسم این موضوع را 
به خوبی درک کرده اند که ایران نقش مهم و غیرقابل انکار در سطح 
منطقه در سوریه و عراق داشته و پذیرفته اند که نقش ایران در این 
کشورها در شرایطی که تروریسم در منطقه وجود دارد و می تواند 
گسترش بیشــتری نیز پیدا کند تا چه اندازه کلیدی است. نقش 
پیشــتاز جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه 
محسوس بوده و بر کسی پوشیده نیست و تروریسم حتی می تواند 
به مرزهای اروپا برســد. اگر حتی گروه های تروریســتی به اروپا 
نرسند و اقدام خاصی در کشورهای اروپایی نداشته باشند، سیل 
پناهنده ها و مهاجرها وارد کشورهای اروپایی می شوند و مجموعه 
کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار می دهد و با مشکالت بسیاری 
روبه رو خواهد کرد؛ بنابراین اروپایی ها به نقش ایران واقف هستند 
اما در ترسی دیگر با آمریکایی ها مشترک هستند که آن ترس نفوذ 

ایران در منطقه است.

اعالم نهایی سیاست های ارزهای رمزنگار
 تا پایان شهریور

 معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی گفــت: مجموعه بانک 
مرکزی به زمانبندی اعالم شده یعنی تا پایان شهریورماه 13۹۷ 

برای اعالم سیاست نهایی ارزهای رمزنگار مقید است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر ، ناصر حکیمی با اشاره به زمانبندی 
قبلی اعالم شده توســط بانک مرکزی به منظور تعیین سیاست 
نهایی برای ارزهای رمزنگاری شده گفت: مجموعه بانک مرکزی 
به زمانبندی اعالم شــده یعنی تا پایان شهریورماه 13۹۷ مقید 
است.وی، درباره ممنوعیت ارزهای دیجیتالی طی بخشنامه ای از 
سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی خاطر نشان کرد: هدف اصلی 
بخشنامه مذکور رفع ابهامات درباره پولشویی از ایران بود بر همین 
اســاس نیز این بخشنامه به بهانه عدم قرارگرفتن ایران در لیست 
سیاه منتشر شد اما این بخشنامه به هیچ وجه به معنای ممنوعیت 
تا ابد و حذف روند قانون گذاری نیســت.معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد چارچوب به عنوان جایگزین مجوز 
اظهار داشــت: تکنولوژی سیال است و به سرعت تغییر می کند و 
بر همین اساس ساختار دولتی نمی تواند با تکنولوژی همگام شود 
کــه این نیاز را ایجاد می کند تا از فضای جزئی نگری در مقررات 
گذاری خارج شویم و به عنوان جایگزین نسبت به ایجاد چارچوب 
اقدام کنیم که باعث انعطاف در عملکرد می  شود.وی ادامه داد: از 
سوی نهادهای حاکمیتی این اصرار وجود دارد تا مقررات مجوزها 
به صورت جزئی و دقیق نوشته شود و در عین حال حدود آزادی 
عمل مشــخص شود که این دسته مســائل باعث شده تا فعاالن 
پرداخت یارها با مسائلی مواجه شوند و امید داریم تا به یک نقطه 
تعاملی دست پیدا کنیم.حکیمی با بیان این که بانک مرکزی برای 
حمایت از فین تک ها به ســراغ معاونــت علمی و فناوری رییس 
جمهور رفته اســت، اظهار داشــت: بانک مرکزی به عنوان یک 
رگوالتور توانایی های مشخصصی دارد و با توجه به فرآیند پیچیده 
و زمان بر تعامل با تمامی بازیگران حوزه فین تک و با توجه به این 
که بانک مرکزی در شــرایط فعلی دردسرهای زیادی را دارد، به 
ســراغ معاونت علمی و فناوری رفته ایم چرا که این نهاد قدرت و 
توان تعامل با استارت آپ های حوزه مالی را دارد. وی افزود: تعامل 
کسب و کارها از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و جمع آوری نظرات آن ها در مقابل نظرات بانک مرکزی می تواند 

یک بحث را با تعامل به نتیجه نهایی برساند.

قدردانی رهبرمعظم انقالب
 از امام جمعه خرمشهر

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی از اقدام پیگیرانه 
و حضور میدانی امام جمعه ی خرمشــهر برای رفع 
مشکل آب شــرب شهرهای خرمشــهر و آبادان و 
روستاهای هم جوار قدردانی کردند.به گزارش زمان 
به نقل ازایســنا، در هفته ی اخیر به دنبال شکسته 
شــدن خط لوله ی انتقال آب غدیر که  آب شــرب 
شهرهای خرمشــهر و آبادان و مناطق هم جوار را 
تأمین می کرد، مردم این دو شهر با مشکل جدی آب 
شرب مواجه شدند. در پی این مسئله، حجت االسالم 
والمسلمین موسوی فرد امام جمعه ی خرمشهر ضمن 
حضــور در کنار کارگران تعمیــر این خط لوله در 
هویزه، به صورت نمادین و برای تســریع امور اقدام 
به جوشکاری این خط لوله کرد و از نزدیک پیگیر 
حل مشکل آب شرب مردم منطقه شد.رهبر انقالب 
اسالمی پس از اطالع از این اقدام ایشان، در پیغامی 

از حجت االسالم موسوی فرد قدردانی کردند.

پیام سرلشکر سلیمانی
 به رئیس جمهوری

 سرلشکر ســلیمانی در پیامی مواضع اخیر رئیس 
جمهوری در قبال آمریکایی ها و صهیونیست ها را 
ستودنی و مایه مباهات و افتخار دانست.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، در پی اعالم موضع قاطع حسن 
روحانی در قبال اظهارات سلطه طلبانه و تهدیدات و 
زیاده خواهی های مقامات آمریکایی و صهیونیست ها، 
سردار سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاســداران انقالب اسالمی در پیامی از 
سخنان عزتمندانه ریاست محترم جمهوری اسالمی 

ایران قدردانی کرد.

تاکید صدراعظم اتریش بر اهمیت 
پایبندی به برجام

 صدراعظــم اتریش بــا تاکید بــر اهمیت حفظ 
توافق هسته ای خواستار پایبندی تمام طرف ها به 
تعهداتشان در این توافق شد.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، سباستین کورتز صدراعظم اتریش همزمان 
با سفر حسن روحانی به وین، در پیامی در صفحه 
توئیتر خود نوشــت: حسن روحانی رئیس جمهور 
ایــران به دعوت رئیس جمهور وان در بلن امروز در 
اتریش است. من نیز با او دیدار خواهم کرد. بسیار 
حائز اهمیت است که اتحادیه اروپا کماکان به توافق 
هســته ای با ایران متعهد است و تمام طرف ها نیز 
باید همچنان به تعهداتشان پایبند بمانند.وی ادامه 
داد: اما اتحادیه اروپا نباید زمانی که پای حقوق بشر 
در ایران و خواست )این کشور( برای نابودی اسرائیل 
)رژیم صهیونیستی( به میان می آید، روی برگرداند. 

من واژه هایی شفاف برای آن پیدا خواهم کرد.

ایران تداوم حمالت هوایی به 
شهروندان یمنی را محکوم کرد

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان، حمله 
هواپیماهای عربستان سعودی - اماراتی به مراسم 
عروسی در استان صعده یمن را که منجر به کشته 
و مجروح شدن دهها نفر از شهروندان بی گناه یمنی 
از جمله زنان و کودکان شد را به شدت محکوم کرد.

 به گزارش زمان به نقل ازایســنا ، بهرام قاســمی  
ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان این اقدام 
خشونت بار و غیرانسانی افزود: متجاوزان با جنایت 
جدیدشان برگی دیگر به پرونده جنایات جنگی خود 
افزودند.در این جنگ چند ساله علیه مردم یمن به 
خوبی روشن شده اســت که هر گاه متجاوزین در 
جبهه های جنگ با ناکامی روبرو می شوند با تشدید 
حمالت هوایی دســت به انتقام کــور علیه زنان و 

کودکان بی گناه یمنی می زنند.

نماینده عرب پارلمان اسرائیل :
خلع سالح هسته ای در منطقه

 از اسرائیل شروع شود

 نماینده عرب کنست اسرائیل با اشاره به مخاطرات 
منطقه ای ناشــی از وقوع زلزله در نیروگاه دیمونا 
اعالم کرد: خلع ســالح هســته ای در منطقه باید 
از اســرائیل شروع شــود.به گزارش مهر به نقل از 
اسپوتنیک،  پارلمان رژیم صهیونیستی دیروز  با ۷3 
رای در مقابل ۸ رای ضد طرح نظارت بین المللی بر 
نیروگاههای هسته ای این رژیم در دیمونا رای داد.

طرح مذکور از ســوی جمال زحالقه نماینده عرب 
عضو کنیست رژیم صهیونیستی ارائه شده بود.وی 
پس از  رد طرح خود به اســپوتنیک گفت: سالح 
هسته ای که اسرائیل دارد دیگران نیز در منطقه دیر 
یا زود به آن دست خواهند یافت. مطلوب خلع سالح 
هسته ای منطقه است که باید از اسرائیل که سالح 

هسته ای دارد، شروع شود

اخبار

سرمقاله

است که  آن  دانشها  ترين  ارج  بي 
بر سر زبان بماند، و پر ارج ترين آنها 
جوارح  و  اعضا  بر  است که  دانشي 

انسان آشکار باشد.

کالمامیر

رئیس جمهور با بیان اینکه برجام به عنوان توافقی 
مهم برای ایران، اتحادیه اروپا و جهان است، گفت: 
تصمیم آمریکا در خروج از برجام برخالف منافع 

ملی خود و دیگران بود.
روحانی  حسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس جمهور که به اتریش سفر کرده است، در 
نشست خبری مشترک با »الکساندر فندر بلن« 
رئیس جمهور اتریش اظهار داشت: این سفر به 
دعوت رئیس جمهور اتریش و پاسخ به سفر رئیس 
انجام شد و امروز دیدار و  اتریش  جمهور سابق 
گفتگوهای بسیار صمیمانه، خوب و سازنده ای 
داشتیم.وی با بیان اینکه اتریش برای ما به عنوان 
تصریح  است،  اروپا  اتحادیه  در  دوست  کشوری 
قبل  سال  صدها  به  اتریش  و  ایران  روابط  کرد: 
بر می گردد و همواره رو به گسترش بوده است.

وی افزود: بعد از برجام تبادل هیئت های فراوانی 
بین دوکشور صورت گرفته و امروز صدها شرکت 

اتریشی در ایران مشغول به فعالیت هستند. رئیس 
جمهور با بیان اینکه اراده دو کشور بر این بود که 
روابطمان را در زمینه اقتصادی، فرهنگی، منطقه 
عنوان  به  برجام  کرد:  تصریح  دهیم،  ادامه  ای 
جهان  و  اروپا  اتحادیه  ایران،  برای  مهم  توافقی 
است. کار آمریکا در خروج از آن خالف مقررات و 
تعهدات چندجانبه است و بی تردید به ضرر آمریکا 
نفع  به  نه  بود. تصمیم آمریکا  و دیگران خواهد 
خودش و نه به نفع دیگران است و جزو تصمیمات 
و  خود  ملی  منافع  برخالف  که  است  عجیبی 
دیگران اتخاذ می کند. روحانی تاکید کرد: تاجایی 
که برای ایران امکان پذیر باشد برجام را حفظ و 
حراست خواهیم کرد و این در حالی خواهد بود که 
ایران بتواند از منافع برجام استفاده کند. تعهدات 
و منافع ما دو کفه است که باید متوازن باشد. اگر 
غیر از آمریکا بقیه امضا کنندگان بتوانند منافع ما 
را تامین کنند ایران برجام بدون آمریکا را ادامه 

خواهد داد.وی با بیان اینکه امیدواریم همچنان 
قاطع و مستحکم  اراده سیاسی کشورها  که در 
همان  هم  تجاری  و  اقتصادی  اراده  در  هستند، 
قدر محکم باشند، خاطرنشان کرد: در مذاکرات 
امروز بر این نکته که دوران یکجانبه گرایی به سر 
آمده تاکید کردیم چراکه کشوری نمی تواند در 
مورد کشورهای دیگر تصمیم بگیرد و استقالل و 
حاکمیت ملی کشورها را نقض کند، این برخالف 
منشور و مقررات بین المللی است.رئیس جمهور 
ادامه داد: خوشحالم در این سفر به دو کشوری 
مسافرت کردم که در توافق برجام تاثیر گذار بودند 
و با میزبانی و ایجاد محیط مساعد در ژنو، وین 
و سایر شهرها این مذاکرات را انجام دادیم و به 
های  بحث  کردیم.روحانی  پیدا  دست  موفقیت 
منطقه حساس غرب آسیا در مذاکرات دوجانبه 
را مهم برشمرد و گفت: اقدامات جمهوری اسالمی 
ایران برای مبارزه با تروریسم، کمک هایی که به 

ملت عراق و سوریه انجام داده است، لزوم کمک 
به مردم این منطقه به ویژه یمن و نقش مخرب 
که  اسرائیل  و  آمریکا  جمله  از  کشورها  برخی 
در عراق و سوریه و سایر منطقه مخرب بودند 
به روابط دوستانه  باید  افزود: ما  مطرح شد.وی 
صلح  بتوانیم  اینکه  برای  دهیم  ادامه  کماکان 
و امنیت کامل را به منطقه بر گردانیم در این 
صورت ازست که همه ما می توانیم از منطقه به 
نفع خود و جهانیان منتفع شویم.رئیس جمهور 
تبادل نظر در خصوص مسائل بین  به  با اشاره 
و  ایران  مواضع  بگویم  توانم  می  گفت:  المللی، 
اتریش در موضوع برجام مورد اتفاق نظر هست. 
در توسعه روابط دوجانبه اتفاق نظر داشتیم. در 
مسائل منطقه ای و بین المللی نظر ما نزدیک 
و شبیه هم هست.روحانی در پایان تاکید کرد: 
امیدارم این سفر موجب استحکام و ادامه روابط 

دوکشور دوست یعنی ایران و اتریش شود.

روحانی: تصمیم آمریکا برخالف منافع ملی خود و دیگران است

اگرمنافع ایران تضمین شود برجام را ادامه می دهیم

متن آگهی
خواهان ملک حسین نصیری فرزند ناعلی دادخواستی به طرفیت خواندگان راه 
علی نصیری و توران نصیری و مهدی نصیری و و احمد نصیری و عباس نصیری و 
اسماعیل نصیری و طاهره نصیری و محسن و ابراهیم نصیری و معصومه نصیری 
و داود نصیری و ماه نساء صالحی و فاطمه نصیری و علی عسگر نصیری و گوهر 
نصیری و جواد نصیری و محمود نصیری و زهرا نصیری و ملوک نصیری و شهرام 
نصیری به خواسته تنفیذ صلح نامه ) اموال منقول ( تقدیم دادگاه های  عمومی 
شهرستان اردل نموده که جهت رسیدگی به شعبه  ول دادگاه عمومی ) حقوق 
( دادگستری شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری ـ شهرستان 
اردل ـ بلوار شهداء ارجاع و به کالسه ۹۴۰۹۹۸3۸161۰۰۰۷6 ثبت گردیده . 
جهت وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/۴/3۰ ساعت 1۰:۰۰جهت مواجهه حضوری 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب  یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتا خواندگان ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، در 

وقت مقررفوق جهت رسیدگی ومواجهه حضوری  در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان اردلـ  سیده صغری حسینی

اخیر  روزهای  طی  و  داریم  خوبی  ارتباط  مردم  نمایندگان  با  گفت:  ارتباطات  وزیر 
جلسات خوبی داشتیم. درباره برخی پیام رسان های فیلترشده که در قالب های دیگر 

به فعالیت می پردازند اطالعیه داده ایم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری جهری در حاشیه جلسه هیات دولت 
مبنی  اصفهان  دادستان  اخیر  اظهارات  به   پاسخ  در  خبرنگاران  در جمع  هفته  این 
به شبکه های  برای ورود  فیلترشکن  از  افرادی که  و  نهادها  پیگیری و دستگیری  بر 
با  رابطه  در  تخصصی  من  کرد:  اظهار  می کنند،  استفاده  تلگرام  همچون  فیلترشده 
در  کنید.وی سپس  پیگیری  از خودشان  را  این موضوع  باید جزئیات  ندارم،  تعقیب 
پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین اخبار مربوط به شرکت هایی که ارز دولتی 
کرده اند،  دریافت  دولتی  ارز  که  شرکت هایی  با  رابطه  در  گفت:  کرده اند،  دریافت 

شفاف سازی شده است.
مردم،  وکالی  عنوان  به  مجلس  نمایندگان  طبیعتا  گفت:  ادامه  در  جهرمی  آذری 
نمایندگان  با  سواالت و هم پیشنهاداتی دارند؛ طی دو روز گذشته جلسات مفصلی 
نظرات  هم  گرفت.  صورت  نظر  تبادل  و  داشتیم  مختلف  فراکسیون های  در  محترم 
آن ها و هم توضیحات الزم را شنیدیم؛ این فرایند آغاز شده و رسیدگی ها انجام شده 

است. منتظریم سازمان تعزیرات جواب پیگیری هایشان را بدهد.
پیام رسان  یک  قالب  در  شده  فیلتر  پیام رسان های  برخی  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
جدید مثل تلگرام طالیی، تصریح کرد: در وزارت ارتباطات اطالعیه رسمی داده ایم 
و نظرمان را در این رابطه گفته ایم. هم رییس سازمان فناوری اطالعات در این مورد 
مصاحبه کرده اند و هم اطالعیه دادیم و این موضوع جدید نیست و مورد اشاره قرار 

گرفته است.

یک شبکه صهیونیستی اعالم کرد که این رژیم به دنبال یک پروژه پنهانی برای فشار آوردن 
به ایران است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شبکه دوم رژیم صهیونیستی اعالم کرده است که نمایندگی 
های دیپلماسی رسمی این رژیم در سرتاسر جهان در روزهای اخیر سندی تفصیلی در 
رابطه با پروژه جدید ایجاد فشار علیه ایران دریافت کرده اند.براساس این خبر، هدف این 
پروژه کمک دیپلماسی به دولت ترامپ،رئیس جمهور آمریکا از طریق شبکه های علنی و 
سری برای قانع کردن کشورهای جهان و اروپا بر لزوم تداوم فشار بر ایران است.این شبکه 
صهیونیستی اعالم کرده است که این پروژه پس از بررسی توسط رئیس هیات موسوم به 
»هیات سیاسی« در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی تایید شده است.براساس این گزارش، 
اروپایی از  از قبیل ارسال نیروهای سیاسی به کشورهای  این پروژه شامل برنامه هایی 
جمله اتریش، مجارستان، اوکراین، ایتالیا، اسپانیا و همچنین کشورهای آمریکای التین، 
کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، کانادا و استرالیا، انجام فعالیت های ضد ایرانی در سازمان ملل 
و صندق بین المللی پول و بانک جهانی و  انجام فعالیت های پنهانی علیه ایران بدون اینکه 
نشانه ای از این رژیم بر روی آنها باشد.پیش از این نیز روزنامه صهیونیستی معاریف نوشته 
بود که گادی آیزنکوت، رئیس نیروی نظامی این رژیم یک هیات نظامی ویژه به منظور 
مقابله با ایران ایجاد کرده و نتسان آلون رییس پیشین بخش عملیات نیروی نظامی را به 
عنوان رییس این هیات منصوب کرده است. آلون هفته گذشته به همراه گاعدی آیزنکوت 
به آمریکا سفر کرده است و با مسئوالن ارشد نظامی آمریکا از جمله جوزف دانفورد رییس 
ستاد مشترک ارتش آمریکا دیدار کرده است.ماموریت این هیات ضد ایرانی مقابله با پروژه 
هسته ای ایران،  تمرکز بر روی اطالعات، مبارزه با حضور ایران در سوریه و هماهنگی با آمریکا 

در رابطه با این امور را شامل می شود.

اطالعیه وزارت ارتباطات درباره 
فعالیت پیام رسان های فیلترشده

توطئه جدید رژیم صهیونیستی 
برای تحریک جهان علیه ایران

فعالیت  وضعیت  از  آماری  نتایج  آخرین 
نزدیک  می دهد  نشان  کشور  در  تعاونی ها 
به ۴1 میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت 
کشور تا پایان خردادماه ۹۷ عضو تعاونی ها 

شدند.
گستره  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فعالیت اقتصاد کشور طبق قانون اساسی در 
سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است 
ارائه شده تقریبا ۸۰  که بر اساس آمارهای 
درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت، حدود 
13 درصد در اختیار بخش خصوصی و فقط 
اختیار بخش  در  اقتصاد  از  حدود ۷ درصد 
تعاون قرار داد.بنابراین بخش تعاون به عنوان 
یکی از سه رکن اقتصاد کشور، کمترین سهم 
بر  که  حالیست  در  این  دارد،  اقتصاد  از  را 
بود  قرار  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  اساس 
درصد   ۲۵ به  ملی  اقتصاد  از  تعاون  سهم 
سال  تا  تنها  نه  هدفگذاری  این  اما  برسد 
تقریبا  که  نشد  محقق  برنامه  پایان  پایانی 
است. زده  درجا  تعاون  درصدی   ۷ سهم 

زمانی محرز می شود  تعاون  اهمیت بخش 
که با مشارکت دادن مردم در اقتصاد، ضمن 
مختلف  بخش های  ظرفیت های  از  استفاده 
این  اشتغالزایی  ظرفیت های  از  اقتصاد، 
بخش استفاده کرد چرا که یکی از مهمترین 
مزیت های بخش تعاون، اشتغالزایی با سرمایه 

پایین برای هر نفر است.طبق آخرین گزارش 
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی از فعالیت تعاونی ها، در 
فعالیت  تعاونی  و ۸36  هزار  کل کشور ۹۲ 
یعنی  از جمعیت کشور  نیمی  که  می کنند 
عضو  نفر  هزار   6۹۵ و  میلیون   ۴1 بر  بالغ 

تعاونی های مختلف هستند.این تعداد تعاونی 
بالغ بر 1۷ هزار و  با سرمایه  در کل کشور 
برای  و  شدند  تشکیل  تومان  میلیارد   ۹۷1
یک میلیون و 6۹۸ هزار و ۵۰ نفر اشتغالزایی 
ایجاد  سرمایه  وضعیت  است.بررسی  شده 
تعاونی ها و میزان اشتغال ایجاد شده نشان 
می دهد، به ازای هر 1۰ میلیون و 6۰۰ هزار 
تومان سرمایه گذاری در بخش تعاون، برای 
یک نفر اشتغال ایجاد شده است، در حالی 
که میانگین هزینه اشتغالزایی به ازای هر نفر 
 ۲۰۰ حدود  اقتصادی  عمده  بخش های  در 
میلیون تومان تخمین زده می شود. بنابراین 
هزینه ایجاد اشتغال در بخش تعاون حدود 
اقتصادی  های  فعالیت  سایر  بیستم  یک 
است.در حالی بخش های خصوصی و تعاون 
می توانند محرک اقتصاد باشند که همچنان 
اقتصادی  های  فعالیت  از  را  سهم  کمترین 
دارند؛ ضمن اینکه استفاده از ظرفیت های 
بخش تعاون برای اشتغالزایی می تواند یک 
مزیت زودبازده برای خروج از بیکاری باشد. 

 مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ای تی آر از اداره 
کنترل دارایی های خارجی آمریکا، صدور مجوز موردی برای 
تحویل 6 فروند ای تی آر ۷۲-6۰۰ به ایران را تا پایان ضرب 

االجل ترامپ درخواست کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اصغر فخریه کاشان در خصوص 
از  آمریکا  خروج  از  پس   ATR هواپیمای  وضعیت  آخرین 
برجام، اظهار داشت: نمایندگان شرکت هواپیماسازی ATR به 
ما اعالم کرده اند که از آمریکا صدور مجوز موردی برای تحویل 
تعدادی از هواپیماهای باقی مانده از قرارداد فروش هواپیما به 
ایران را درخواست کرده اند. وی ادامه داد: با این حال مشخص 
نیست که آیا آمریکایی ها مجوز فروش هواپیما را به شرکت 

ATR می دهند یا نه، بلکه صرفاً درخواست صدور مجوز به 
آمریکا ارسال شده است.وی درباره تعداد هواپیماهایی که قرار 
است ATR برای تحویل آنها به ایران از آمریکا مجوز بگیرد، 
گفت: شرکت ATR به ما اعالم کرده است می توانیم تا پیش 
از پایان ضرب االجل اعالمی از سوی آمریکا، 6 فروند هواپیما از 
خط تولید خارج کرده و به ایران ایر تحویل  دهیم.فخریه کاشان 
درباره تأمین مالی این 6 فروند ATR تصریح کرد: پول الزم 
برای خرید این تعداد هواپیما آماده است و در صورتی که آنها 
بتوانند مجوز را از آمریکایی ها بگیرند، پول 6 فروند ATR را 
به این شرکت پرداخت می کنیم.به گفته فخریه کاشان، مجوز 
قبلی اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا 

)OFAC( برای فروش همه هواپیماهای برجامی باطل شده 
است.وی در خصوص فروش هواپیماهای ایرباس به ایران ایر 
افزود: این شرکت نیز به دنبال اخذ مجوز خاص برای فروش 
هواپیما از آمریکاست، ولی معلوم نیست که OFAC به ایرباس 
مجوز جدید بدهد.وی درباره چشم انداز وزارت راه و شهرسازی 
از صدور مجوزهای جدید فروش هواپیما از سوی دولت ترامپ 
آینده  خصوص  در  پیش بینی  هیچ  نمی توان  داشت:  اظهار 
داشت، چرا که شما با آدمی سر و کار دارید که قابل  پیش بینی 
نیست.وی در خصوص مذاکرات وزارت خارجه با کشورهای 
عضو 1+۵ برای تحویل هواپیماهای باقی مانده به ایران اظهار 

بی اطالعی کرد.

41/7میلیون نفر عضو تعاونی ها شدند
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الریجانی:
راهکارهای مجلس برای حل 

مسائل اقتصادی قابل اجرا است

رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: کمیته هایی در کمیسیون، 
پیشــنهادهای نمایندگان در زمینه مســائل اقتصادی را تدوین 

کردند که این پیشنهادات در چارچوب قوانین قابل اجراست.
بــه گزارش زمان به نقــل ازمهر، در ابتدای جلســه علنی دیروز 
مجلس شورای اسالمی علی الریجانی در تشریح جلسه غیرعلنی 
اظهار داشــت: امروز حدود یک ســاعت مجدداً راجع به مسائل 
اقتصادی کشور و راهکارهایی که در این زمینه وجود دارد، بحث 
کردیم.وی ادامه داد: کمیته هایی در کمیسیون ها این موضوعات 
را بررســی و پیشــنهاداتی را تدوین کرده بودند. این پیشنهادات 
در چارچوب قوانین قابل اجراســت و می تواند کمک کند.رئیس 
مجلس شــورای اســالمی افزود: با دولت صحبت خواهیم کرد تا 

پیشنهادات را مورد توجه قرار دهد.   

بازداشت یک دیپلمات ایرانی به اتهام 
بمب گذاری در گردهمایی منافقین

 دستگاه اطالعاتی بلژیک مدعی شد که یک دیپلمات در رابطه با 
بمب گذاری در گردهمایی منافقین بازداشت شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، دستگاه اطالعاتی بلژیک مدعی 
شــد: بنا بر بیانیه مقام های بلژیکی، بازداشت دیپلمات ایرانی در 
ارتبــاط با این پرونده در آلمان انجام شــده و ایــن فرد یکی از 
دیپلمات های ســفارت ایران در وین، پایتخت اتریش بوده است.

در این بیانیه جزئیات بیشــتری دربــاره این دیپلمات و هویت او 
ارائه نداده است.

»ابر دزدی« تکذیب شد

 روابط عمومی ســازمان پدافند غیرعامل کشــور درباره سخنان 
منتسب به رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور درباره »ابر 

دزدی« اطالعیه ای صادر کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، در  این اطالعیه آمده اســت: 
»برخالف فضاســازی های صورت گرفته، موضوع مورد اشاره در 
سخنرانی ریاست ســازمان پدافند غیرعامل کشور درباره سرقت 
ابرهــا و تغییرات عامدانــه اقلیمی صرفا یک نــگاه آینده نگرانه  
علمــی بوده اســت و الزاما به معنای رقم خــوردن آن در مقطع 
کنونی نیســت و موضوع ســرقت ابرها از طرف دشمنان و رژیم 
صهیونیســتی غاصب رویایی بیش نیست.این اطالعیه با انتقاد از 
موضع گیری های سطحی نسبت به چنین پدیده های علمی، فنی 
و پیچیده ای آورده است: وظیفه ســازمان پدافند غیرعامل رصد 
تمامی تهدیدات بالفعل و بالقوه در حوزه های مختلف اســت که 
شریان های حیاتی کشور را در معرض خطر قرار می دهد.در پایان 
این اطالعیه تاکید شــده است: موضوعات پدافند زیستی، یکی از 
پیچیده ترین حوزه های فعالیت پدافند غیرعامل کشــور است که 
با جدیت و زیر نظر جمعی از متخصصین تراز اول کشور در حال 
پایش و ارزیابی اســت و رویاهای دشمن در این عرصه تبدیل به 
کابوس برای آنها خواهد شــد و هرگونه تحلیل از سخنان ریاست 
ســازمان پدافند غیرعامل کشــور مغایر با ایــن اطالعیه تکذیب 

می گردد.«

بررسی فوری طرحی برای حل 
مبادالت ارزی ایران در مجلس

نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که در 
صورت تصویب نهایی آن بانک مرکزی موظف به استفاده 
از پیام رسان های مالی داخلی و انعقاد پیمان های پولی 

چندجانبه در تجارت خارجی خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی دیروز مجلس 
و  اندازی  راه  طرح  فوریت  یک  بررسی  اسالمی  شورای 
استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی 
دو و چندجانبه در تجارت جهانی با امضای ۵1 نماینده 
در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.حسینعلی 
حاجی دلیگانی به عنوان طراح این طرح گفت: اعمال تحریم 
ها توسط آمریکا و افزایش هزینه های استفاده از نظام 
پرداخت بین المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر 
کشورهای غربی است، موجب خروج مبادالت تجاری بین 
المللی ایران از قالب های رسمی بانکی شده است و سبب 
شده که این مبادالت با روش هایی از قبیل صرافی ها یا 
شبکه های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود.وی ادامه 
داد: غیر رسمی شدن مبادالت بین المللی، امکان استفاده 
از روش های پرداختی رایج و کم هزینه ای مانند گشایش 
اعتبار اسنادی که از روش های رسمی بانک مرکزی انجام 
این  نتیجه  بنابراین  است،  ساخته  ناممکن  را  شود  می 
پیچیدگی ها افزایش هزینه ها و دشواری تجارت بین المللی 
برای بازرگانان ایرانی است.عضو شورای مرکزی فراکسیون 
نمایندگان والیی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور که 
بانک های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی 
حاصل از فروش نفت نیستند و عمدتا از جریمه ها و تحریم 
های آمریکا واهمه دارند و هیچ نشانه ای از بهبود روابط 
بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی شود، باید کاری 
کرد.وی اظهارداشت: تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی 
آمریکا و اروپا باشد نه تنها فشارها باقی خواهد ماند، بلکه 
افزایش نیز خواهد یافت. این در حالی است که تاکنون ایران 
طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم 
های مالی تهیه نکرده است.حاجی دلیگانی گفت: نگاه دقیق 
به ساختار و شیوه اعمال تحریم ها نشان می دهد دو عنصر 
کلیدی عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده است که 
عبارت است از الف: تسویه معامالت با استفاده از دالر، ب: 
پیام رسانی مالی از طریق سوئیفت.عضو شورای مرکزی 
فراکسیون نمایندگان والیی در خصوص راهکار حل این دو 
مشکل گفت: برای حل دو مشکل فوق دو راهکار پیمان های 
پولی دو و چند جانبه و سیستم پیام رسان موازی سوئیفت 
وجود دارد. پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی برای 
انجام مبادالت تجاری بین المللی است که در آن به جای 
استفاده از دالر یا سایر ارزهای واسط از ارزهای ملی دو کشور 
استفاده می شود. با این روش امکان ایجاد محدودیت در 
مسیر نقل و انتقاالت بانکی ایران از بین می رود و ریسک 
و هزینه های تجارت نیز کاهش می یابد.حاجی دلیگانی 
گفت: عالوه بر این الزم است فرآیند پیام رسانی مبادالت 
خارجی ایران نیز از وابستگی ِصرف به سیستم پیام رسانی 
مالی بین المللی )سوئیفت( خارج شود تا عالوه بر از بین 
رفتن امکان نظارت آمریکا، شرایط برای کاهش هزینه ها 
و افزایش سرعت مبادالت خارجی ایران فراهم شود.پس 
از آن نمایندگان با 1۰3 رای موافق، 6۷ رای مخالف و ۷ 
رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس یک 
فوریت این طرح را به تصویب رساندند.در صورت تصویب 
نهایی این طرح، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه در 
مبادالت مالی و بانکی داخلی و بین المللی تغییراتی ایجاد 
کند.این تغییرات شامل راه اندازی و استفاده از پیام رسان 
های مالی و اختصاصی، استفاده از ظرفیت های سامانه های 
بومی، انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع و بانک های 
ملی و منطقه ای است.همچنین بانک مرکزی موظف به 
انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با حداقل ۲۴ کشور 
چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، 
کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، 
قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بالروس، 

سریالنکا، لبنان، سوریه، مالزی، خواهد شد.

خبرخبر

با ضرورت ها  سخنگوی دولت گفت: رییس جمهور متناسب 
ها  رسانه  در  االن  که  موضوعی  منتهی  دهند،  می  تغییراتی 
مطرح می شود گمانه زنی های رسانه ای است و این تغییرات 

به وقتش صورت خواهد گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به محورهای 
مهم جلسه دیروز هیئت دولت گفت:  تصویب کردیم که همه 
دچار  مترقبه  غیر  و  طبیعی  حوادث  در  که  عزیزی  زارعین 
خسارت شدند تا دو سال همه وام هاشان تمهیل شود و سازمان 
برنامه و بودجه موظف شد که اصل و سود و همچنین همه 
جرائمی که به تاخیر و تعویق دوساله مربوط می شود و مابه 
التفاوت سود آن را پرداخت کند.وی افزود: مسئله انتقال برخی 
واحدها از مرکز به حاشیه و نیز اینکه کارت بازرگانی که صادر 
می شود به صورت تخصصی درباره اش عمل شود و اینکه یک 
نفر نتواند از کارت بازرگانی دیگری استفاده کند تا نظمی به کار 
تجارت در کشور داده شود و در ارتباط با کاهش آسیب های 

برای  را  تومان  اجتماعی مقرر شد که حداقل هشتاد میلیارد 
تجهیز اردوگاه هایی که به عنوان کمپ می توان معتادان را در 

آن درمان کرد اختصاص دهیم.
التفاوت  به  ما  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  دولت  سخنگوی 
افزایش حقوق چه زمان پرداخت می شود، گفت: از سه ماهه 
قبل در حساب همه وزارتخانه ها بود در دو ماه اول با توجه به 
اینکه این افزایش باید به صورت پلکانی عمل می شد مقرر بود 
که یک استفسار از مجلس انجام شود که انجام شد و در اعمال 
این اصالحات براساس تفسیر مجلس باید احکام همکاران ما 
در دستگاه های اداری اصالح می شد که امیدوارم انجام شده 
باشد؛ چرا که آنچه مهم است تامین اعتبار و پرداخت این ها به 
دستگاه هاست که انجام شده و من از همه دستگاه های دولتی 
انتظار دارم که اگر تا به حال به هر دلیلی اصالح احکام را انجام 
نداده اند، سریعا ظرف چند روز انجام دهند تا ما برای پرداخت 
حقوق تیرماه این افزایش سنواتی را که پرداخت نشده بود را 

پرداخت کنیم.

وی افزود: همین که وزارت صنعت و بانک مرکزی موظف شدند 
کسانی که ارز ۴۲۰۰ دریافت می کنند اسامی شان اعالم شود 
وارد می  تومانی  ارز ۴۲۰۰  با  کاالیی  بداند که چه  تا جامعه 
شود گامی در جهت شفاف سازی است.نوبخت در پاسخ به این 
پرسش که موضوع دیدار واعظی با قالیباف و احتمال معاون اول 
شدن وی تا چه حد صحت دارد، گفت: قرار نیست که ما به 
همه شایعاتی که مطرح می شود پاسخ دهیم مگر اینکه کار و 
امور را تعطیل کنیم و به تکذیب این موارد مشغول شویم. البته 
رییس جمهور متناسب با ضرورت ها تغییراتی می دهند منتها 
االن در رسانه ها مطرح می شود گمانه زنی های  موضوعی که 

رسانه ای است. 
در  تغییر  احتمال  می گیرد.وی  صورت  وقتش  به  تغییرات 
در  و گفت:  رسانه ای  خواند  گمانه زنی  را  سازمان  این  ریاست 
مورد اختالف بین وزرا، این هم صحبت های رسانه ای است، کار 
منتشر  ارزهای  است همه  متفاوت  ارتباطات و صنعت  وزارت 

شده توسط لیست بانک مرکزی فصل الخطاب است.

نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت:

تغییرات در کابینه دولت به وقتش صورت می گیرد

مناقصه عمومی  
مناقصه  طریق  از  کفنی  تهیه  به  نسبت  دارد  نظر  در  حومه  و  کرج  آرامستانها  مدیریت  سازمان 

عمومی اقدام نماید.

مفقودی 
برگ سبز سواری رنو پارس تندر مدل ۹3 با شماره پالک ۵۷۷ ص ۹۵ ایران ۸۲ با 
شماره موتور D۲۹۸6۵۷ و شماره شاسی NAPLsRALDE1۲۲۵۵۹۵ بنام بهناز 

 بابلکالگر درونکال مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ سبز هیوندای A3 مدل ۲۰1۲ با شماره پالک 3۴3ص ۲1 ایران 6۲ با شماره 
موتور G۴GcBW۰۵۰۷3۰ و شماره شاسی kmHDc۵1EBcU36۸۲۴۸ بنام 

حسین محسنی مرزودی مفقودی گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
موتور  شماره  با   ۸۲ ایران   ۸۲ ج   ۸6۲ پالک  شماره  با   ۹۵ مدل  پراید  سبز  برگ 
۵۵33۸۷۷ و شماره شاسی NAH۴111۰۰  G11۷۵61۵  بنام مجید ولی زاده 

 بابل دالوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 برگ سبز سواری پراید هاچ بک مدل ۹6با شماره پالک ۲۹1 ص ۹6 ایران ۷۲ با 
شماره موتور  1۷۹B۰۰۰۷۰3۵ و شماره شاسی NAAR۰3FEXHJ1۵۸۷۵۸بنام 

نرگس خواجوند عابدینی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی  
به شماره  افروز  ماسه گنج  و  بندی شن  دانه  برداری شرکت  بهره  پروانه  مفقودی   
بهره برداری 1۰۰۷/۹63شماره ثبت شرکت ۸۹۴ آدرس بابل کیلومتر ۷ جاده گنج 
افروز عبور چاری شرکت شن و ماسه گنج افروز مفقود  گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل

آگهی مفقودی
کارت هوشمند راننده به شماره ۲۵۷۴۴۴۹ متعلق به اینجانب علی اکبر خورشیدی 
قره تپه فرزند فضل اله به شماره ملی ۲۲6۹۴1۴۷۷۲ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

شماره: 387/8/96  تاریخ: 97/4/11
برگه اجرائیه

مشخصات محکوم له: رضا جیرانی    نشانی محل اقامت: تهران- منطقه1۸ شهرک ولیعصر 
خ طالقانی  خ به خیال ک 33 پ۸

مشخصات محکوم علیه: ساسان دانشمند- اسماعیل فتحی- اردشیر نجفی اوالدی- شرکت 
تعاونی مسکن آشیان گستر پرند نشانی محل اقامت:هر۴ نفر مجهوالمکان

محکوم به: بموجب دادنامه شماره ۷۸۷/۸/۹6 مورخ ۹6/1۲/16 شورای حل اختالف رباط 
کریم شعبه هشتم که وفق دادنامه شماره فوق الذکر شعبه هشتم دادگاه رباط کریم قطعیت 

حاصل کرده است :
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 11۰/۴3۴/۵۰۰ ریال و اصل خواسته ۲/۲۷۰/۰۰۰ 

هزینه دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد:
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد .

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آ ن مسیر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت )ده روز صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از 
 . اید  انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود 
بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد ۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای 
احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آ ئین دادرسی مدنی مصوب 
۷۹/1/۲1 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1۰ آ بان 13۷۷ که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آ ن عمل نمایید . م الف ۷۵6

1-واریز مبلغ 600/000 ریال به حساب شماره326067679 بانک تجارت شعبه کمالشهر کد 3260 و یا باجه مستقر 
در سازمان مدیریت آرامستانها کرج و حومه بابت خرید اسناد و مدارک.

2-کمیسیون مناقصه بصورت حضوری برگزار می گردد.
3-برنده نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

4-اهم اطالعات و جزئیات در برگ شروط و اسناد مناقصه مندرج است.
۵-هزینه چاپ آگهی و آزمایشگاه بعهده برنده مناقصه می باشد .

6-سازمان مدیریت آرامستانها کرج و حومه در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار است.
امور  به  مناقصه  اسناد  آگهی جهت خرید  انتشار  تاریخ  از  تمایل  در صورت  گردد  می  متقاضیان دعوت  از  لذا   
گلزار شهدای  –  قزوین  اتوبان کرج  واقع در کیلومتر 1۵  آرامستانها کرج و حومه  پیمانهای سازمان  مدیریت 
بهشت سکینه)س( مراجعه نمایند.مهلت ارائه اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

مورخ 1397/4/2۵ می باشد.       
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید همه روزه به استثناء روزهای تعطیل با شماره تلفن ۵-347604۵1 داخلی 

130 تماس حاصل نمایید.            
روابط عمومی سازمان  مدیریت آرامستانها کرج و حومه

ردیف

1

موضوع مناقصه

خرید کفنی زنانه ، 
مردانه و بچه گانه 

همراه با چاپ

اعتبار پروژه

 4/65۰/۰۰۰/۰۰۰
ریال

مدت اجرا

3 ماه

مبلغ سپرده شرکت
 در مناقصه

232/5۰۰/۰۰۰ ریال

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  شرح دادخواست به کالسه  خانم اعظم کالنتری دارای شناسنامه شماره ۵۲۵۵ 
۲۴۰/۵/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سکینه احمدی فرزند میرزا حسن بشناسنامه شماره 61 ت. ت 13۲۲/۹/۲۰ 
در تاریخ 13۹۷/3/1۰ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1. رقیه کالنتری فرزند محرمعلی - ش ش 6۵۵3- ت ت  13۵3 ص از ابهر - دخترمتوفی 
۲. ناصر کالنتری فرزند محرمعلی-ش ش ۴6۷1- ت ت 133۹ ص از ابهر - پسرمتوفی

3. پریسا کالنتری فرزند محرمعلی- ش ش 6۸۹۹ - ت ت  13۵۸ ص از ابهر- دخترمتوفی 
۴. رسول کالنتری فرزند محرمعلی- ش ش ۴6۷۲- ت ت 13۴1 ص از ابهر - پسرمتوفی 
۵. سعید کالنتری فرزند محرمعلی - ش ش ۵۲۵6- ت ت  13۴۷ ص از ابهر - پسرمتوفی 
6. امیرکالنتری فرزند محرمعلی - ش ش6۷۰۹- ت ت 13۵۷ - ص از ابهر- پسر متوفی 
۷. حمید کالنتری فرزند محرمعلی- ش ش ۵۲۵۷ - ت ت 13۴۸ ص از ابهر- پسر 

متوفی 
۸. اعظم کالنتری فرزند محرمعلی - ش ش ۵۲۵۵ - ت ت 13۴۴ ص از سلطانیه - دختر 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف 1۴3۴
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

شهرداری کرج
سازمان آرامستانها

انهدام ۸ تیم تروریستی
 گروهک های ضد انقالب 

q
q
q
q

فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: با اقدامات اطالعاتی، عملیاتی نیروی زمینی سپاه در شمال 
غرب، غرب و جنوب شرق کشور طی یک ماه گذشته ۸ تیم تروریستی گروهک های ضد 
انقالب منهدم شدند.به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور با اشاره 
به نمونه هایی از اقدامات وسیع و تاثیر گذار نیروی زمینی سپاه در مناطق مرزی و ماموریتی 
نیرو در زمینه ارتقا امنیت پایدار گفت: طی سال گذشته تاکنون بیش از ۲۰ مورد اقدام 
اطالعاتی، عملیاتی بر علیه تیم های تروریستی گروهک های ضد انقالب سنتی و پ. ک . ک 
در شمال غرب کشور که با هدف اقدامات ضد امنیتی قصد نفوذ به داخل مرزها را داشتند، 
توسط یگان های نیروی زمینی سپاه انجام شده که ۵ مورد آن مربوط به یک ماه اخیر است .

سردار پاکپور افزود: همچنین در چند هفته اخیر 3 تیم تروریستی در جدار مرزهای جنوب 
شرق کشور قبل از هر اقدامی مورد رصد و هدف نیروهای هوشیار و آماده یگان های نیروی 
زمینی سپاه قرار گرفته و منهدم شدند. وی ادامه داد: نیروی زمینی سپاه با اقتدار و آمادگی 
در میادین دفاع از امنیت مرزهای کشور و کیان جمهوری اسالمی ایران حضور فعال دارد. 
سردار پاکپور با تشریح اهداف سرویس های اطالعاتی کشورهای معاند و دشمنان قسم خورده 
ملت مومن و انقالبی ایران اسالمی، از سازماندهی و پشتیبانی گروه های تروریستی تکفیری، 
به عملیات موفقیت آمیز رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه بر علیه تیم ۲1 
نفره گروهک تروریستی تکفیری در اواخر سال گذشته اشاره کرد و افزود: قرارگاه های حمزه 
سید الشهدا )ع(، نجف اشرف و قدس این نیرو با اشراف اطالعاتی و اقدامات گسترده خود 
توانسته اند ضربات سنگینی بر تروریست ها وارد نمایند. وی با بیان اینکه تردیدی نیست که 
موفقیت های بدست آمده تاکنون حاصل اخالص و سختکوشی رزمندگان و عنایت خاصه 
خداوند متعال و به برکت خون های پاک شهدای عزیز و دعای خیر خانواده های معظم آنان، 
در سایه برادری، همدلی و انسجام همه نیروها بوده است، افزود: فعالیت های نیروی زمینی 
سپاه در حوزه مردم یاری در مناطق محروم و مرزی کشور نیز توان قابل مالحظه ای را به خود 
اختصاص داده که این فعالیت ها شامل اشتغال زایی، ساخت منزل برای نیازمندان، ساخت 
مدرسه، مسجد و احداث پل، راه و اقدامات وسیع و مستمر معیشتی و خدمات رایگان درمانی 
و بهداشتی در مناطق کمتر برخوردار است.سردار پاکپور فرمانده خدمت به هموطنان عزیز را 
مایه افتخار پاسداران نیروی زمینی سپاه دانست و بر استمرار و ارتقاء روز افزون حجم و سطح 

کیفی اقدامات در جهت ایجاد امنیت تاکید کرد.

تخلف۲میلیارد دالری
 صرافها با کارت ملی معتادان

q
q
q
q

فرمانده انتظامی پایتخت گفت:  بعداز 3-۴ ماه کار اطالعاتی با تالش ماموران پلیس 
آگاهی، سلطان سکه که در مدت 1۰ ماه ۲ تن سکه را جمع آوری کرده بود، دستگیر شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت در نشست 
خبری با اصحاب رسانه در خصوص وضعیت نظارت پلیس در بازار ارز و سکه افزود: 
»سلطان سکه« فردی که در بازار هر کاری که دوست داشت انجام می داد و قیمت سکه 
را باال و پایین می برد، بعد از 3-۴ ماه کار اطالعاتی با تالش کارآگاهان پلیس دو شب 

گذشته دستگیر شد.
فرمانده انتظامی پایتخت تصریح کرد: این فرد در طول 1۰ ماه فعالیت خود، بر اساس 
۵۰۰ سند و مدرکی که در خصوص وی به دست آمده در بحث داللی سکه نقش اصلی 
را به عهده داشت و در این مدت حدود ۲ تن سکه را جمع آوری کرده بود.وی گفت:  این 
فرد دو شب پیش در عملیات پلیس دستگیر شد، به افراد و نوچه های خود دستور داده 
بود در بازار تهران به راه افتاده و بدون توجه به قیمت روز سکه، تمام سکه های موجود را 
بخرند تا در روزهای آینده خودش تعیین کننده نرخ سکه باشد.سردار رحیمی ادامه داد: 
سلطان سکه فردی ۵۸ ساله است که پیش از این هم به عنوان دالل سکه دستگیر شده 
بود. او با پسرش در این زمینه همکاری می کرده است که در حال حاضر پسرش با قید 
ضمانت آزاد است. شخصی که سرکرده معامالت فردایی در بازار تهران بوده، به عنوان 
نوچه این فرد فعالیت می کرده است.سردار رحیمی در ادامه به انهدام باند شش نفره ای 
که اقدام به جعل دالر می کردند پرداخت و گفت:  با اشراف اطالعاتی پلیس، اعضای این 
باند جعل دالر شناسایی و هر شش نفر آنها دستگیر شدند. وی گفت: از این افراد بالغ 
بر 16۰ هزار دالر مجعول کشف و ضبط شد؛ این افراد دو ماه فعالیت داشتند و بخشی 
از این دالرها را هم نیز توزیع کرده بودند.وی به دستگیری تعدادی از صرافی ها اشاره 
کرد و گفت: با اشراف اطالعاتی و بررسی سامانه سنا مشخص شد تعدادی از صرافی ها 
کارت ملی بالغ بر 1۸۰۰ نفر را به قیمت 3۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره کرده و با کارت آنها 
دالر دولتی دریافت کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته اند.سردار رحیمی ادامه داد: این 
صرافی ها از نیمه دوم سال گذشته این فعالیت را شروع کرده بودند که بررسی های پلیس 
حکایت از آن دارد که ۲ میلیارد دالر توسط این صرافی ها و به واسطه اجاره 1۸۰۰ کارت 

ملی از افراد معتاد و بیکار دریافت کردند.
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لزوم کاهش 20 درصدی مصرف آب در ادارات  دولتی کیفیت و جیره بندی خط قرمز آبفا اصفهان

شرکت  مدیرعامل  گلستان:  سلیمانی- 
گلستان  استان  شهری  فاضالب  و  آب 
مدیریت مصرف  تحقق  راستاي  در  گفت: 
آب، کاهش ۲۰ درصدی مصرف در ادارات 
مصرف  به  نسبت  دولتی  های  سازمان  و 

سال گذشته، الزامی است.
هادی رحمتی افزود: افزایش گرما موجب 
افت شدید منابع آبی شده و میزان ذخیره 
گذر  و  است  یافته  کاهش  مخازن  در  آب 
مدیریت مصرف  با  فقط  آبی  کم  تنش  از 

توسط مشترکین امکان پذیر می باشد.
وی  نصب شیرآالت کاهنده مصرف را در 
گفت:  و  دانست  ضروری  منازل  و  ادارات 
مصرف  کاهنده  تجهیزات  از  استفاده  با 
آب  هدررفت  از  درصد   3۰ تا  توان  می 

پیشگیری کرد.
مصرف  کاهنده  تجهیزات  افزود:  رحمتی 
شیرآالت  اتوماتیک،  شیرآالت  مانند  آب 
لمسی، شیرهای فشاری زمان دار و انواع 
ادوات کاهنده مصرفی با ترکیب آب و هوا، 
مصرف آب را بهینه می کنند و آب را به 
قرار  اختیار مصرف کننده  میزان الزم در 

می دهد و از هدررفت آب جلوگیری می 
کند. وی با بیان اینکه آبیاری فضای سبز 
شهری و ادارات با آب شرب ممنوع است، 
فضای  و  فضای سبز شهری  کرد:  تصریح 
شرب  قابل  غیر  آب  با  باید  ادارات  سبز 

آبیاری شود.
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
استان گلستان در ادامه افزود: در شرایط 
فعلی تمامی آب نماها و فواره ها در مراکز 
به  اگر  حتی  وابسته  تفریحی  و  اداری 
باید  کنند،  می  عمل  بازچرخانی  صورت 
غیرفعال شود تا از هدررفت بی رویه این 

نعمت خدادادی پیشگیری شود.

بهادری- اصفهان: مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هر 
گونه خبری مبنی بر جیره بندی آب در استان 
اصفهان را  نادرست دانست و گفت: شرکت آبفا 
استان اصفهان هیچگاه ، هیچگونه برنامه ایی برای 
جیره بندی آب شرب  نداشته و ندارد  بطوریکه در 
این راستا آبفا استان هر گونه خبری مبنی بر جیره 

بندی آب شرب  را تکذیب می نماید.
سید اکبر بنی طبا با بیان اینکه مردم هیچگونه 
نگرانی بابت جیره بندی آب شرب نداشته باشند 
همانگونه  اصفهان  استان  آبفا  کرد:شرکت  اعالم 
به  توجه  با  ابتدای سال جاری  ماهه  که در سه 
آب شرب  توانست  آبی  شدید  منابع  محدودیت 
مردم را تامین کند مطمئنا در ماههای باقی مانده 
از فصل گرم سال هم مردم شاهد جیره بندی آب 
نخواهند بود. وی افزود: در حال حاضربا روند تامین 
منابع آب شرب که از سوی مسئواالن امر صورت 
گرفته و نیز از سوی دیگر با همکاری خوب مردم در 
مصرف بهینه آب شرب ،شرکت آبفا همچنان موفق 
به تامین آب شرب پایدار مردم در استان اصفهان 
است و از مردم می خواهیم اخباری پیرامون جیره 

بندی آب شرب را جدی نگیرند.

سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در سفر اخیر خود به استان اصفهان 
صراحتاً اعالم کرد که »خط قرمز ما جیره بندی آب 

در استان اصفهان است.«
وی با بیان این که وزیر محترم نیرو هم جیره بندی 
آب در استان اصفهان را خط قرمز اعالم کرده است، 
خاطرنشان کرد: مسئولین محترم در وزارت نیرو و 
مدیریت عالی استان تالش خویش را معطوف به 
مدیریت توأمان عرضه و تقاضا داشته تا کمترین 
آسیب ناشی از کمبود آب را برای مشترکین داشته 
باشیم. وی با بیان این که بنده لحظه به لحظه اتفاقات 
آب در اصفهان را به رسانه ها گزارش می دهم، ادامه 
داد: جیره بندی آب در استان اصفهان مشروط بر 
اوامر وزارت محترم نیروست و اعمال و برنامه ریزی 
در  مدیریتی  تصمیمات  حسب  اقدام  این  برای 

اصفهان و با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
یادآور شد: طبیعتاً جیره بندی در کیفیت و کمیت 
آب مؤثر خواهد بود که در حال حاضر وضعیت 
آب استان اصفهان به مرحله ای نرسیده که نیاز به 

جیره بندی آب وجود داشته باشد.

 برگزاری نشست خوشنویسی
 در رباط کریم

 نشست آموزشی، تحلیلی و پژوهشی با حضور استاد 
خوشنویسی  هنرمندان  از  وجمعی  جوادبختیاری 
پیرامون آداب قطعه  نویسی خط چلیپاو نستعلیق در 
کاروانسرای حاج کمال شهرستان رباط کریم برگزارشد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ 
وارشاداسالمی شهرستان رباط کریم این نشست به 
فرهنگ  اداره  وهمکاری  خوشنویسان  انجمن  همت 
وارشاداسالمی رباط کریم باموضوع هایی چون سیر خط 
از دوره تیموری تا دوره معاصر، آداب قطعه  نویسی خط 
چلیپا ونستعلیق و نسبت های طالیی این خط از سوی 
جواد بختیاری اطالعات گرانبهایی که حاصل سالها 
تالش و مطالعه و تحقیق این استاد در زمینه ی هنر 
خوشنویسی بود را در اختیار هنرجویان و اساتید قرار 

دادندو مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای نشست استاد بختیاری گفتند :امروز بیش از 
گذشته نیاز به جلسات فرهنگی و پیشرفت در مسائل 
فرهنگی احساس می شود. وی افزود: به امید روزی که 
بتوانیم ارزش هنر ناب و اصیل نستعلیق را همچون 
آفتاب تابان درخشنده معرفی کنیم و بیاموزیم هنر خود 

را چگونه گسترش و معرفی کنیم.

 صدور ۲۲00 گواهینامه دریانوردی 
در هرمزگان

معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
گواهینامه  فقره  بر۲۲۰۰  بالغ  صدور  از  هرمزگان 
دریانوردی طی سه ماهه نخست سال جاری در این 

استان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از واحد اطالعات و اخبار روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، 
»اسماعیل مکي زاده« اظهار داشت: از آغاز سال ۹۷ 
تا ابتدای تیر ماه جاری، ۵۷۷ نفر آزمون دریانوردی در 
این استان برگزار شده است که ۹۰ مورد در فروردین، 
36۰ مورد در اردیبهشت و 1۲۷ آزمون نیز در خرداد 
ماه به ثبت رسیده است. به گفته وی، آزمون های 
مختلف شایستگی اعم از فرماندهی، افسری عرشه و 
مهندسی و کاربری شناورهای چوبی و فلزی به صورت 
استانداردها و گواهینامه های  اداره  با نظارت  ماهانه 

دریانوردی در سطح استان هرمزگان برگزار می شود.
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
ماه  سه  طی  کرد:  خاطرنشان  همچنین  هرمزگان 
نخست سال جاری، ۲ هزار و ۲3۴ فقره گواهینامه 
دریانوردی صادر شده است که یکهزار و ۷66 فقره 
گواهینامه اصلی)گواهینامه تعیین سمت در شناور( و 
۴6۸ فقره مربوط به گواهینامه های جانبی )آموزش 

های جنبی از جمله در مباحث ایمنی( بوده است.
فقره شناسنامه  از صدور ۸۹۷  زاده همچنین  مکی 
تاکنون خبر داد و  ابتدای سال جاری  از  دریانوردی 
گفت: تمامی دریانوردان بر اساس کنوانسیون سازمان 
باید برای فعالیت حرفه ای خود   )ILO(جهانی کار

شناسنامه دریانوردی داشته باشند. 

خبر

هشدارهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

1- جوانان، بدن شما مزرعه ای زیبا و شاداب است  که باید خیلی مواظبش باشید 
و نگذارید مواد سمی مانند سیگار وارد آن شود و آن را خراب کند . ۲- به بدن خود 
احترام بگذارید و اجازه ندهید آن را مواد مخدر و افیونی از بین ببرد. 3- مصرف 
کننده مواد مخدر قدرت خوب فکر کردن را از دست می دهد و به هدف های بزرگ 
و اصلی خود نمی رسد . ۴- بیایید در خانه و خانواده به فرزندانمان قدرت و جرات 
نه گفتن را به پیشنهادهای نادرست را یاد بدهیم . ۵- اعتیاد به مواد روان گردان 
)شیشه( یکی از خطرناک ترین اعتیاد است و ترک آن مستلزم سختی وهزینه های 
زیاد است . 6- تبلیغات اغواگرایانه مافیای مواد مخدر در خصوص تاثیرات  مثبت 
مواد روان گردان ) شیشه ( برای تقویت حافظه ، استفاده در شب امتحان و الغری 
در مراکز پرورش اندام باعث اعتیاد و بوجود آمدن مشکالت زیاد زندگی برای فرد 
، خانواده و جامعه می گردد . ۷- مصرف مواد روان گردان ) شیشه ( باعث سوء 
ظن شدید به فرد به ویژه به نسبت به زن ، خواهر و مادر فرد شده و با درگیری و 
خشونت خانگی مواجه خواهد شد . ۸- مصرف مواد روانگردان ) شیشه ( و وجود 
حساسیت ناشناخته با یکبار مصرف باعث می شود شخص به اغماء و کما رفته و 
حتی باعث مرگ می شود . ۹- تبلیغات اغواگرایانه مافیایی مواد مخدر در خصوص 
عدم داشتن اعتیاد و نداشتن عوارض جسمانی و روانی در حالی که مصرف روان 
گردان ) شیشه ، اکستازی ( به شدت اعتیاد زا و عوارض بسیار خطرناک جسمانی 

و بیماری روانی دارد.
مصرف مواد مخدر از جمله روان گردان و سایر مواد افیونی مختص به یک قشر 
از اقشار جامعه نمی باشد داشتن ثروت ، تحصیل ، شغل و ... مالک عدم مصرف 

مواد مخدر نیست.
عالئم سوء مصرف مواد مخدر:

1- کناره گیری فرزند از بستگان نزدیک و ایجاد روابط با دوستان جدید.
۲- قطع ارتباط با اعضای خانواده بخصوص با  برادران و خواهران.

3- تغییر ساعت خواب )دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن(.
۴- درخواست مکرر پول از خانواده برای موارد نامعلوم
۵- عدم توجه به نظافت و آراستگی سرو وضع ظاهری

6- افسردگی، خواب آلودگی و چرت زدن.
۷- تغییرات خلقی، عاطفی)خوشحالی و ناراحتی های زود گذر و بی دلیل(

۸- رشد خصلت دروغگویی و بیان مطالب بی جا و  بی مورد.
۹- بی عالقگی  نسبت به امور فردی و اجتماعی مثل تحصیل، قانون گریزی و ... . 

1۰- غیبت های مکرر در مدرسه و منزل .
11- افت تحصیلی و کاهش نمرات درسی بدون دلیل مشخص . 

 توصیه به والدین جهت پیشگیری از اعتیاد :
1- با بحث های مفید و قابل قبول در محیطی دوستانه علل و عوامل شروع اعتیاد 

و خطرات و عوارض آن را با فرزندان مطرح نماییم. 
۲- از استعمال دخانیات پرهیز نموده و فرزندان را نسبت به مضرات آن آگاه نمایید، 

زیرا سیگار دروازه ورود به اعتیاد می  باشد.
3- اوقات فراغت فرزندان را با تشویق به مطالعه و ایجاد زمینه های مناسب تفریحی 

و ورزشی پر کرده و زمان بیشتری از وقت خود را به آنان اختصاص دهید.
۴- به فرزندان خود در انتخاب دوستان سالم کمک نمایید و آنان را از خطراتی 
که دوستان ناباب برایشان ایجاد      می کنند آگاه سازید و در ارتباطات خانوادگی 
دقت نمایید تا با خانواده های مشکل دار و آسیب زا ارتباط نداشته  باشید. الگوهای 

مناسب شخصیتی، علمی و فرهنگی را به آنان معرفی نمایید. 
۵- به خواسته های منطقی و نیازهای مشروع فرزندان و نیازهای عاطفی و جسمی 

آنان در هر یک از دورانهای رشد توجه نمایید. 
6- رفت و آمدهای فرزندان را کنترل نمایید )البته به صورت نا محسوس( و اعتماد 

به نفس آنان را باال ببرید . 
۷- عدم تبعیض بین فرزندان و ارتباط عاطفی بیشتر با آنان پرهیز از تحقیر، نفرین 

و توهین در محیط خانواده.
۸- به صحبت های فرزندان با عالقه گوش دهید و با جمالت تشویقی مانند چقدر 
عالی، من این را نمی دانستم و... او را به صحبت بیشتر تشویق نمایید و شخصیت 
شان را محترم شمارید. ود نشانه های سوختگی روی بدن ) به خصوص روی لبها 

و انگشتان ( و روی لباس .
فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
معاونت اجتماعی-اداره آموزش همگانی

خبر

منکویی- رشت: استفاده از محبوبیت و معروفیت 
چهره های ورزشی که در گوشه و کنار میهن عزیزمان 
به   موثری  کمک  تواند  می  دارند  زیادی  طرفداران 
نماید.  برق  انرژی  از  بهینه  استفاده  کردن  نهادینه 
عامل شرکت  مدیر  آبادی«  بلبل  عظیم  »مهندس 
سهامی برق منطقه ای گیالن در جمع مربیان رشته 
های ورزشی؛ والیبال، تنیس روی میز، شنا، آمادگی 
جسمانی، شطرنج و ... و روسا و اعضای انجمن های 
ورزشی شرکت گفت:از پتانسیل باالی موجود درعرصه 
ورزشی می توان درجهت استفاده بهینه از انرژی برق 
بهره الزم را برد. باید از این ظرفیت در عرصه های 
مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سازندگی و ... 
استفاده بهینه شود. استفاده از این ظرفیت بالقوه می 
تواند راهگشای موثری در کاهش مصرف برق  باشد 

تا بتوانیم  پیک بار را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
وی افزود: بسیاری از افراد موفق در رشته های ورزشی 
مختلف سرمشق، الگو و گروه مرجع برای بسیاری از 
اقشار جامعه می باشند. در نتیجه می توان از چهره 
در  سازی  فرهنگ  جهت  ورزشی  محبوب  های 
خصوص مدیریت بهینه انرژی برق استفاده کرد. به 
یقین اشاعه فرهنگ استفاده بهینه از انرژی برق توسط 

ورزشکاران موثرتر و عملیاتی تر خواهد بود.
مهندس بلبل آبادی رئیس هیات  ورزشی  شرکت 
سهامی برق منطقه ای گیالن با اشاره  به اهمیت  
سالمت  به  توجه   و  ورزشی   فرهنگی-  مباحث  
همکاران گفت: همکاران با کارهای روزمره  طوالنی 
، شاد و ورزشی  مواجه هستند که محیطی مفرح 

می تواند تضمین کننده سالمتی آنان باشد. امکانات  
ورزشی مطلوب شرکت شامل سالن  چند منظوره  
ورزشی، استخر  شنا و... می تواند به طراوت و شادابی 
روحیه کارکنان کمک شایانی کند تا بتوانند با روحیه 

ای مضاعف به کار و کوشش بپردازند.
مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن 
بزرگترین  دغدغه های   از  اینکه یکی   به  اشاره  با 
صنعت برق کل کشور  و برق گیالن ، تامین انرژی 
برق  مطمئن و پایدار  برای مصرف کنندگان است، 
افزود:برای دست یافتن به این مهم باید به صورت ویژه 
به مباحث استفاده بهینه از انرژی برق توجه کرد و از 
اهرم ها و پتانسیل های بالقوه متعددی که در این 
زمینه وجود دارد استفاده کرد. یکی از این اهرم ها و 

توانمندی ها، استفاده از محبوبیت و معروفیت چهره 
های ورزشی پرطرفدار است که در گوشه و کنار میهن 
عزیزمان طرفداران زیادی دارند و اگر استفاده بهینه از 
انرژی برق توسط چهره های شناخته شده ورزشی 
تبلیغ و اطالع رسانی شود اثری شگفت و بارورنکردنی 
خواهد داشت و به کارآمدی صنعت برق بیش از پیش 

کمک می کند.
در اولین جلسه  اعضای  انجمن  های  ورزشی رضا  
احمدی  مسئول  جدید ورزش  و دبیر هیات  ورزشی  
شرکت  سهامی  برق منطقه ای  گیالن  گزارشی  
از چگونگی روند  شکل گیری  انجمن های ورزشی،  
نظام نامه ورزشی ، اهداف  و برنامه  های کاری در دور 
جدید  فعالیت های ورزشی  این شرکت  ارائه داد 

و گفت: براساس نظام نامه  تربیت بدنی وزارت نیرو، 
توسعه  ورزش به ویژه ورزش همگانی، تقویت حس 
تعامل و مشارکت  پذیری  کارکنان و منابع   انسانی 
شرکت در انجام امور محوله مورد تاکید  قرار گرفت  
که برای  تحقق  این مهم  و دیگر  اهداف  ورزشی  راه 
اندازی  انجمن های ورزشی حسب  پیشنهاد و توصیه  
دبیر شورای ورزش  وزارت  نیرو و کارشناس ورزش 
شرکت های  زیر مجموعه  مادر تخصصی  مورد توجه 

قرار گرفت .
 مسئول ورزش شرکت سهامی برق منطقه ای  گیالن  
با اشاره  به شکل گیری  انجمن  های ورزشی دراین 
شرکت  گفت:  11 انجمن  ورزشی  متشکل  از 33  
نفر از همکاران  ورزشکار و ورزش دوست شرکت اعم 
از خواهران و برادران  تشکیل شد.  این انجمن  ها در 
رشته  های ورزشی  فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، 
شنا ، دو میدانی، دارت، آمادگی  جسمانی،  بدمینتون 
، شطرنج ، تیر اندازی  و کوهنوردی  فعالیت  خواهند 
کرد.  وی افزود:  حسب  ساختار  نظام  نامه  تربیت 
بدنی وزارت  نیرو  هر انجمن  ورزشی  دارای  3 عضو  
شامل  رئیس، نائب  رئیس  و دبیر  است  که در بعضی  
از انجمن  های ورزشی  این شرکت  ۲یا 3 نفر از 

اعضای  انجمن  از خواهران  هستند.
وی یادآور شد: زدن  نخستین کلنگ  احداث مجتمع  
فرهنگی  ورزشی  و موزه نیرو در پست شهید  سیادتی  
مسئولیت   در  کاری   های   برنامه   دیگر  از  رشت 
ورزشی  شرکت  است  که انشاا...  و به حول قوه  الهی 

در تحقق آن گام خواهم برداشت.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن پیشنهاد داد:

 نهادینه کردن مصرف انرژی با استفاده از چهره های ورزشی

تاریخ انتشار :1397/04/14
 شرکت تعاوني رفاهي فرهنگیان ناحیه  4 البرز 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول 
به اطالع اعضاي محترم شرکت تعاوني )سهامداران زائر سراي مرکز رفاهي مهر امام رضا 
)ع(مشهد مقدس (مي رساند در جلسه مجمع نوبت اول که ساعت 14  روز یک شنبه 
مورخ 1397/0۵/14 در مکان:کرج،خیابان شهیدبهشتی،روبروی دهقان ویالی دوم ، نماز 
خانه آموزش و پرورش ناحیه 4کرج شرکت نمایند . توجه : درصورتیکه هریک از اعضا 
نتوانددر مجمع عمومي فوق حضور یابد مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور واعمال 
راي به یک نماینده تام االختیار واگذار کند .تعدا دآراي وکالتي هر عضو حداکثر سه راي 
وهرشخص غیر عضو تنها یک راي خواهد بود ودر این صورت تایید نماینده تام االختیار با 
یک بازرس وبا دوعضویت هیات مدیره تعاوني خواهد بود وبدین منظور حداکثر ظرف 7روز 
ازانتشار این آگهي با دردست داشتن مدارک موید عضویت تعاوني وکارت شناسایي معتبر 

به محل دفتر شرکت تعاوني مراجعه وورقه ورود به مجمع را دریافت نمایند .
دستور جلسه : 1-گزارش هیات مدیره وبازرسان 

2-    طرح وتصویب صورتهاي مالي سال 1396
3- طرح وتصویب بودجه سال جاري جهت هزینه کردهاوپرداخت حقوق کارکنان تعاوني

4-طرح وتصویب تغییرات اعضاءوسرمایه تعاوني طبق کارشناسي  
۵-آئین نامه نحوه استفاده ازمرکزفرهنگی ورفاهی طبق سال گذشته

6-انتخاب اعضاي اصلي وعلي البدل بازرسان 
7-طرح وتصویب خرید سهام بیشتر توسط بعضي از اعضاءتعاوني )ماده   9  اساسنامه (

 تذکر :  1-اعضایي که مایل به کاندیداتوري سمت بازرسي را  دارند اسناد ومدارک خود 
را )کپي شناسنامه - کارت ملي -یک قطعه عکس -مدرک تحصیلي وحکم کارگزیني (به 
همراه درخواست کتبي حداکثر ظرف مدت 7روز از تاریخ انتشار به دفتر تعاوني آقاي ناصر 

بخت تحویل نمایند .
2-متقاضیان کاندیداتوری بازرسي وفق اساسنامه تعاونی انتخاب خواهند شد . 

3-مجمع با حضور نصف +1 اعضاء به رسمیت شناخته خواهد شد .
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاوني رفاهي فرهنگیان ناحیه 4 البرز

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شعبه  از  صادره  پرونده(  فقره   16 متعدد)حدود  یاجرائی  ها  پرونده  خصوص  در 
کالنتری،فرزاد  فارص  آقایان:  سود  به  روانسر  عمومی  دادگاه  اول  دادگاه  اول 
صبوری،حبیب محمدی و غیره... و به زیان اقای علی اصغر مرادی زالوآبی ف ولی 
نظر دارد  روانسر در  اجرایاحکام مدنی دادگستری  والحد  مالی.  بر محکومیت  دایر 
مدنی  احکام  اجرای  قانون   13۷ ماده  مطابق  را  زیر  در  موصوف  منقول  غیر  مال 
نیمه  مرغداری  واحد  یک  ششدانگ  غیرمنقول:  مال  مشخصات  برساند.  بفروش 
اتوماتیک ۲۰/۰۰۰ قطعه ای در زمینی به مساحت ده هزار مترمربع در دهستان 
زالوآب روستای مزرعه تیلکوه میباشد.ملک مذکور توسط کارشناسان رسمی راه و 
ارزش  نظر گرفتن جمیع جهات آن  با در  و  ارزیابی  تاسیسات  و  برق  و  ساختمان 
ملک مذکور را جمعا 6۵۲/۸۴1/۰۰۰)ششصدوپنجاه و دو میلیون و هشتصدوچهل 
و یک هزار تومان(برآورد کرده اند.ساعت و روز و محل مزایده : 13۹۷/۵/۷ راست 
ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام حقوقی شهرستان روانسرمیباشد. طالبین و 
خریداران میتوانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر-میدان 
اورامان دادگستری مراجعه تا ترتیب مالحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.

مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 1۰درصد بهای 
رسید  و  تودیع  دادگستری  حساب  به  سپرده  بعنوان  المجلس  فی  را  پیشنهادی 
دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایدهبه حساب 
مزبور واریز کند. در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماه 
1۲۹ قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد.
شکری مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی  شهرستان روانسر

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم سیده بهاره برزنجی فرزند سید 

نجم الدین
برزنجی  بهاره  سیده  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  غالمی  غالمعلی  آقای  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  طالق  خواسته  به  خیاری 
وقت  و  ثبت  سنندج  شهرستان  اختالف  حل  شورای   3 شعبه   ۹۷۰۹۹۸۸۷1۰۴۰۰3۴۹
رسیدگی مورخ 13۹۷/۰۵/16 ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
ثانی  نشانی کامل خود نسخه  اعالم  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  انتشار آگهی  تاریخ  از 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان سنندج م الف:5972  

آگهی فقدان 
/ از بین رفتن سند مالکیت ) موضوع ماده ی 1۲۰ آ.ق.ثبت (

آقای محمد تقی قاسمی  فرد )مالک( طبق در خواست به شماره وارده ۴31۵ مورخ 
از  ثبتی ۴۲/16۹۹۰  که عبارتست   مالکیت پالک  اعالم داشته سند   13۹۷/3/۲
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بیشه زار بمساحت 1۴۲۸/۴۸  متر مربع پالک 
16۹۹۰ فرعی از ۴۲ اصلی مفروز از پالک ۴۹۵ فرعی از  اصلی مذکور به شماره 
   ۹6 الف  چاپی 6۸۵۰33  سریال  با  الکترونیکی 13۹6۲۰3۰1۰۵۹۰۲۵۹۸6  دفتر 
بنام نامبرده ثبت و سند صادر شده است. به علت جا به جایی مفقود شده است 
لذا تقاضای صدور سند مالکیت مذکور  را نموده است در همین راستا وفق مقررات 
ماده 1۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 13۸۰/11/۸ مراتب در یک نوبت 
آگهی می گردد  تا چنانچه کسی مدعی حقی برای خود بوده یا اعتراضی داشته 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف  مدت 1۰ روز به این اداره مراجعه و ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله اعتراض خود را تسلیم نماید بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونی و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله  سند المثنی  پالک مذکور طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم  

خواهد شد.م/الف ۷۵۴
رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  سید محسن سادات حسینی 

دادنامه
پرونده کالسه  ۹6۰۹۹۸۲۹6۲3۰۰۵۷۸       شماره بایگانی:۹6۰6۸6   

از شهرک  بعد  تهران-  به سمت  ساوه  جاده  نشانی  به  امینی  علیرضا  آقای  متهم: 
صنعتی چهاردانگه- پ 3۲۵ گاراژ پرس ضایعات امینی  

اتهام: عدم انجام معاینات دوره ای کارگران  
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال  تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
تشکیل  زیر  کننده  امضا  بتصدی  دادگاه  مقرر  العاده/  فوق  وقت  در  دادرسی  آیین 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیرمبادرت 

به صدور قرار می نماید: 
قرار  دادگاه

در خصوص اتهام آقای علیرضا امینی که به لحاظ عدم دسترسی مشخصات بیشتری 
از وی موجود نمی باشد دائر بر عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی مربوط به 
محیط کار موضوع گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسالمشهر ، از توجه 
به جامع محتویات اوراق پرونده از جمله: گزارش واصله از اداره شاکی، چند فقره 
جلسات  در  متهم  عدم حضور  همچنین  و  کارگاه  ای  حرفه  بهداشت  بازرسی  فرم 
از طریق نشر آگهی و عدم ارسال الیحه دفاعیه دادگاه بزه  دادگاه علیرغم دعوت 
انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده 1۷۵ قانون کار 
عالوه بر رفع تخلف مربوطه ) عدم انجام معاینات شغلی کارگران( طبق استعالم به 
عمل آمده از اداره کار ظرف مهلت 3۰ روز، وی را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال 
جزای نقدی در حق صندوق اداره کار محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازانقضا 
مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان تهران می باشد.م/الف ۷36
محسن اعراب – رئیس  شعبه 103 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه
پرونده کالسه:۹6۰۹۹۸۲۹۲۹6۰1۰۴۷ شماره بایگانی: ۹61۲1۲ 

ورامین-  شهرستان  تهران-  نشانی:  به  همت  فرزند  خلخالی   الهام  خانم  شاکی: 
شهرورامین- روستای معین آباد- کوچه شهید ابوالفضل شیرازی پالک ۴ 

متهمین: 1.آقای میثم عباسی ۲. آقای منوچهر سلیمانیا  همگی به نشانی مجهول 
المکان 

اتهام: ضرب و جرح عمدی  
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهمین باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به 
این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات 
تشکیل  زیر  کننده  امضا  بتصدی  دادگاه  مقرر  العاده/  فوق  وقت  در  دادرسی  آئین 
است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 

به صدور رای می نماید:
رای دادگاه

منوچهر  و  عباسی  میثم  آقایان  علیه  خلخالی   الهام  خانم  شکایت  خصوص  در 
سلیمانیا  دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، با توجه به ابالغ قانونی به شاکی جهت 
ارایه دالیل و مدارک و شواهد به دادگاه که اقدامی در این خصوص انجام نداده و 
در پرونده نیز دلیل و مدرکی وجود ندارد لذا به علت فقدان ادله کافی و قانونی بزه 
انتسابی به نامبرده را محرز ندانسته ، مستندا به مواد ۴ و ۲6۵ قانون آئین دادرسی 
کیفری مصوب 13۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران 

می باشد.م/الف ۷3۵ 
هاشم امامی – معاون قضایی و دادرس  شعبه 102  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

دادنامه
امام  مجتمع  اختالف  پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۸6۰31۰۰۰۰3شعبه31شورای حل 

خمینی ره شهرستان کرمانشاه تصمیم نهایی شماره
استان کرمانشاه_شهرستان کرمانشاه_ نشانی  نادرزادفرفرزندافشاربه  خواهان:آقای 

شهرکرمانشاه_کارمندان ایستگاه۸کوی رضایی پالک11
کندرش  قدمی  ژاله  فرزندمحمدعلی۲.خانم  بهزادشیربندی  خواندگان:آقای 

همگی:مجهول المکان
  »رای قاضی شورا«

درخصوص دادخواست آقای نادرزادفرفرزندافشاربه طرفیت خانم ژاله قدمی کندرش 
وآقای بهزادشیربندی بخواسته الزام به تنظیم وانتقال سندیکدستگاه خودروپژوپارس 
به  باتوجه  ریال  مبلغ۵۰میلون  به  مقوم  انتظامی1۹/ایران33۸ق۹3که  شماره  به 
بوده  خواهان  الذکربنام  خودرووفوق  پالک  اینکه  نظربه  آمده  بعمل  های  استعالم 

واینکه به خواندگان ازطریق نشرآگهی ابالغ گردیده فلذامستندابه مواد
1۰و36۲،۲۲۴،۲۲3،۲۲۲،۲۲1،۲۲۰،۲1۹از

قانون مدنی ماده1۹۸قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
سندخودروبه  وانتقال  اسنادرسمی  حضوردردفترخانه  به  بهزادشیربندی  آقای  دوم 

شماره
قراررددعوی  مالکیت  عدم  بدلیل  اول  ردیف  خوانده  به  1۹/ایران33۸ق۹3ونسبت 
راصادرواعالم میداردرای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی که ظرف مهلت 
تجدیدنظرخواهی  قابل  ازآن  روزپس  وبیست  واخواهی  قابل  ازابالغ  روزپس  بیست 

وبیست به خوانده ردیف اول حضوری میباشد. مجوزارشاد:3۵۲۵
قاضی شورای حل اختالف کرمانشاه،شعبه31مجتمع امام خمینی ره_کامیابی فر آگهي  اخطار اجرائیه 

شماره پرونده : 3۰۸/۹6 /ش۲
 بدینوسیله به    :  1- سایه صدوقی :مجهوالمکان۲- غابدین خاکساری :تنکابن -خ 
جمهوری -شهرک قلی زاده -ک اول -پالک ۲3   و 3- جمشید صدوقی:تنکابن -خ 
ورزش -باشگاه ورزشی نوین  به آدرس :  فعال مجهوالمکان   ابالغ  میگردد. بموجب  
شهید  مجتمع  اختالف  شورای حل  دوم  شعبه  از  ورخ ۹6/۹/۲۸  شماره ۵۵۴  رای 
بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:     پرداخت  مبلغ ۲۲۸/63۰ /1۹۲ 
ریال   بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت6/1۷۰/۰۰۰ هزینه دادرسی  و حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر  و تادیه از تاریخ  ۹6/۵/1۷   تا زمان پرداخت در حق خواهان   
بانک سینا با وکالت زهرا روحانی :تنکابن-سه  راه  خرم آباد -پاساژ لطافت  طبقه دوم 
-دفتر وکالت قلی زاده، صادر و اعالم میگردد. به استناد ماده 1۹ آیین نامه اجرایی 
ماده 1۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه  پس از 
ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت به اجراي حکم تمکین ،در 
غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.                                

مدیر  شعبه دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 ( عبدی  و حسین  ملکیان  علی  آقایان  به  و ضمائم  دادخواست  و  وقت رسیدگی   

هردو مجهول المکان(   
علی  متهمین  به طرفیت   دادخواستی   علی    محمد  فرزند  میرزایی  علی  شاکی 
این  به  که  تعزیر مطرح  اتهام سرقت مستوجب  به   ..... و  عبدی  و حسین  ملکیان 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸۲۹۲۹6۰۰۷۵۷ و شماره بایگانی 
۹6۰۸6۸    شعبه 1۰۲   دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به 
مورخ 13۹۷/۰6/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
در  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده 
خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف ۷3۷
مرتضی کاظمی ایده لو  - منشی دادگاه  بخش شعبه 102  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی به اقایان مهدی  عربی علی خیراندیش امیری نظر به اینکه خواهان 
جعفری  احسان  وکالت  به   طالب  سید  فرزند  ولوکالیی  عزیزی  محمد  سید  آقای 
خیر  علی  غالمرضا  فرزند  عربی  پور  کاظم  مهدی  طرفیت  به  وجه  مطالبه  خواسته 
انجام مقدمات   از  نموده که پس  این شعبه تسلیم  امیری فرزند حسین در  اندیش 
قانونی به کالسه۷/11۴۲/۹6 ثبت و مورخه ۹۷/۵/۲۰        ساعت 1۰ صبح تعیین وقت 
گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده تقاضای خواهان به استناد ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه هفتم حاضر و قبل 
از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه هفتم مراجعه 
نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی 

به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  جمشید درستی     دارای شناسنامه شماره  ۸3۲ بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۰۷۰۹/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بیرام درستی بشناسنامه  ۴3۲ در تاریخ ۹۷/۴/۷ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- جمشید درستی     فرزند 
بیرام –ش ش ۸3۲ خوی –پسر متوفی/۲- حمید  درستی  فرزند بیرام -ش ش 
–خوی-پسر  بیرام -ش  ش3۸  ۸33خوی-پسر متوفی/3- حبیب  درستی  فرزند 
متوفی/۴- سکینه  درستی  فرزند بایرام  ش ش۹۴6-خوی-دختر متوفی/۵-راهله  
درستی  فرزند بایرام ش ش 116۵ خوی- دختر متوفی/6- گلی تقی لو فرزند----- 

ش ش۷1 خوی -همسرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی
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 لزوم آموزش تلفیقی دروس
 با بازی های شاد و مفرح در مدارس

معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر تصمیم داریم 
قهرمان پروری کنیم و ورزشکار با استانداردهای قهرمانی داشته باشیم باید سواد 
حرکتی در مدارس را پیگیری کنیم و زمینه ای ایجاد کنیم که آموزش تلفیقی 

دروس با بازی های شاد و مفرح انجام شود.
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش با اشاره 
به آمار سالمتی کشور، اظهار کرد: 11.1درصد مردان و 11.۹ درصد زنان، 
فشارخون باال دارند و بیشتر از 1۹.3 درصد مردان و ۲6درصد زنان از کلسترول 

باال رنج می برند.
وی ادامه داد: فشار خون باال، کلسترول باال، چاقی و دیابت از جمله مسائلی 
هستند که در بحث سالمتی مورد توجه قرار گرفته اند و نیاز به برنامه ریزی 
دارند و از طرفی سواد حرکتی در حال کاهش است و اگر این کاهش ادامه 
پیدا کند، دانش آموزان انس به حرکت را از دست می دهند و در تربیت نسلی با 

شاخص های سالم حرکتی دچار چالش می شویم.
حمیدی اضافه کرد: اگر سواد حرکتی شکل نگیرید، فرد نمی تواند اوقات 
فراغتش را برنامه ریزی کند و آسیب می بیند و برای اینکه آموزش مطلوب 

داشته باشیم به استفاده از برنامه های ورزشی و بازی در مدارس نیاز داریم.
وی به طرح مشترک این معاونت با معاونت دبستان اشاره کرد و افزود: طرحی 
در مدارس ابتدایی در نظر گرفته  شده است که هدف آن توسعه فرهنگ ورزش، 
نشاط و سالمتی در بین اقشار جامعه، توسعه و گسترش تربیت بدنی در بین 
دانش آموزان و افزایش نشاط، تحرک و سالمتی آموزگاران است و برای اجرای 
کیفی برنامه های تربیت بدنی دوره ابتدایی با اولویت مدارس دخترانه، دوره 

آموزشی برای توانمندسازی آموزگاران برگزار خواهد شد.
معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: اگر مهارت های 
بنیادی و مهارت های ورزشی شکل بگیرد، سواد حرکتی هم اتفاق می افتد و 
آن زمان است که می توانیم در جامعه سالمتی و قهرمان ورزشی داشته باشیم.

حقوق تیرماه فرهنگیان بر اساس احکام جدید 
پرداخت می شود

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه احکام 
فرهنگیان در حال صدور است، گفت: معوقات سه ماه گذشته پرداخت خواهد 

شد و با اعتبار موجود حقوق تیرماه بر اساس احکام جدید پرداخت می شود.
علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش 
با اشاره به مسائل اقتصادی جامعه و سخنان رئیس جمهور در گردهمایی 
مدیران اجرایی کشور، اظهار کرد: بیانات رئیس جمهور چند محور شفافیت، 
صرفه جویی، تقویت نهادهای نظارتی، تمرکز بر فعالیت های اولویت دار، اعتماد 

متقابل و اعتمادسازی عمومی را شامل می شود.
وی افزود: سامانه حقوق و دستمزد اجرایی شده و در این سامانه اطالعات 

حقوق مدیران به صورت شفاف در سایت قرار می گیرد.
الهیار ترکمن ادامه داد: برای اجرای بودجه سال ۹۷، ابالغ اعتبار انجام  شده و 
احکام در حال صدور است و معوقات سه ماه گذشته هم پرداخت خواهد شد؛ با 

اعتبار موجود حقوق تیرماه بر اساس احکام جدید پرداخت خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از جمله فعالیت های 
معاونت توسعه و مدیریت را تشکیل کارگروه ۴ استان محروم عنوان کرد و 

گفت: به دنبال  عدالت، کفایت و کارایی هستیم.
وی در مورد تخصیص بودجه، گفت: تخصیص ۹۷در سه ماه اول سال صورت 
گرفته و خزانه تخصیص نهایی را منوط به پرداخت حقوق با احکام جدید 
و معوقات کرده است و مابقی منابع بعد از پرداخت حقوق در سایر ردیف ها 
همچون پیش دبستانی، خرید خدمات و مدارس از خارج کشور پرداخت خواهد 
شد. الهیار با اشاره به پاداش پایان خدمت فرهنگیان تصریح کرد: با پیگیری های 
وزیر آموزش  و پرورش و جلسات متعدد، مقر رشد تا پایان شهریورماه پاداش 

بازنشستگان فرهنگی تسویه شود.

خبر

 برنامه ریزی برای جلوگیری از تحریم های 
احتمالی در حوزه دارو

وزیر بهداشت که به همراه رئیس جمهوری و هیاتی 
بلندپایه در سوئیس حضور دارد، در تشریح دستاوردهای 
این سفر گفت: سند همکاری جامع بین ایران و سوئیس 
در حوزه سالمت به امضا رسید که در خصوص آموزش، 
همکاری های موثر مراکز پژوهشی و توسعه روابط تجاری 
که عمدتا مشمول غذا، دارو، لوازم آرایشی وتجهیزات 

پزشکی بود، متمرکز است.
دکتر سید حسن هاشمی در ادامه افزود: ایران و سوئیس 
و  درمان  های  راه  و  نوین  های  فناوری  به  دستیابی 
های  زمینه  در  العالج  های صعب  بیماری  تشخیص 

مخلتلف نیز همکاری خواهد داشت.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به مذاکرات دو جانبه با 
وزیر اقتصاد و علوم برای حل مشکالت شرکت های 
سالمت محور که بیش از هفت دهه در بازار ایران فعالیت 
می کنند، گفت: برخی از این شرکت ها سرمایه گذاری 
مشترک دارند و تولید و برخی در واردات مواد اولیه 
فعالیت می کنند و انتظار داریم تا با تشکیل این جلسات 
گشایش های بیشتری در این زمینه مشاهده کنیم و 
تجار ایرانی و سوئیسی بتوانند با شرایط بهتری کارها 
را دنبال کنند. به گزارش وبدا، دکتر هاشمی در بخش 
دیگری از صحبت های خود در خصوص اقدامات دولت 
برای مقابله با تحریم های احتمالی دارو نیز گفت: در 
گذشته نیز اعالم شده بود که دارو مشمول تحریم نشده 
است و در واقع این گونه نبود و اگرچه به ظاهر تحریم 
مشمول دارو، غذا و مواد مرتبط با این حوزه نیست اما 
تجربه گذشته نیز ثابت می کند این حوزه ها را هم در بر 
می گیرد و محدودیت های مالی ناشی از فروش نفت و 

فرآورده های نفتی بر این بخش تاثیرگذار است. 

بیماریهای قلبی و دیابت  در کمین 
کودکان چاق

دبیر انجمن پیشگیری از چاقی می گوید: بیماریهای 
قلبی و دیابت در کمین کودکان چاق است و آنها را در 

3۰ تا ۴۰ سالگی گرفتار این بیماریها می کند.
محمد هاشمی در افزود: شیوع چاقی در کودکان هشت 
تا 1۰ سال کشور باالست. این عامل خطرناکی برای 
آنهاست و در 3۰ تا ۴۰ سالگی به بیماریهای مزمن از 

جمله قلبی و دیابت مبتال می شود.
وی با بیان اینکه خانواده ها باید چاقی کودکان را جدی 
بگیرند، اظهار کرد: خانواده ها نباید به تشخیص خود 
به وزن کودکان تکیه کنند و تصورشان بر آن باشد 
که کودکان هر چه زیاد بخورند بهتر است، این مسئله 
در  را  آنها  سالمت  و  است  والدین  اشتباه  بزرگترین 
بزرگسالی به خطر می اندازد. هاشمی، چاقی شدید را 
بیماری تلقی کرد و ادامه داد: مطالعات کشوری نشان 
می دهد افرادی که از 6 تا ۹ سالگی چاق شده اند، درمان 
آنها برای الغری دشوار است و باید حتما خانواده در این 
زمینه با پزشک در تماس باشد. وی با بیان اینکه بهترین 
راه حفظ تندرستی کودکان آن است که پدر و مادر 
هرچه زودتر مشکل افزایش وزن کودک را کنترل کنند، 
به غذاهای  برای سالمت خود  اظهار داشت: کودکان 
سرشار از مواد معدنی، اغذیه انرژی زای غنی از الیاف و 
فیبر و برای رشد به غذاهای سرشار از پروتئین نیاز دارند.

خبر

وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق 
تصمیم گیری ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان 
برنامه و بودجه، برنامه منسجمی برای مدیریت 
منابع مالــی موجود داریم تــا طبقات پایین 
اجتماعی از آثار ناشــی از تحریم های جدید 

آسیب نبینند.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، »علی ربیعی« 
دیروز  در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران درباره اجرای دستور رئیس جمهوری 
در زمینه شــفافیت و صرفه جویی ارزی افزود: 
تمامی بخشنامه های این وزارتخانه برای انتقال 
دفاتر شرکت ها به استان ها و ممنوعیت خرید 
ساختمان های جدید، با رویکرد صرفه جویی در 
منابع بوده است.وی، راهبرد خروج سازمان ها و 
صندوق های تابعه این وزارتخانه از بنگاهداری 
و عرضه سهام شرکت های تابعه آن در بورس 
را راهــکار دیگر پیش بینی شــده با رویکرد 
صرفه جویی در منابع عمومی برشمرد.ربیعی 
اظهار داشت: همچنین شفافیت عملکرد ما از 
استاندارد الزم برخوردار است زیرا تنها صندوقی 
هستیم که همه شرکت های ما در بورس فعال 
هستند و نمره قابل قبولی از بورس داریم.وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شــد: اکنون 
بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ســهام در بازار 
عرضه داریم که بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان 
سهام بلوکی و سهم های خرد است.وی با بیان 
اینکه هدف این وزارتخانه در سیاست گذاری 

صندوق هــای بازنشســتگی افزایش و حفظ 
سرمایه بین نسلی بازنشسته ها و کارگران است، 
تاکید کرد: ما هر کار تجاری با اخالق، مسئولیت 
اجتماعی و اصول کشــور که به نفع بازنشسته 
ها و کارگرها باشــد، انجام مــی دهیم.ربیعی 
تــالش برای افزایش قــدرت خرید کارگران و 
بازنشستگان را یکی از برنامه های این وزارتخانه 
برشمرد و اظهار داشت: همه شرکت های تابعه 
صندوق های بازنشستگی در بورس سوددهی 
دارند.وی افزود: ســهام پتروشــیمی و تمامی 
صنایع سودده تحت مدیریت ما در بازار سرمایه 
عرضه می شود و بنگاه هایی که سودده نیستند 
به فروش می رسند و از مدیریت مستقیم این 
بنگاه ها خارج می شــویم که البته این پول نه 

تنها خرج نمی شود بلکه در بخش های دیگر 
سرمایه گذاری می شود.وی به بازنشستگان و 
کارگران این صندوق اطمینان داد که این منابع 
مالی در چرخه اقتصادی جدید به نفع نســل 
های آینده سرمایه گذاری می شود.وی درباره 
بحث اشتغال روستایی گفت: اکنون سامانه رصد 
اشتغال های استان ها را ثبت می کند به طوری 
که آمار این سامانه قبل از اقدامات امریکا یک 
میلیون اشتغال بود البته برخی صنایع ظرفیت 
اشتغالشان مثل صنایع پایین دستی پتروشمیی 
ها، لوازم یدکی خودرو ، پوشاک و کفش افزایش 
یافته برخی ثابت می ماند و برخی مانند صنعت 
خودرو کاهــش می یابد.وی با تاکید براین که 
تالش داریم روش های اشتغال را تغییر دهیم 

افزود: بنابراین طبق برنامه ۵۰ درصد از 1۸۰۰ 
میلیارد تومانی که بابت ارایه تسهیالت به بانک 
ها تزریق شــده را تا نیمه شــهریورماه امسال 
پرداخت می کنیم و در اختیار چند پروژه ملی 
هــم قرار خواهد گرفت.وی ادامه داد: ســامانه 
رصد در برخی استان ها مثل گرگان عملکرد 
خوبی داشــته اما در استانی مثل کرمانشاه که 
دور از انتظار بود عملکرد مناسبی دارد اما نرخ 
بیکاریش باالســت تالش داریم با تغییر شیوه 
ها رقم اشتغال را حفظ کنیم. وی جهتگیری 
مهم این وزارتخانــه را مراقبت از آنهایی که از 
تحریم آسیب می بینند، دانست و اظهارداشت: 
برنامه های خاصی داریم به طوری که به جایی 
تسهیالت و برای جایی بازار داخلی مهیا کنیم 
که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونین 
آن آثارش بررسی تا تثبت شغل موجود صورت 
بگیرد.وزیر کار شفافیت برای بازار را مهم دانست 
و گفت: عده ای با سوء استفاده، کاال با ارز دولتی 
وارد می کنند و بدون درنظر گرفتن مسئولیت 
اجتماعــی آن را بــا ارز آزاد و گران به فروش 
می رســانند.ربیعی اضافه کرد: صندوق تامین 
اجتماعی یک هلدینگ 3۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی 
است که با همه شــرکت های سرمایه گذاری 
مختلف کار می کند و برای ســرمایه اش باید 
مواد اولیه ســیمان، دوده برای الستیک و مواد 
پتروشیمی خریداری و صادر کند که سود ناشی 

از آن به جیب ۵۰ میلیون نفر ایرانی می رود.

وزیر تعاون اعالم کرد:

برنامه جلوگیری از آسیب طبقات پایین اجتماعی در دستور کار است

معاون اول دادستان کل کشور گفت: فیلترینگ شبکه اجتماعی 
اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار گرفته است.

حجت االسالم محمد مصدق در خصوص فعالیت برخی از افراد تحت 
عنوان سلبریتی در فضای مجازی و جمع آوری پول به بهانه کمک 
به افراد بی بضاعت که منجر به کالهبرداری های متعددی شده 
است: اظهار کرد: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم به این 

موضوع ورود کرده است.
وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد شناسایی شده  اند، گفت: در 
برخی استان ها پرونده هایی در حال رسیدگی است و دادستانی 
کل وظیفه خود می داند با کسانی که از احساسات پاک مردم سوء 
استفاده می کنند و اخیراً هم در تلویزیون یک موردی بوده است، 

برخورد کند.
معاون اول دادستان کل کشور تصریح کرد: در همین راستا فیلترینگ 
اینستاگرام در دستور کار قرار گرفته و آقای خرم آبادی در معاونت 
امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت جدی پیگیر این 

موضوع شده و باید ببینیم چه اتفاقی می افتد.
مصدق با بیان اینکه این گونه اقدامات باعث بی اعتمادی به نهادهای 
متولی امر کمک رسانی به مردم شده است، گفت: ما باید با عملکرد 

خودمان دست این افراد را قطع و اعتماد را به جامعه بازگردانیم.

 اينستاگرام فيلرت 
مي شود 

فرماندار تهران با تاکید بر لزوم کاهش 1۰ درصدی مصرف برق 
در تهران افزود: اگر شهروندان این کاهش 1۰ درصدی را در 
دستورکار قرار ندهند ناگزیر خاموشی ها در تهران ادامه خواهد 

داشت.
دلمان  عنوان  به هیچ  در گفت وگویی، گفت:  فرهادی  عیسی 
نمی خواهد در این فصل شاهد قطعی برق باشیم؛ اما نیاز است 
شهروندان تهرانی تنها 1۰ درصد از مصرف برق خود را کاهش 

دهند تا خاموشی نداشته باشیم.
وی افزود: هنگامی که شهروندان در این صرفه جویی همکاری 
نمی کنند طبیعتا ناچار هستیم محله به محله قطعی برق را داشته 

باشیم تا مردادماه هم به اتمام برسد.
فرماندار تهران ادامه داد: از همه شهروندان تهرانی تقاضا می کنم 
هر خانوار تنها 1۰ درصد در مدت ۵۰ روز، صرفه جویی را مدنظر 
قرار دهند و به جای استفاده از 1۰ المپ از 6 المپ استفاده کنند 
تا این پیک مصرف برق را در فصل گرم سال سپری کنیم. مشکل 
کلی برای برق وجود ندارد و تنها مشکل استفاده زیاد در پیک 
مصرف است 1۰ درصد مشکل داریم که با همکاری شهروندان 
قابل حل است؛ در غیر این صورت ناگزیریم به قطع برق محله ای 

در تهران همانند شرایط فعلی ادامه دهیم.

ادامه خامويش ها دراپیتخت 
در صورت عدم رصفه جويي

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن 
اشاره به آخرین وضعیت خشکسالی کشور تاکید کرد: بر اساس شاخص 
1۰ ساله، کل مساحت کشور دچار درجات مختلف خشکسالی است. 
صادق ضیائیان با اشاره به شاخص بلندمدت SPEI )بارش، تبخیر و 
تعرق( 1۰ ساله کشور تصریح کرد: در دوره 1۰ ساله، ۵.6 درصد جمعیت 
کشور تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۵6.۴ درصد خشکسالی متوسط، 
3۰.3 درصد خشکسالی شدید و 3.۹ درصد خشکسالی بسیار شدید 
است. در این میان تنها 3.۲ درصد جمعیت کشور در شرایط نرمال، 
یک دهم درصد در شرایط ترسالی متوسط و سه دهم درصد در شرایط 
ترسالی ضعیف قرار دارد. وی همچنین به مساحت تحت تاثیر خشکسالی 
در مقیاس بلندمدت اشاره و اظهار کرد: در بازه 1۰ ساله، 6.۷ درصد 
مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی ضعیف، ۵1.۲ خشکسالی متوسط، 
3۴.۸ خشکسالی شدید، 3.۹ خشکسالی بسیار شدید دارد همچنین ۲.۹ 
درصد مساحت کشور در شرایط نرمال، ۰.1 درصد در شرایط ترسالی 
ملی  مرکز  رئیس  دارد.   قرار  ضعیف  ترسالی  درصد  و ۰.3  متوسط 
خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با بیان اینکه در بازه 
بلندمدت استان قم با ۲۷.۴ درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بسیار 
شدید بدترین وضعیت را در میان استان ها دارد، تاکید کرد: در دوره 1۰ 

ساله تقریبا کل کشور دچار درجات مختلف خشکسالی است.

هشدار،كل كشور 
درگريخشكسايل است

آگهی مفقودی
شماره  به   13۹۰ مدل   ۴۰۵ پژو  سواری  ماشین  سندکمپانی  و  سبز  برگ 
شاسی  شماره  و   13۹۹۰۰۰3۸3۲ موتور  شماره  و  ۸۲-۴۵۷م۸۸  شهربانی 
NAAM31FC۷BK۲۴۸۲۷۸ به نام مهدی حسن زاده حقیقی مفقود و از درجه 

بابلاعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت
آقای فرج محمودیدارای شماره ملی3۲3۰۲۲11۰۹ به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹۷۰16۲
داده شادروان کارو محمودی به شناسنامه ۵۹6۰1۲۹۹6۵ در تاریخ 13۹۵/۷/1۴ 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته،ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1.فرج محمودیکد ملی 3۲3۰۲۲11۰۹  تاریخ تولد  13۴۴پدر متوفی
۲.عالیه خسرویکد ملی 3۲3۰۲۵۹361 تاریخ تولد 13۴۸مادر متوفی

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبهاولشورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده 1۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان  شایان بابایی 
که  به اتهام ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین در پرونده کالسه  ۹۷۰۹۹۸۲۸۸31۰۰1۴1 
و شماره بایگانی ۹۷۰1۴۵    شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب  اسالمشهر تحت 
تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد 
تا در این شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  
معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی بصورت غیابی اقدام به رسیدگی 
نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه 

باشد.م/الف ۷3۲
دادیار شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر- مهدی رمضانی 

ابالغ
اختالف شهرستان  اول شورای حل  پرونده کالسه ۹6۰۹۹۸۲۰۷۲1۰۰۰۹۲شعبه   
فریدونکنار تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۲۰۷۲1۰۰۰16خواهان آقای رضا شعبانی 
فرزند عباسعلی به نشانی مازندران بابل گله محله باغ عباس زاده ساختمان امیرعلی  
طبقه اول واحد اول خوانده آقای عنایت اهلل عباس زاده فرزند نوراهلل به نشانی مجهول 
المکان خواسته مطالبه وجه سفته رای شورا در خصوص دعوی خواهان رضا شعبانی 
مبلغ 1۰۰  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  زاده  عباسی  اهلل  عنایت  خوانده  طرفیت  به 
میلیون ریال بابت وجه ۵ فقره سفته به شماره خزانه ۲۵۸1۷۰-۹6/1۰/۷و 11۰۰66-

به  ۹6/1۰/۷و 11۰۰6۷-۹6/1۰/۷و ۰۴۵۷۷۹-۹6/1۰/۷و 11۰۰6۸-۹6/۹/۷خوانده 
عنوان متعهد در سفته مرقومه  ای و نظر به خواسته مذکور و با توجه به بقای اصل 
سفته ها در ید  خواهان و توجه به اینکه خوانده مذکور از دعوی مطروحه و مستند 
و منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است علیهذا به جهاد 
مصون ماندن دعوی و مستند دعوی در ید  خواهان به دلیل بر اشتغال ذمه خوانده 
مذکور در قبال خواهان می باشد و از جانب خوانده دلیل و مدرکی که مستمر بر برائت 
ذمه نامبرده باشد ابراز نگردیده است لهذا مستند به ماده ۵1۹ و ۵۲۲و 1۹۸ق ا.د 
م مبلغ 1۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/۴۷۰/۰۰۰ریال بابت هزینه 
زمان  دادخواست ۹6/1۰/۲3لغایت  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و محاسبه  دادرسی 
اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز 
قابل واخواهی در شورا و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی 

فریدونکنار می باشد 
قاضی شورای حل اختالف واحد اول شهرستان فریدونکنار- علیرضا برخور

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     1- علی اکبر اصغری قوزلو۲-پریوش ادیب فر3-محسن شیرزادی    ساکن ....  
که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. بانک سینا       دادخواستی بخواسته 
مطالبه وجه    به استناد    تصویر مصدق چک و تصویرمصدق سفته و گواهی عدم 
پرداخت چک   به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 1۷۹/۹۷شعبه  دوم     ثبت 
و وقت دادرسی  به روز دوشنبه      ۹۷/6/۵ ساعت ۸/3۰ صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست       وکیل خواهان     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون 
آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید 
کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه 
جهت  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا(  این  بدفتر  ضمایم  و  دادخواست  ثانی 
نمود.  خواهد  رسیدگی  غیاباً  دادگاه  عدم حضور  در صورت  شوید.  حاضر  رسیدگی 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
آگهی ابالغ مدیر  دفتر شعبه    دوم  شورای حل اختالف تنکابن

دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 
به     شاهرخ غفاری   ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. یعقوب 
گلیج      دادخواستی بخواسته مطالبه وجه    به استناد    دادخواست و ضمائم  به 
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 1۹6/۹۷شعبه  دوم     ثبت و وقت دادرسی  به 
روز دوشنبه      ۹۷/۵/۲۲ ساعت 1۰ صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست       خواهان     
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت 
آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این 
دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم 
حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

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

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم آرزو مسگران کریمی فرزند محمد ولی    بشرح درخواستی که به شماره 1۰۷/۹۷/

ش۲ حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان  محمد ولی مسگران کریمی فرزند قربان   به شماره 
شناسنامه  ۵ صادره از    تنکابن    در  تاریخ1۲/۷/ ۹6دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    

تنکابن   بدرود زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به: 
 فاطمه اقبالی نژاد همسر متوفی

آسیه مسگران کریمی فرزند متوفی
آمنه مسگران کریمی فرزند متوفی
آزاده مسگران کریمی فرزند متوفی
آرزو مسگران کریمی فرزند متوفی

و الغیر ،اینک شورا  پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای  از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یکماه به  این شورا  مراجعه وتقدیم نماید. واال گواهی صادر خواهد شد . 

قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف خرم آبا د

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
۲۰۵۰1۵3۲11به  شناسنامه  دارای  امیری  پور  سیدیان  معصومه  سیده  خانم   
استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
۴/3۵۵/۹۷قدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شهربانو توشی 
به شماره شناسنامه 1۴۲ در تاریخ ۹۷/۴/3در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از
1- سید مهدی سیدیان پور امیری فرزند سید عباس و شهربانو به شماره شناسنامه 

61 متولد 13۵1 صادره از بابل پسر متوفی 
۲-سیدعلی سیدیان پور امیری فرزند سید عباس و شهربانو به شماره شهربانی 11۵ 

متولد 13۵۷ صادره از بابل فرزند متوفی 
3-سید فاطمه سیدیان پور امیری فرزند سید عباس و شهربانو به شماره شناسنامه 

۸۸۰6 متولد 13۵۲ صادره از بابل دختر متوفی 
۴-سیده رقیه سیدیان پور امیری فرزند سید عباس و شهربانو به شماره شناسنامه 

۴۷۲ متولد 1361 صادره از بابل دختر متوفی 
ملی  به شماره  و شهربانو  عباس  فرزند سید  امیری  پور  ۵-سیده معصومه سیدیان 

۲۰۵۰1۵3۲11متولد 136۹ صادره از بابل دختر متوفی 
6-سید عباس سیدیان  پور امیری فرزند سید محمد و صدیقه به شماره شناسنامه ۵ 

متولد 13۲۸ صادره از بابل همسر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    یاسر روحانی شکریانی  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. 
مریم میرزا آقایی     دادخواستی بخواسته مطالبه وجه    به استناد   گواهی عدم  
پرداخت بانکی   به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 1۸3/۹۷ شعبه  دوم     ثبت 
و وقت دادرسی  به روز چهارشنبه     ۹۷/۵/۲۴ ساعت 1۰ صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست       خواهان     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین 
دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر 
انتشار آگهی برای دریافت نسخه  تاریخ  از  ابالغ میشود. ظرف یکماه  االنتشار بشما 
جهت  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا(  این  بدفتر  ضمایم  و  دادخواست  ثانی 
نمود.  خواهد  رسیدگی  غیاباً  دادگاه  عدم حضور  در صورت  شوید.  حاضر  رسیدگی 
چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن 

ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    دوم  شورای حل اختالف تنکابن

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 اقای محمد رسولیان شیاده ای دارای شناسنامه شماره 1۹ به شرح دادخواست به 
کالس ۵/3۲۴/۹۷از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رمضانعلی رسولیان شیادهی به ش شناسنامه ۵6۸۰۰16۷1۰در 
تاریخ ۹۷/3/۲۵اقامتگاه دائمی خود به درود زندگی گفته است حین الفوت آنمرحوم 

منحصر است به
 1- محمد رسولیان فرزند رمضانعلی و مه جبین متولد 1331 با شماره شناسنامه 1۹ 

صادره از بابل فرزند متوفی 
۲-مصطفی رسولیان فرزند رمضانعلی و  مه جبین متولد 133۵ به شماره شناسنامه 

13۰ 13۲۷ صادره از بابل فرزند متوفی
فرزند رمضانعلی و مه جبین متولد 13۴۰ شماره شناسنامه  3-  حسین رسولیان 

1۵۲۴ صادره از بابل فرزند متوفی 
۴-مجتبی رسولیان فرزند رمضانعلی و مه جبین به  متولد 13۴1 به شماره شناسنامه 

1۵۲۵ صادره از بابل فرزند متوفی
۵- ابراهیم رسولیان فرزند رمضانعلی و مه جبین به متولد 13۴۷ به شماره شناسنامه 

1۵۷۷ صادره از بابل فرزند متوفی
6- علیرضا رسولیان فرزند رمضانعلی و مه جبین  به  متولد 13۴۹ به شماره شناسنامه 

16۴6 صادره از بابل فرزند متوفی 
۷-مرتضی رسولیان  فرزند رمضانعلی و مه جبین متولد 133۷ به شماره شناسنامه 

1331 صادره از بابل فرزند متوفی
۸- صدیقه رسولیان فرزند رمضانعلی و مه جبین  متولد 133۴ به شماره شناسنامه 

۲۰ صادره از بابل فرزند متوفی
۹-  زهرا رسولیان فرزند رمضانعلی و مه جبین  متولد 13۴3 به شماره شناسنامه 

1۵۲6 صادره از بابل فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

قرار تأمین خواسته
مرجع رسیدگی :شعبه  دوم شوارای حل اختالف تنکابن* شماره پرونده ۲۵۸/۹۷/

ش۲* شماره قرار : ۲۵6 مورخ ۹۷/۴/۴
*خواهان:  شهروز شهدیور

  * خوانده:   هاشم کمالی  :مجهوالمکان 
*خواسته صدور قرار تأمین خواسته  

نظر به اینکه خواهان با تقدیم درخواست / دادخواست ،تقاضای صدور تأمین خواسته  
شرایط  و  ارکان  است    نموده     ..... /س/۲6   سپرده ۷۸۲3۰۹  قبض  استناد   به 
درخواست فراهم می باشد .لذا به استناد ماده ۷قانون اعطای تسهیالت بانکی  و مواد 
1۰۸ و 11۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل  یک میلیون و 
پانصد و بیست هزار تومان    از اموال خوانده / خواندگان  متضامناً / بالمناصفه  توقیف 
تا پایان رسیدگی صادر و اعالم میدارد.این قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز 

قابل اعتراض در این شعبه می باشد  
شعبه    دوم   شورای حل اختالف تنکابن

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   زهره خلیل لو دارای شناسنامه شماره   ۹۸۵   بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۰۷۰6/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان عزیز خلیل لو بشناسنامه 1۵   در تاریخ۹۷/3/۲۸ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-علی  خلیل لو فرزند  عزیز 
–ش ش  66۸1 تهران –پسر متوفی/۲- رضا خلیل لو فرزند عزیز -ش ش۲۹۲۰ –

تهران -پسر متوفی/3-  شمسی خلیل لو فرزند عزیز -ش  ش 63۹۷ –تهران -دختر 
متوفی/۴- زهرا خلیل لو فرزند عزیز  ش ش 63۹۸ –تهران -دختر متوفی/۵- زهره 
خلیل لو فرزند عزیز ش ش۹۸۵ --تهران دختر متوفی/6- پریسا خلیل لو فرزند عزیز 
ش ش ۵۵11 خوی –دخترمتوفی/۷- سیما خلیل لو فرزند عزیز ش ش  ۵۹13 خوی 

-دختر متوفی/۸- نازلی اسمعیل لو فرزند قربان ش ش یک –خوی-همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

قرار تأمین خواسته
مرجع رسیدگی :شعبه  دوم شوارای حل اختالف تنکابن* شماره پرونده 1۴1/۹۷/

ش۲* شماره قرار :1۲۷مورخ ۹۷/۲/۲۹
*خواهان:  بانک سینا    با وکالت زهرا روحانی :تنکابن-سه  راه  خرم آباد -پاساژ 

لطافت  طبقه دوم
  * خوانده:  1- پریوش ادیب فر:تنکابن -خ مسلمی ۲-کوچه سرو ناز -پالک 1۷*۲-

علی اکبر اصغری قوزلو :تنکابن-خ خیام-امانت سرای اصغری*3- محسن شیرزادی : 
تنکابن -خ مسلمی کوچه شیر افکن- منزل شخصی 

*خواسته صدور قرار تأمین خواسته  
نظر به اینکه خواهان با تقدیم درخواست / دادخواست ،تقاضای صدور تأمین خواسته  
به استناد  یک فقره چک ۰۹۲۷۰6 و یک فقره سفته  .....   نموده است   ارکان و شرایط 
درخواست فراهم می باشد .لذا به استناد ماده ۷قانون اعطای تسهیالت بانکی  و مواد 
1۰۸ و 11۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل  ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال از اموال خوانده / خواندگان  متضامناً / بالمناصفه  توقیف تا پایان رسیدگی صادر 
و اعالم میدارد.این قرار پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در این 

شعبه می باشد .
شعبه    دوم   شورای حل اختالف تنکابن
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 تحریم ایران قیمت نفت 
را به ۱۱۵ دالر می رساند 

به گفته تحلیلگران، اقدامات دولت ترامپ با هدف ضربه زدن به 
بازار  در  نفت  موقتی  کمبود  ایجاد  ریسک  ایران،  انرژی  صنعت 
جهانی تا پایان سال را افزایش می دهد و ممکن است قیمت نفت 

را به 11۵ دالر برساند.
درآمدهای  دارد  قصد  گفته  آمریکا  دولت  گزارش،  این  اساس  بر 
نفتی ایران را به صفر برساند و مشتریان نفت ایران باید از ۴ نوامبر 
خرید نفت از این کشور را متوقف کنند. به گفته فرانسیسکو بالنش، 
رئیس بخش تحقیقات کاالیی بانک آمریکا مریل لینچ در این باره 
گفت: »اگر بخشی از پیام هایی که از وزارت امور خارجه آمریکا 
مخابره می شود محقق شود، ممکن است با ریسک افزایش ۲۰ تا 
بتواند  آمریکا  دولت  اگر  مواجه شویم...  نفت  قیمت  ۲۵ درصدی 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند، احتماال شاهد افزایش خیلی 
عظیمی در قیمت نفت خواهد بود.« آخرین باری که ایران هدف 
تحریم قرار گرفت، حدود نیمی از صادرات ۲.۴ میلیون بشکه ای 
نفت این کشور از بازار حذف شد. این بار، بسیاری از تحلیلگران 
انرژی معتقدند، تحریم ها میزان بسیار کمتری از نفت ایران، شاید 
کمتر از نصف میزان دور قبلی تحریم ها را از بازار حذف خواهد 
کرد، اما با توجه به بروز نشانه هایی از پیروی شرکت های خارجی 
از تحریم های سختگیرانه دولت آمریکا، اخیرا برخی تحلیلگران 
براورد خود از میزان کاهش صادرات نفت ایران را باال برده اند. برای 
مثال، بانک مورگان استنلی انتظار دارد تولید نفت ایران در نتیجه 
تحریم ها تا سه ماهه پایانی امسال به ۲.۷ میلیون بشکه برسد 
و بیش از یک میلیون بشکه از تولید نفت ایران کم شود. برخی 
تحلیلگران هشدار می دهد که حتی اگر نیمی از نفت ایران از بازار 
حذف شود، اختالف میان عرضه و تقاضای نفت در جهان بسیار کم 
خواهد شد و نگرانی هایی در مورد چگونگی پر شدن جای خالی 
نفت ایران ایجاد خواهد شد. تنها کشوری که می تواند این جای 
خالی ا پر کند عربستان است، اما مشخص نیست که این کشور تا 
چه حد می تواند تولید خود را افزایش دهد. جان کیلداف، تحلیلگر 
موسسه اگین کپیتال گفت: »اگر شاهد کاهش واقعی صادرات نفت 
ایران باشیم، ممکن است قیمت نفت نفت به 11۰ تا 11۵ دالر 
برسد... من فکر می کنم بعید نیست که قیمت نفت خام آمریکا در 
سه ماهه پایانی امسال به ۸۵ تا 1۰۰ دالر برسد. این رقم ممکن 
سیتی  انرژی  تحلیلگر  لی،  اریک  برسد.«  هم  دالر  تا 1۰۵  است 
ایران  گروپ هم گفت: »بازار عملگراست. اگر شما صادرات نفت 
را به صفر برسانید، با این فرض که ایران نتواند از این تحریم ها 
بگریزد، چگونه می خواهید جای خالی آن را پر کنید؟ عربستان 
ظرفیت تولید ذخیره مشخصی دارد... این اتفاق در شرایطی رخ می 
دهد که شما با ریسک کاهش عرضه نفت در سایر نقاط جهان هم 
مواجهید. عربستان هیچگاه به صورت واقعی ظرفیت تولید ذخیره 
خود را به میدان نیاورده و برخی تحلیلگران می گویند، این کشور 
ممکن است قادر به افزایش سریع تولید نفت خود به 1۲.۵ میلیون 
بشکه نباشد و شاید هیچگاه نتواند به این حد تولید برسد. گذشته 
از این، اگر عربستان کل توان تولیدی خود را برای پر کردن جای 
نفت ایران به خدمت بگیرد، در صورت وقوع یک اختالل پیش بینی 
نشده دیگر در عرضه نفت، ظرفیت ذخیره چندانی برای جبران 
مجدد کاهش تولید وجود نخواهد داشت. بالنش گفت: »عربستان 
هرگز استفاده از ظرفیت ذخیره تولید خود را امتحان نکرده است. 
ما می دانیم که آنها قبال این کار را نکرده اند. این را هم می دانیم 
که در سال ۲۰۰۸ قیمت نفت به 1۴6 دالر در هر بشکه رسید و در 

آن زمان آنها از این ظرفیت استفاده نکردند.«

نفت در جهان

واردات روزانه ٧00 مگاوات برق 
از کشورهای همسایه

از  انرژی،  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
واردات روزانه ۷۰۰ مگاوات برق از کشورهای 
ارمنستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان 

برای تامین نیاز دوره اوج مصرف خبر داد.
گذشته  سال  اواخر  افزود:  حائری«  »همایون 
شد  انجام  مذاکراتی  آذربایجان  جمهوری  با 
تا از خط انتقال موجود میان دو کشور برای 
قبل  افزود:  وی  کنیم.  استفاده  برق  مبادله 
کشور  این  با  ای  تفاهمنامه  گرما،  فصل  از 
این  از  را  برق  تابستان  در  تا  رسید  امضا  به 
کشور وارد و در سایر فصل ها برق را به آنجا 
صادر کنیم. به گفته معاون وزیر نیرو، اکنون 
روزانه 16۰ تا 1۸۰ مگاوات برق از جمهوری 
درباره  وی  شود.  می  کشور  وارد  آذربایجان 
صادرات برق نیز گفت: عالوه بر مبادله برق با 
جمهوری آذربایجان، به کشورهای افغانستان، 
می  صادر  برق  نیز  عراق  و  ترکیه  پاکستان، 
را  نیاز کشور  مورد  برق  تامین  کنیم. حائری 
در  برق  صادرات  گفت:  و  دانست  اولویت  در 
به صفر  و حتی  به حداقل  اوج مصرف  زمان 
اخیر در  می رسد. وی درباره خاموشی های 
برخی شهرها به ویژه تهران نیز گفت: با توجه 
از  به کاهش نزوالت آسمانی، ۴6۰۰ مگاوات 
برقآبی  های  نیروگاه  مگاواتی  ظرفیت ۹6۰۰ 
کاهش یافته است. وی افزود: عالوه بر کاهش 
تولید برق در نیروگاه های برقآبی، زمانی که 
مصرف برق در زمان پیک از حدی بیشتر شود، 
برخی تجهیزات دیگر جواب نمی دهد؛ در این 
شرایط ترانس ها دچار اضافه بار و کابل ها با 
مشکل مواجه می شوند. حائری در پاسخ به 
ها  اعالم خاموشی  امکان  آیا  که  پرسش  این 
به مردم وجود ندارد؟ گفت: تاکنون خاموشی 
نداده  قرار  کار  دستور  در  شده  ریزی  برنامه 
باشد  مشخص  خاموشی  های  ساعت  که  ایم 
های  شرکت  با  زمینه  این  در  مذاکراتی  اما 
توزیع برق داشته ایم. معاون وزیر نیرو افزود: از 
آنجا که مصرف برق تابعی از دمای هوا است، 
نمی توان برای قطعی های موقتی پیش بینی 
داشت. وی یادآور شد که به ازای افزایش هر 
یک درجه دما، مصرف برق کل کسور 1۵۰۰ 
مگاوات افزایش پیدا می کند. حائری افزود: با 
این حال، تاکید داریم که قبل از قطع شدن 
برق، موضوع به نوعی به مردم آن منطقه اطالع 
اگر  مسئول،  مقام  این  گفته  به  شود.  رسانی 
هر مشترک مصرف خود را 1۰ درصد کاهش 
دهد، به راحتی از شرایط کنونی گذر می کنیم 
و مشکلی نخواهیم داشت. حائری در پاسخ به 
پرسشی درباره نقش افزایش تعرفه های برق بر 
صرفه جویی نیز گفت: افزایش هفت درصدی 
بر  اثری  وجه  هیچ  به  برق  های  تعرفه  نرخ 

کاهش مصرف نداشت.

کوتاه از انرژی

در طول 1۷ سال گذشته تاکنون نام پتروشیمی خوزستان همواره 
ایران  کربنات«  »پلی  محصوالت  تولیدکننده  بزرگترین  به عنوان 

زینت بخش صدر لیست شرکت های زیان ده صنعت پتروشیمی بود.
به گزارش زمان به نقل از انرژی نیوز، همزمان با افزایش حاشیه زیان 
فعالیت شرکت پتروشیمی خوزستان در طول دو سال گذشته تاکنون 
دستورات متعددی از سوی مدیران هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
به منظور کاهش حجم تولید و فعالیت های این مجتمع تولید پلی 
کربنات ها با هدف کاهش بیشتر حاشیه زیان صادر شده بود و در 
بهترین وضعیت نسبت تولید به ظرفیت اسمی پتروشیمی خوزستان 

هیچگاه به بیش از ۵۰ درصد نمی رسید.
تولید  وجود  با  خوزستان  پتروشیمی  گذشته  دهه  یک  طول  در 
پلی کربنات که دارای تقاضای باالیی در بازار داخلی و جهانی بوده 
اما به دلیل مشکالت متعدد از جمله کیفیت بسیار پائین محصوالت 
تولیدی هیچگاه نتوانست به حاشیه سود باالیی برسد زیرا محصوالت 
این مجتمع پتروشیمی به دلیل افت کیفیت و استانداردها نه در بازار 

داخلی و نه در بازار جهانی خریداری نداشت.
از سوی دیگر پا گذاشتن به دوره پسابرجام هم نتوانست گره کور بهبود 

شرایط تولیدی پتروشیمی خوزستان را باز کند زیرا الیسنس تولید 
پلی کربنات این مجتمع پتروشیمی از سوی یک شرکت گمنام به نام 
»سالزگیتر« خریداری شده بود که این شرکت اروپایی چند سالی است 
که عمال تعطیل شده و فعالیتی در ارائه خدمات و گارانتی رایج سایر 

الیسنسورها در صنعت پتروشیمی جهان ندارد.
با این وجود، پتروشیمی خوزستان در طول سه ماهه نخست امسال 
یک دگردیسی تمام عیار در جهت توسعه و شکوفایی تولید را تجربه 
کرده زیرا در گام اول با تحقق بیش از 1۲۰ درصدی برنامه های تولیدی 
در طول سه ماهه نخست امسال عمال این مجتمع پتروشیمی به رکورد 
دار جدید در بین تمامی شرکت های پتروشیمی ایران تبدیل شد و 
در گام دوم با بهبود خیره کننده کیفیت محصوالت تولیدی حتی 
موفق به از سرگیری صادرات پلی کربنات به کشورهای مختلف اروپایی 
و آسیایی همچون انگلیس، ایتالیا، سوئیس، بلغارستان، ترکیه، هند، 

روسیه و ... شده است.
در تحقق این شاهکار رویایی و تاریخی شکوفایی تولید در پتروشیمی 
خوزستان ردپای مدیرعامل جدید هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
هم به چشم می خورد و »جعفر ربیعی« بر خالف سنت نخ نما شده 

اکثر مدیران نفتی که برای محکم کردن جای پای مدیریت خود در 
گام اول شروع به تخریب دستاوردها و برنامه های مدیران پیش از خود 

می کنند برعکس عمل کرده است.
»ربیعی« با فعال کردن بیشتر کارگروه رفع موانع تولید پتروشیمی 
خلیج  پتروشیمی  هلیدنگ  مدیریت  قبلی  دوره  در  که  خوزستان 
فارس فرمان تشکیل آن صادر شده بود و استفاده بهینه از توان بدنه 
کارشناسی هلدینگ خلیج فارس با اعمال تغییراتی اساسی در فرآیند 
تولید و با استفاده از یک الیسنس طراحی شده در داخل کشور عمال 
افزایش ظرفیت، کاهش هزینه تولید و ازسرگیری صادرات پلی کربنات 

به کشورهای اروپایی را به پتروشیمی خوزستان هدیه کرده است.
درباره عملکرد مدیران آن هم سطح هلدینگ خلیج فارس که عنوان 
بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران را یدک می کشد قطعا در کوتاه 
مدت نمی توان قضاوت درستی داشت اما دست بر قضا »جعفر ربیعی« 
در فصل بهار ۹۷ با شکوفا شدن تولید و صادرات پتروشیمی خوزستان 
آن هم پس از سال ها فعالیت زیان ده نمره قبولی می گیرد و باید دید 
در ادامه مسیر می تواند از این نمرات قبولی، یک کارنامه درخشان 

مدیریتی در تاریخ صنعت پتروشیمی برای خود دست و پا کند؟

رکورد تولید در غول »پلی کربنات« ایران شکسته شد

انتشار جدول خاموشی های احتمالی در پنج استان ایران انبارهای پتروشیمی در بنادر اروپایی اجاره می کند

اساس  بر  توانیر گفت:  توزیع  معاون هماهنگی 
برآوردهای صورت گرفته، شرکت توزیع برق پنج 
استان اصفهان، مشهد، همدان، البرز و کرمانشاه 
خاموشی ها  احتمالی  جدول  انتشار  به  اقدام 
کرده اند و قرار است در استان هایی که پیش بینی 
می شود در برخی نقاط خاموشی داشته باشیم، 

این جداول منتشر شود.
مسئله  این  بر  تاکید  با  فام  حقی  محمودرضا 
خاموشی های  معنای  به  این جدول  انتشار  که 
برنامه ریزی شده، نیست تصریح کرد: با افزایش 
در  است  و مشکالتی که ممکن  درجه حرارت 
بیفتد، احتمال دارد که در برخی  اتفاق  شبکه 
در  که  هستیم  مواجه  محدودیت هایی  با  نقاط 
این بین کنترل مدیریت مصرف توسط مشترکان 

می تواند مانع از اعمال خاموشی شود.
وی تصریح کرد: بر اساس قراری که در وزارت 
احتمال  با  که  مناطقی  در  گذاشته ایم،  نیرو 
افزایش  منظور  به  هستند،  روبرو  محدودیت 
اطالع رسانی  برای  را  آگاهی مشترکان جداولی 

منتشر کرده ایم.

این  بر  تاکید  با  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
مسئله که این مسئله به هیچ عنوان به معنای 
عنوان  نیست،  شده  برنامه ریزی  خاموشی های 
آگاهی  افزایش  با  که  است  این  هدف  کرد: 
مذکور  منطقه  در  مصرف  مدیریت  مشترکان 
اگر  است  ممکن  مثال  طور  به  و  یابد  افزایش 
امروز در یک منطقه با محدودیت مواجه هستیم، 
روز بعد دیگر با مدیریت هایی که صورت گرفته، 

شاهد محدودیت نباشیم.
لزوم مدیریت مصرف در  به  اشاره  با  فام  حقی 
شرایط فعلی گفت: اگر مردم مدیریت مصرف را 
پیشه کار خود کنند، قطعا با مشکالت خاموشی 
مواجه نخواهیم شد. هدف از انجام این کار نیز 
توسعه کارهای مدیریتی در حوزه مصرف بوده 

است.
وی اظهار کرد: بر اساس پیش بینی های صورت 
گرفته زمان احتمالی خاموشی ها در کل پیک 
1۰ تا 1۲ روز خواهد بود لذا جای نگرانی برای 
مشترکان وجود ندارد و امیدواریم که با رعایت 
مدیریت مصرف مشکالت فعلی نیز برطرف شود.

مدیر واحد بازاریابی و فروش پتروشیمی امیرکبیر 
ماژول  از طریق  فروش  و  بنادر  در  انبار  اجاره  از 
صادراتی به عنوان دو تاکتیک صادرات محصوالت 
به کشورهای اروپایی خبر داد و اعالم کرد: پارسال 
 1۰۰ رشدی  اروپا  به  پلی اتیلن  انواع  صادرات 

درصدی داشته است.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »دیاکو عباسی« با اشاره به 
اخذ گواهینامه »ریچ« به منظور صادرات مستقیم 
محصوالت پتروشیمی امیرکبیر به بازارهای اروپایی، 
صادراتی  بازارهای  سازی  متنوع  هدف  با  گفت: 
تاکنون در بیش از 1۰ نمایشگاه  بین  المللی از جمله 
چایناپالست، هند، ترکیه، روسیه، عرب پالست و 

کنفرانس GPCAمشارکت داشته ایم.
مدیر واحد بازاریابی و فروش شرکت پتروشیمی 
با اشاره به رشد مشتریان و خریداران  امیرکبیر 
خارجی محصوالت پتروشیمی در سال گذشته، 
تصریح کرد: حجم صادرات محصوالت پتروشیمی 
به سال ۹۵ حدود 36  نسبت  پارسال  امیرکبیر 
با  مسئول  مقام  این  است.  یافته  افزایش  درصد 

تاکید بر اینکه  پارسال حجم صادرات به کشورهای 
داشته  درصدی   1۰۰ افزایشی  پارسال  اروپایی 
است، تاکید کرد: پارسال در مجموع بالغ بر ۲1 
هزار تن محصول پلی اتیلنی به کشورهای اروپایی 
شدن  عملیاتی  وی  گفته  به  است.  شده  صادر 
ماژول صادراتی  از طریق  فروش صادراتی  کامل 
بنادر  در  انبار  اجاره  برای  مذاکره  همچنین  و 
مختلف اروپا برای ارائه رویکرد شیوه های جدید 
فروش از مهمترین تاکتیک های بازاریابی و فروش 
محصوالت پتروشیمی امیرکبیر در سال ۹6 بوده 
است. بر اساس این گزارش، پتروشیمی امیرکبیر 
بزرگترین تولیدکننده انواع پلی اتیلن است که سه 
نوع پلی  اتیلن سنگین، سبک و سبک خطی را 
با ظرفیت ۷۰۰ هزار تن در سال تولید می کند. 
ظرفیت تولیدی کل این مجتمع پتروشیمی معادل 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن در سال است. اتیلن، 
سبک،  خطی،  سبک  پلی  اتیلن  انواع  پروپیلن، 
سنگین، بوتادین، رافینیت چهار کربنه، بوتن یک، 
بنزین پیرولیز و ... از مهمترین محصوالت تولیدی 

پتروشیمی امیرکبیر هستند.

آگهی مفقودی
بدنه  شماره  به   TU۵ سیستم  رانه  خودروی  مالک  جباری  فاطمه  اینجانب 
پالک  شماره  و   16۰B۰۰۴63۸۰ موتور شماره  VAAU۰1FE3DT۰۲۵۹۸3و 
سند  المثنی  رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  بعلت  ۷۲-1۹۷ق۸1  ایران 
خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا 
جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حسن علیزاده     دارای شناسنامه شماره  3 بشرح دادخواست به کالسه  ۹۷۰6۲1/

ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان 
بستی حسین زاده بشناسنامه ۲۴۴ در تاریخ ۹۵/۵/13 اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- حسن علیزاده     فرزند  رضا –ش ش 3   خوی –پسر 
متوفی/۲- کاظم علیزاده فرزند  رضا –ش ش 13  خوی-پسر متوفی/3-  خسرو علیزاده فرزند 
رضا -ش  ش۲6۷ –خوی-پسر  متوفی/۴- بهروز  علیزاده فرزند رضا ش ش۴ -خوی-پسر 
متوفی/۵- زینب علیزاده فرزند رضا  ش ش 3۲۹   خوی- دختر متوفی/6-جمیله  علیزاده فرزند 
رضا ش ش ۲۹6  خوی –دخترمتوفی/۷- توران علیزاده فرزند رضا ش ش ۲۸۸ خوی -دختر 

متوفی/۸-  زهرا علیزاده فرزند رضا ش ش ۵۰۲  خوی-دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

رای دادگاه
در رابطه با دعوای آقای کوروش عوض پور فرزند مراد علی به طرفیت آقایان 1-آرمان 
۲-احسان هر دو درستی فرزندان اکبر به خواسته ی 1-الزام خواندگان به تنظیم سند 
رسمی خودرو پراید به شماره 3۵۸ د ۸ ایران 31 با رنگ نقره ای متالیک ۲-تعویض 
به شرح  به شرح دادخواست  پالک همان خودرو 3-جبران کلیه خسارات دادرسی 
دادخواست مقوم به ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال با عنایت به استعالم به عمل آمده از پلیس 
راهور شهرستان خرم آباد که پاسخ آن به تاریخ 13۹6/1۲/1۴ واصل شده  حاکی از 
مالکیت خوانده ردیف دوم نسبت به خودروی مورد ادعا می باشد و مالحظه رونوشت 
مبایعه نامه عادی مورخ13۹۵/۷/1۵   که به موجب آن خوانده ردیف اول فروشنده 
خودرو به خواهان می باشد و این که بنا به اظهارات خواهان خواندگان به اتفاق متعهد 
به انتقال سند و تعویض پالک شده اند و مالحظه مفاد آن و این که خواندگان حاضر 
نشده الیحه ای ارایه ننموده اند دادخواهی را موجه تشخیص و با مصداق اذن در شی 
اذن در لوازم آن نیز هست و با استناد به مواد 1۹۸ و ۵1۹ قانون آیین دادرسی مدنی 
و ماده ۲۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان در موارد زیر صادر و اعالم 
می نماید : 1-تنظیم سند رسمی خودرو پراید به شماره 3۵۸ د ۸ ایران 31 با رنگ 
نقره ای متالیک ۲-تعویض پالک همان خودرو 3-پرداخت مبلغ 1/11۰/۰۰۰ ریال 
به عنوان هزینه دادرسی بدیهی است هزینه های انتقال برعهده ی دادباخته می باشد 
رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز 
پس از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی تجدید نظر دردادگاه محترم  تجدید نظر 

استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد – اکبر امرایی .  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  حسین کاظم زاده خوئی     دارای شناسنامه شماره   6۴۷  بشرح دادخواست به 
کالسه  ۹۷۰63۸/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان نصرت خضابی بشناسنامه ۴۵۲   در تاریخ ۹6/۸/16 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1- حسین کاظم زاده 
خوئی     فرزند  حسن –ش ش  6۴۷ خوی –پسر متوفی/۲- رقیه کاظم زاده خوئی     
فرزند  حسن -ش ش 1۴۲ خوی-دختر متوفی/3- مهناز  کاظم زاده خوئی     فرزند 
حسن -ش  ش۸۸3 –خوی-دختر متوفی/۴-  شهناز کاظم زاده خوئی     فرزند حسن  

ش ش۷۵۵   -خوی-دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

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

متن آگهی 
پرونده کالسه ی ۹3۰۹۹۸661۲6۰۰۴۰۵ شعبه ی 1۰۸ دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )1۰۸ جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ی ۹۷۰۹۹۷661۴۲۰۰3۴۴ شاکی : 
آقای قاسم شفیعی نسب فرزند حاضر بیگ به نشانی استان اصفهان –شهرستان لنجان 
شهر فوالد شهر محله ب 3 خیابان هامون ساختمان ونک ۲- متهم : آقای علی شیر 
بیگی )مجهول المکان ( – اتهام : عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه 

بدنی غیر عمدی 
به طرفین و جری  ابالغ  و  تعیین وقت رسیدگی  و  پرونده  ثبت  از  : پس  گردشکار 
تشریفات قانونی دادگاه به تصدی امضاء کننده ی ذیل تشکیل و با عنایت به جمیع 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و تکیه 

بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای علی شیربیگی مدیر عامل وقت شرکت ناورود )به 
علت مجهول المکان بودن نامبرده اطالعات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد ( 
دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان 
۰/۵۰ تقصیر ، موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خرم آباد به شماره ی ۹۷1۰۴36611۰۰۰16۸ مورخه ی 13۹۷/۰1/۲۸ و شکایت 
آقای قاسم شفیعی نسب فرزند حاضر بیگ با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل : شکایت شاکی – گواهی پزشکی قانونی 
نامبرده که حاکی از ایجاد صدمات وی در اثر اصابت جسم سخت می باشد –مفاد 
نظریه ی هیئت سه نفره کارشناسی که مصون از اعتراض باقی مانده و مبین تقصیر 
مشتکی عنه به میزان سابق الذکر در ایجاد حادثه ی حین کار می باشد –عدم حضور 
متهم موصوف در جلسات دادسرا و جلسه رسیدگی این مرجع علی رغم احضار از 
طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم 
و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۲ و 1۸ و 1۹ و ۲۷ و 16۴ و 16۸ و 1۷۲ 
و۴۴۸ و ۴۵۲ و ۴6۲و ۴۸۸ و ۵6۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹۲ و 
مواد ۹1 و 1۷6 قانون کار مصوب 136۹ از حیث جنبه ی خصوصی بزه معنونه که 
همان دیه می باشد حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت پنجاه درصد از 1-جمعا دو 
درصد از دیه ی کامل بابت خراشیدگی جداگانه گونه ی چپ و سمت چپ صورت )دو 
حارصه (۲-چهارپنجم از یک پنجم از یک دوم دیه ی کامل بابت شکستگی انتهای 
تحتانی استخوان زند اعلی ساعد راست که به نحو مطلوب التیام یافته است در حق 
آقای قاسم شفیعی نسب فرزند حاضر بیگ ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت 
که محکوم علیه می بایست هر سال نصف دیات متعلقه را بپردازد و از حیث جنبه 
ی عمومی بزه معنونه نیز حکم بر محکومیت وی به پرداخت ۲۰۰ برابر حداقل مزد 
روزانه ی یک کارگر )۸۷۸۴۰ ریال ( که در زمان اجرای حکم در واحد اجرای احکام 
کیفری دادگستری شهرستان خرم آباد محاسبه می شود به عنوان جزای نقدی در 
حق صندوق دولت صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و مستندا به ماده ی 
۴۰6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی ظرف 
مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت 
واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان می باشد . 
دادرس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید مجید همتی .  

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     حسن هاشمی   ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. که       
دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک     به استناد    کپی مصدق چک بشماره 
۸۰61۵۰۵3۴۸ بان ملی ایران  به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه ۲۲۵/۹۷شعبه  
۵ حکمی  ثبت و وقت دادرسی  به روز  سه شنبه      ۹۷/۵/۲3 ساعت 1۰ صبح 
تعیین گردید. اینک بدرخواست       خواهان     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد 
ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی 
خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، 

مدت آن ده روز خواهد بود. 
     مدیر  دفتر شعبه   پنجم حکمی  شورای حل اختالف تنکابن

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  

و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی 

قانون   موضوع   هیات   رای شماره 13۹66۰31۸۰۰1۰۰3۴۷۵- ۹6/1۲/۰۲  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
خانم طاهره نوروز زاده  به  شناسنامه شماره 3۴3۷ کد ملی  ۲۵۹16۵6۲۷۴ صادره  
از رشت  فرزند احمد در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک باب خانه  و محوطه  به 
مساحت 361/3۷ متر مربع  به شماره  1۵۴۴  مفروز  از پالک یک فرعی  از اصلی 
۲1 واقع در  توچاه بخش 11 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه  یک رشت احرز  مالکیت 
متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به  متقاضی  
محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به فاصله  1۵ 
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.
رم الف:1943- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۴/16 تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۴/31

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸66131۰۰۰۰6 شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
 : نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷6613۵۰۰۲۸۰ شکات  تصمیم   ) آباد )1۰1 جزایی سابق 
1-آقای حسین یاراحمدی فرزند فتح اهلل ۲-خانم فریبا محبی فرد فرزند علی عباس 
همگی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد –سه راه اسدآبادی 
جنب گل فروشی سناتور – متهمین : 1- علی تاری فرزند فریدون ۲-آقای داریوش 
تاری فرزند فریدون 3- آقای مهدی تاری فرزند فریدون ۴-آقای پوریا تاری فرزند 
فریدون همگی به نشانی خرم آباد انتهای اسد آبادی ک اندیشمند سمت چپ –اتهام 
ها : 1-مشارکت در ضرب و جرح عمدی ۲-ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 3-اخاذی 

با چاقو 
دادگاه در وقت به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت نظر 
است و اینکه پساز مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات پرونده 

پایان دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می نماید .
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای داریوش تاری فرزند فریدون فعال متواری فاقد 
مشخصات بیشتر دایر بر ضرب و جرح عمدی با چاقو موضوع شکایت حسین یاراحمدی 
فرزند فتح اله دادگاه با التفات به مندرجات پرونده و شکایت شاکی که در اظهارات خود 
بیان داشته توسط متهم دچار صدمه شده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد 
مندرج در پرونده از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین دادگستری و اظهارات شهود و 
مطلعین محلی که در مرحله دادسرا از آنان تحقیق شده است جملگی مبین صحت 
بزه انتسابی به متهم میباشد و پزشکی قانونی طی معاینه شاکی صدمات وی را ناشی 
از اصابت جسم سخت همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم داشته عالوه بر آن متهم در 
جریان تعقیب و جلسه این دادگاه حضور نیافته و از ابتدای تشکیل پرونده قضایی 
متواری بوده و امکان دسترسی به وی میسور نشده است و علی رغم احضار وی از 
طریق نشریه آگهی در جلسه ای این حاضر نشده و و عذر موجهی ارائه نکرده است  بر 
این اساس دادگاه بزهکاری مشارالیه را به شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص 
و از باب جنبه عمومی قضیه /نظر به اینکه رفتار ارتکابی فی نفسه منجر به اخالل در 
نظم عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ 
انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند به تبصره ماده 61۴ از قانون تعزیرات و 
مجازاتهای باز دارنده مصوب 13۷۵ نامبرده را به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم 
مینماید و از باب جنبه خصوصی قضیه موضوع موضوع مطالبه دیه به جهت عدم امکان 
قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستندا به مواد ۴۵۲-۴۴۸-۴۴۷-

۴۸۸-۷۰۹-۷1۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹۲ متهم را به پرداخت دیات 
زیر ظرف یک سال قمری از تاریخ حدوث محکوم مینماید 1-سه هزارم دیه کامل بابت 
سیاه شدگی بازوی چپ ۲-یک و نیم هزارم دیه کامل باب کبودی خلف قفسه سینه 
3-دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه قدام سر این رای غیابی محسوب و ظرف 
۲۰ روز قابل واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف ۲۰ 

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

اداره ثبت اسناد  و امالک  حوزه  ثبت  ناحیه  یک  رشت
هیات موضوع قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی و ساختمانهای  

فاقد سند  رسمی
آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  

و ماده  13  آیین  نامه  قانون  تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و 
ساختمانهای  فاقد  سند رسمی 

قانون   موضوع   هیات   رای شماره 13۹66۰31۸۰۰1۰۰3۴۷6- ۹6/1۲/۰۲  برابر  
تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی مستقر  در 
واحد ثبتی  حوزه  ثبت  ملک ناحیه یک رشت تصرفات  مالکانه  بالمعارض  متقاضی 
آقای صفر علی حسنی توچائی  به  شناسنامه شماره 3۲1۵ کد ملی  ۲۵۹16۵۴۰۰1 
صادره  از رشت  فرزند محمد در سه دانگ  مشاع  از ششدانگ  یک باب خانه  و 
محوطه  به مساحت 361/3۷ متر مربع  به شماره  1۵۴3  مفروز  از پالک یک فرعی  
از اصلی ۲1 واقع در  توچاه بخش 11 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه  یک رشت احرز  
مالکیت متقاضی  نسبت  به ملک  مورد  تقاضا  و انتقال  ملک  از مالک  رسمی  به  
متقاضی  محرز  گردیده است. لذا به منظور  اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به 
فاصله  1۵ 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.
رم الف:1941- رییس  اداره  ثبت  اسناد  و امالک  ناحیه  یک رشت -  محسن ابراهیم زاده 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۷/۴/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۴/31

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره   ۲    قیمت شعیبی  آقای   
۹۷۰۵۹۵/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
دائمی  ۹۴/۴/3اقامتگاه  تاریخ  در  بشناسنامه  1۲  شعیبی  عباس  شادروان  که  داده 
را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-نورالدین  شعیبی فرزند  خود 
عباس –ش ش  ۲۸۰1۸3۲۵۹6 خوی –پسر متوفی/۲-قربان  شعیبی فرزند  عباس 
عباس -ش   فرزند  فخری  شعیبی  متوفی/3-  -ش ش ۲۸۰1۸3۲6۰1 خوی-پسر 
ش ۲۸۰1۸3۲61۸ –خوی-پسر متوفی/۴-  مهتاب شعیبی فرزند عباس  ش ش 
تاج  شعیبی فرزند عباس ش ش 61۴   خوی-  6۵۲ -خوی-دختر متوفی/۵-ماه 
دختر متوفی/6-قیمت  شعیبی فرزند عباس ش ش۲ خوی –دخترمتوفی/۷- عصمت 

شعیبی فرزند عباس شش 1۰ خوی -همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد.
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی چهراقی/ 
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از جیب مردم به جیب سرمایه داران؟!

پرداخت یارانه ۶00.000.000.000 تومانی به 
واردکنندگان خودرو

بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که با توجه به تفاوت 
نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود 6۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به 

واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد. جایی 
که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک نرخی آورده و اعالم کرد که ارز 
۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کاال تعلق می گیرد.این رویکرد اما از همان 
ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان 
دولتی نباید صرف واردات کاالهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود.

این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کاالهای نه چندان اساسی و 
ضروری می شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت از ابتدای 
تیر ماه، ثبت سفارش و واردات بیش از 1۴۰۰ قلم کاالی لوکس و غیرضروری از 
جمله خودرو را ممنوع کرد.اگرچه با ممنوع شدن واردات کاالهای غیرضروری، 
پرداخت ارز ارزان دولتی به واردکنندگان این کاالها متوقف شد اما اتفاقی که 
افتاد این بود که دیده شد واردکنندگانی که با ارز ارزان دولتی اقدام به واردات 
کاال کرده اند، این کاالها را با قیمت دو برابری و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه 
می کنند.این موضوع نیز مورد انتقاد شدید کارشناسان قرار گرفته و باعث شد 
سرانجام رییس جمهوری شخصا وارد عمل شده و از مسووالن مربوطه بخواهد 
لیست شرکت ها و کاالهای دریافت کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی را به صورت 
عمومی منتشر کنند تا با آگاهی مردم، از گران فروشی این کاالها جلوگیری شود.

در این میان روز گذشته بانک مرکزی لیست شرکت های واردکننده خودروی 
دریافت کننده ارز ارزان دولتی را منتشر کرد که نشان می دهد در چند ماه اخیر 
مجموعا 1۲1 میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲1 شرکت واردکننده خودرو 
قرار گرفته است.در این شرایط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی )یورو حدودا ۵۰۰۰ 
تومانی( با نرخ آزاد این ارز )حدود 1۰ هزار تومان( نشان می دهد که با توجه به 
پرداخت 1۲1 میلیون یورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقیقت یارانه 
حدودا 6۰۰ میلیارد تومانی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.اما این 
تمام ماجرا نیست. نکته دردناک تر این است که کارشناسان هشدار می دهند با 
توجه به سوابق بد واردکنندگان خودرو، این شرکت ها احتمال دارد خودروهای 
وارد شده با ارز ارزان دولتی را با نرخ ارز آزاد به مصرف کنندگان بفروشند، در 
آن صورت باید گفت که متاسفانه 6۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت، 
از جیب مردم به جیب سرمایه داران رفته است.بنابراین حال که آب ریخته از 
دست رفته و دیگر قابل بازگشت نیست حداقل انتظار از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و دیگر سازمان های نظارتی به ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان این است که با نظارت شدید بر شرکت های استفاده کننده از ارز 
دولتی برای واردات خودرو، از گران فروشی این شرکت ها و فروش خودروهای 
وارد شده با نرخ ارز دولتی به نرخ ارز آزاد، جلوگیری کنند.براساس لیست منتشره 
از سوی بانک مرکزی گذشته از وزارت بهداشت که از ارزان ارزان دولتی برای 
واردات آمبوالنس استفاده کرده، شرکت های رامک خودرو، بهمن موتور، یاران 
خودروی الوند، ابراهیمی شادمان محمد، ایران خودرو دیزل، جهان نوین آریا، 
ایرتویا، نادران کار موتور، کوشا خودرو نگین، آرین موتور پویا، نگین خودرو، نوشه 
تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، ایمن تجارت جام جم، آرین موتور 
تابان، آپام خودروی الوند، نگین خودرو، آژمان نگین کارا، ملینا تجارت آرکا و 
کرمان موتور دریافت کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند.طبق اعالم 
رییس انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای وارد شده با ارز دولتی نیز 
شامل برندهای نیسان، میتسوبیشی، رنو، سانگ یانگ، دی اس، هیوندای، تویوتا، 
هاوال و فولکس واگن بوده است.البته برند خودروهایی که از سوی شرکت های 
واردکننده غیرنمایندگی وارد شده اند از روی لیست منتشره بانک مرکزی 
مشخص نیست که در این زمینه سازمان های نظارتی می توانند با مراجعه و 
بررسی دفاتر این شرکتها، لیست خودروهای وارد شده از سوی این شرکت ها 
با ارز ارزان دولتی را استخراج و بر فرایند فروش آنها نظارت و از گران فروشی 

احتمالی جلوگیری کنند.   

 سه میلیون و400 هزار واحد روستایی 
سنددار شدند

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: تاکنون برای سه 
میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی کشور سند مالکیت صادر شده است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدرضا شاملو افزود: براساس سیاست های 
از پیش تدوین شده، صدور سند برای واحدهای روستایی باالی ۲۰ خانوار 
برعهده این نهاد است. وی، افزایش ارزش مالکیت و ثبت قانونی منازل روستایی، 
جلوگیری از تعارض های احتمالی، وثیقه مطمئن جهت دریافت تسهیالت، 
جلوگیری از مهاجرت روستاییان و نیز رونق در امر خرید و فروش ملک را از 
جمله مزایای صدور اسناد مالکیت واحدهای روستایی برشمرد. به گفته شاملو، 
طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی کشور نیز براساس ظرفیت و توانمندی 
های مناطق انتخاب و به مورد اجرای گذاشته خواهد شد. معاون عمران روستایی 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه هر طرح هادی روستایی پس از یک 
دوره 1۰ ساله نیازمند بازنگری است، ادامه داد: از 3۹ هزار و ۴۵۰ روستای 
باالی ۲۰ خانوار در کشور، تاکنون برای 3۷ هزار و ۷۰۰ روستا این طرح تهیه 
شده است. وی یادآور شد: امسال دولت برای نوسازی و مقاوم سازی هر یک 
از واحدهای روستایی کشور ۲۵۰ میلیون ریال تسهیالت ارزان قیمت ارائه می 
دهد. این مقام مسئول در بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه تجربه نشان 
داده مناطقی که واحدهای مسکونی آن مقاوم سازی و بهسازی شده اند در برابر 
حوادث غیرمترقبه مانند زلزله با آسیب های کمتری روبرو بوده اند؛ افزود: در این 

زمینه نیاز به نگاه آمایشی به توسعه روستاها داریم. 

خبر

 احتمال بازگشایی صرافی ها
 از شنبه

 وزیر اقتصاد در حالی از راه اندازی بازار ثانویه ارز خبر 
داده بود که اکنون خبرها حکایت از آن دارد که 
صرافی های دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه 

می توانند اقدام به معامله با نرخ بورس کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مسعود کرباسیان، 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از بازگشایی بازار ثانویه 
ارز خبر داده بود. وی با اشاره به تصمیم جدید دولت 
ارز  بر به رسمیت شناختن نرخ دوم برای  مبنی 
تلویحا اعالم کرده بود که دولت تصمیم گرفته تا 
این بازار را به رسمیت بشناسد.اکنون برخی خبرها 
مجوز  دارای  که صرافی های  دارد  این  از  حکایت 
بانک مرکزی، از روز شنبه می توانند با نرخ ثبت 
شده در بورس که بر اساس ارزش اظهارنامه های 
صادراتی است، اقدام به معامله ارز کنند.پیش از 
این طرح هایی نیز از سوی فعاالن اقتصادی برای 
چگونگی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات در 
بورس مطرح شده بود که بر اساس آن، دولت بتواند 
با اطمینان خاطری نسبت به بازگشایی بازار ثانویه 

ارز اقدام نماید.

۱۶تیر، آخرین مهلت ارایه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده بهار

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی 
کشور، 16 تیرماه را آخرین مهلت ارائه اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار امسال اعالم کرد.

به گزارش زمان به نقل ازسازمان مالیاتی، »محمد 
مکلفند  مودیان  قانون،  طبق  گفت:  مسیحی« 
بعد  روز  را ظرف 1۵  مالیاتی  اظهارنامه هر دوره 
از پایان دوره تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت 
کنند.وی ادامه داد: آخرین مهلت ارسال اظهارنامه 
مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار، 1۵ تیرماه است 
اما 1۵تیرماه با روز جمعه مصادف شده و بنابراین، 
مودیان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه 16 
تیر، اظهارنامه دوره بهار را ارایه و مالیات متعلقه را 
پرداخت کنند.معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان 
امور مالیاتی یادآور شد: برای تسهیل امور مودیان، 
ساعت حضور کارکنان بخش مالیات بر ارزش افزوده 
در روز شنبه 16تیر، تا ساعت 1۸ خواهد بود.وی 
توصیه کرد به منظور تسریع در انجام کار، مودیان 
تکالیف قانونی خود را به روزهای پایانی این مهلت، 
موکول نکنند.مسیحی تاکید کرد: مودیان مالیات بر 
ارزش افزوده می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی 
ارایه  به  نسبت   WWW.EVAT.IR نشانی  به 

اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.

 ممنوعیت بلندمرتبه سازی
 در بافت فرسوده

در  گفت:  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل   
شد  مقرر  تهران  شهر  شورای  اعضای  با  جلسه 
تاریخی  و  فرسوده  بافت  در  بلندمرتبه سازی  از 
به  برج سازی  و  آمده  عمل  به  ممانعت  پایتخت 

مناطق حاشیه ای شهر منتقل شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، هوشنگ عشایری 
در خصوص جلسه دیروز تعدادی از معاونان وزیر 
اعضای  از  تعدادی  و  رئیس  با  شهرسازی  و  راه 
به  رسیدگی  خصوص  در  تهران  شهر  شورای 
بافت های نابسامان شهری پایتخت، اظهار داشت: 
نخست  شد؛  بررسی  جلسه  این  در  موضوع  دو 
درباره  که  مباحثی  تابحال  شد  مشخص  اینکه 
بافت های  بازسازی  در  مردمی  مشارکت  لزوم 
طور  به  هنوز  شده،  مطرح  شهری  نابسامان 
کامل به اعضای شورای شهر اطالع رسانی نشده 
است و جا دارد تا مصوبات ستاد ملی بازآفرینی 
شهری را به طور جدی به اعضای شورای شهر 
گزارش دهیم.وی ادامه داد: در این جلسه تعداد 
محدودی از اعضای شورای شهر به همراه محسن 
اکبر ترکان  تهران،  هاشمی رئیس شورای شهر 
مشاور ویژه رئیس جمهور در بافت های فرسوده، 
تعدادی از معاونان شهردار تهران حضور داشتند 
شهر  شورای  شهرسازی  کمیسیون  اعضای  و 
تهران به مباحث مطرح شده نقدهای جدی وارد 
کردند. به همین دلیل قرار شد در جلسه دیگری 
جزئیات  شهر،  شورای  اعضای  همه  حضور  با 
طرح بازآفرینی شهری را برای اعضای این شورا 
تبیین کنیم.معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر 
موضوعات مطرح شده در جلسه را تصمیم گیری 
درباره نحوه اجرای طرح جامع بازآفرینی شهری 
در پایتخت عنوان و اظهار کرد: در این نشست 
قرار شد بافت های نابسامان تهران به سه حوزه 
بافت میانی و مناطق حاشیه ای،  تاریخی،  بافت 
و  این محالت  از  کدام  هر  برای  و  تقسیم بندی 
بافت ها، تصمیم جداگانه ای اتخاذ شود.عشایری 
گفت:  تاریخی  بافت های  بازسازی  نحوه  درباره 
قرار شد خانه های واقع در این بافت ها به صورت 
طبقات  در  ساز  و  ساخت  و  ریزدانه ها  تجمیع 
سوی  از  پروژه ها  اینکه  ضمن  شود؛  انجام  کم 
سازندگان و با همکاری ساکنان این بافت ها به 
شود. ساخته  و  طراحی  کوچک مقیاس  صورت 

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در خصوص 
بافت های  با  بافت ها  این  افزود:  میانی  بافت های 
طرح های  که  صورتی  در  دارند،  تفاوت  تاریخی 
محله  وضعیت  نیز  و  شهر  تفصیلی  و  جامع 
مسکونی  پروژه های  ساخت  امکان  بدهد،  اجازه 
و  سازندگان  به  بلندمرتبه  نه  و  میان مقیاس 
داده  بافت ها  این  در  فرسوده  واحدهای  مالکان 
شود.وی درباره مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های 
غیررسمی که امکان بلندمرتبه سازی دارد، گفت: 
می توان بر اساس ضوابط باالدستی به انبوه سازان 

در این مناطق مجوز بلندمرتبه سازی را داد.

خبر

ادامه از صفحه 1
بر  مجلس  نمایندگان  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  ها  بانک  بازارها،  وضعیت  ارز،  نرخ  موضوع 
دارند  ای  ویژه  حساسیت  کار  و  کسب  فضای 
و البته باید توجه داشت اکنون فضای اقتصاد 
زمان  هر  از  بیش  که  است  نحوی  به  ایران 
احساس  کشور  در  همگرایی  به  نیاز  دیگری 
می شود. ما هم در وزارت اقتصاد در کار خود 
جدی هستیم و انتقاد ها را به جان می خریم 
اما متاسفانه تمام عملکرد دولت طی سه ماهه 
گذشته تحت تاثیر تحوالت بازار ارز قرارگرفته 
و از آن بدتر اینکه برخی سوءاستفاده ها موجب 
شده تا مردم نگران شوند اما باید توجه داشت 
از حیث شاخص های اقتصادی سال ۹6 یکی 
از پربارترین دوره های اقتصادی کشور بوده و 
تحوالت بازار طی فصل بهار سال جاری مردم را 
نگران کرد اما به هر حال باید به کلیت اقتصاد 
نیز توجه نمود.کرباسیان گفت:ثبات در اقتصاد 
از  مهمترین خواسته مردم و بخش خصوصی 
از رشد قیمت  دولت است در حالی که پیش 
های اخیر در بازار ارز پرنوسان ترین دوران بازار 
مربوط به سال ۹1 بود که قیمت دالر 116.۵ 
از استقرار دولت  اما پس  افزایش یافت  درصد 
یازدهم روند رشد قیمت ارز مهار شده و سال 
قیمت ۲۲.1 درصد سال ۹3 حدود  ۹۲ رشد 
3 درصد سال ۹۴ حدود ۵.۲ درصد سال ۹۵ 
حدود ۵.6 درصد و سال ۹6 هم این عدد 11 
درصد بود که نشان می دهد دولت یازدهم و 
اسفند  از  ارز  نرخ  نوسانات  از  قبل  تا  دوازدهم 
سال گذشته تا بهار امسال تا حدودی موفق به 
ایجاد ثبات در بازار ارز شده بود و اگر فرایندها 
و اتفاقات بیرونی رخ نمی داد سال ۹۷ هم به 
افزود:  رفت.کرباسیان  می  پیش  روال  همین 
به درستی گفته می شود که نقدینگی یکی از 
عوامل مهم اتفاقات اخیر است. دولت هم تالش 
کرده تا سیاست کنترل نقدینگی را پیش ببرد. 
رشد  عدد  هم   ۹۴ و   ۹3  ،۹۲ سال های  طی 

بوده است.  درصد   13.۲ تا   ۵.۲ بین  نقدینگی 
از سال 13۹۵ حرکت نقدینگی سرعت گرفت 
 1۹.۵ نقدینگی  رشد  میزان  سال  درپایان  و 
اقتصاد، سال ۹6 هم  درصد شد.به گفته وزیر 
دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا رشد 
البته این  از ۲1 درصد نباشد.  باالتر  نقدینگی 
هدف  قطعا  و  نیست  و  نبوده  مطلوب  اعداد 
دولت کنترل نقدینگی است. کنترل نقدینگی 
تابع اقداماتی مانند نظم بخشی هرچه بیشتر به 
سیاست های مالی دولت، اصالح ساختار نظام 
بانکی، ایجاد رونق در تولید و هدایت منابع به 
سمت بازارهای مولد و تولیدمحور است. اتفاقاتی 
نیز  اعتباری  و  مالی  موسسات  وضعیت  مانند 
بوده است.کرباسیان  موثر  نقدینگی  رشد  در 
اقتصادی  فعاالن  و  اقتصاددانان  داد:  ادامه 
و  اند  به دولت منتقل کرده  را  دیدگاه هایشان 
عنوان  هیچ  به  دولت  که  بگویم  تاکید  با  باید 
و تالش جمعی  نیست  بی توجه  قواعد  این  به 
راه حل های  که  است  این  دولت  و  مجلس  در 
گرفته شود. کار  به  مشکالت  برای  عملیاتی 

نخبگان  و  دانشگاهی  جامعه  افزود:  کرباسیان 

دیدگاه های  و  نظرات  دولت  که  بدانند  کشور 
آنها را شنیده و به آن توجه می کند. امروز هم 
برای  نخبگان  که  امیدواریم  گذشته  از  بیش 
کمک به دولت، راهکارهایشان را ارائه دهند و 
مطمئن باشند که ما در وزارت اقتصاد به هیچ 
نمی دانیم.  آنها  از دانش  بی نیاز  را  عنوان خود 
هیچ اقتصادی در جهان موفق به رشد و توسعه 
بدون همگرایی درمیان نخبگان اقتصادی خود 
نشده است.کرباسیان  آنها  دانش  از  استفاده  و 
درباره برنامه های راهبردی دولت گفت: دولت 
سیاست روشن خصوصی سازی و واگذاری امور 
فضای  بهبود  همچنین  و  مردم  به  اقتصادی 
طور مشخص  به  می کند.  دنبال  را  کسب وکار 
اول سال جاری دولت ۲۹ هزار  طی دو ماهه 
میلیارد ریال از دارایی های مالی خود را واگذار 
کرده درحالی که طی مدت مشابه سال گذشته 
افزود:  بود.وی  ریال  میلیارد  هزار   ۷ عدد  این 
از  واقعی  بخش خصوصی  سهم   ۹6 سال  طی 
طی  و  بوده است  درصدی   1۰۰ واگذاری ها 
دوره مورد نظر 11۸۰۰ میلیارد ریال واگذاری 
انجام شده است. همچنین میزان واگذاری ها تا 

ریال  میلیارد  با 33۰  برابر  خرداد سال جاری 
است که 1۰۰ درصد به بخش خصوصی واقعی 
دارایی  و  اقتصادی  شده است.وزیرامور  واگذار 
رقابت  شاخص  در  ایران  اقتصاد  داشت:  بیان 
پذیری در سال ۲۰1۷ بهبود ۷ پله ای را تجربه 
کرده است. در شاخص سهولت کسب وکار هم 
رتبه ایران ۲۸ پله بهبود یافته است. همچنین 
ریسک اعتباری ایران طی ۴ سال گذشته بهبود 
از  کشور  ریسک  شاخص  که  نحوی  به  یافته 
رتبه ۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰1۸ کاهش یافته 
است. این بدان معناست که هزینه های مبادالت 
می یابد. کاهش  درصد   1۰ حداقل  بین المللی 

کرباسیان ادامه داد: مردم برای قضاوت در مورد 
وضعیت جاری اقتصادایران به محیط پیرامونی 
سوء  برخی  تاثیر  تحت  می کنند.  نگاه  خود 
استفاده ها قیمت کاالها به صورت کاذب رشد 
پیدا کرد که درحال حاضر با فعالیت گسترده 
شیوه  شفاف سازی  و  نظارتی  دستگاه های 
ارز در حال  عملکرد دولت در مورد تخصیص 
وزارت  گفت:  هستیم.وی  وضعیت  این  کنترل 
اقتصاد هم به صورت برخط آمار مربوط به ورود 
کاال به کشور را در سایت خود منتشر می کند تا 
مردم متوجه شوند که کمبودی در کشور وجود 
ندارد. شاید برای عموم شهروندانی که از نظر 
نمی کنند،  دنبال  را  اقتصاد  موضوع  تخصصی 
آمار کالن چندان قابل ارزیابی نباشد ولی باید 
انتهای  تا  اشاره می کنیم  دقت شود که وقتی 
خردادماه سال جاری صادرات غیرنفتی کشور 
بوده  میلیون دالر  و 61۸  میلیارد  با 11  برابر 
و نسبت به مدت مشابه سال قبل 1۵.6 درصد 
رشد داشته ایم یعنی اینکه به همین میزان ارز 
در اختیار کشور قرار گرفته و از آن مهمتر اینکه 
کرده  پیدا  بهتری  شرایط  کسب وکار  وضعیت 
مانند اینکه رویه های گمرکی و تجاری کشور 
این  کرد:  تاکید  است.کرباسیان  شده  تسهیل 
اطمینان را می دهم که فرآیندهای اصالحی با 

جدیت تمام پیگیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد: سوءاستفاده ها مردم را نگران کرد

 اصالحات ساختاری اقتصاد آغاز شده است

16 خودرو موفق به رعایت استانداردهای 

جدید شدند

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: 16 
خودرو که عمده آنها تولید داخل هستند، موفق 
این  نظر  مد  جدید  استانداردهای  رعایت  به 
سازمان تا تاریخ یکم تیرماه ۹۷ و دستیابی به 

استانداردهای 63 گانه شدند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »نیره پیروزبخت« 
ملی  دوم سازمان  مهلت  فرا رسیدن  با  افزود: 
آغاز  و  جاری  تابستان  ابتدای  در  استاندارد 
استانداردهای  برای  این سازمان  بازرسی های 
63 گانه، در همان روز نخست 16 خودرو موفق 
به اعمال استانداردهای جدید شدند.با اجرای 
اجباری  جدید  استانداردهای  نخست  مرحله 
خودرو از اول دی ماه 13۹6، تولید و واردات 
برخی خودروهای غیر استاندارد از دستور کار 
خودروسازان خارج شد.تا ابتدای دی ماه پارسال 
خودروسازان باید مدارک استاندارد ۵۵ گانه را به 
سازمان ملی استاندارد تحویل می دادند و همه 

خودروهایی که قادر به رعایت این استانداردها 
نبودند، از دور خارج شدند.از این تاریخ به بعد، 
هر خودرو برای بازگشت دوباره به خط تولید 
باید استانداردهای 63 گانه را اعمال کند؛ یعنی 
عالوه بر استانداردهای پیشین، هشت استاندارد 
دیگر نیز اضافه شده است.این مهلت تا اول دی 
باقیست  خودروها  این  برای   13۹۷ سال  ماه 
آینده پشت سر گذاشتن  زمستان  آغاز  از  اما 
۸۵ استاندارد الزامی و ۲۲ استاندارد دیگر نیز 
اعمال  به  ادامه  در  شود.پیروزبخت  می  اضافه 
تحریم های جدید علیه کشورمان اشاره کرد و 
گفت: با شرایط پیش آمده کنونی، این سازمان 
از مواضع پیشین خود کوتاه نمی آید، زیرا آنچه 
برای این سازمان ارزش و اهمیت دارد، حفظ 
جان و سالمت مردم است و به همین دلیل 
نمی  تعدیل  خودرو  گانه   ۸۵ استانداردهای 
شود.وی ادامه داد: با این حال طی هماهنگی 
و رایزنی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، به 
دنبال ارائه تسهیالتی در این خصوص هستیم.

این مقام مسئول در عین حال خاطرنشان کرد: 
مدارکی  ارائه  به  موفق  هنوز  پراید  خودروی 
مبنی بر رعایت و اعمال استانداردهای جدید 
نشده است.رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 
با اشاره به محدودیت های پیش آمده در ماه 
های اخیر برای واردات خودرو به کشور، تاکید 
کرد: آنچه از استانداردهای جدید که مربوط به 
ایمنی است، در ضرب العجل تعیین شده با قوت 
اجرایی می شود و خودروهایی که نتوانند آنها را 
اعمال کنند، از گردونه تولید خارج می شوند، اما 
در سایر موارد، در حال رایزنی با وزارت صنعت 

برای قائل شدن تسهیالتی هستیم.

 صددرصد خصوصی سازی 

واقعی شده است

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: تا پیش 
از دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی از 
در  آمار  این  اما  بود  حدود 1۸درصد  واگذاری ها 
دولت یازدهم به 6۷درصد و در دولت دوازدهم به 

1۰۰ درصد رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما،  عبداهلل پوری 
حسینی، در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما -

درباره  چالش های سازمان خصوصی سازی گفت: 
در بعضی از کشور ها سازمان خصوصی از دولت 
مستقل است و باید  دولت را کوچک تر و بخش 
خصوصی را بزرگتر کنیم.او گفت: در حال حاضر ما 
بخشی از دولت هستیم و اگر واحدای را بخواهیم 
واگذار کنیم باید به تصمیم هیات وزیران صورت 
گیرد و در برخی موارد شاهد مخالف وزیران با 
واگذاری شرکت های تابع هستیم.پوری حسینی 
با تأکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی در کشور 
فعالیت های  در  نباید  دولت  افزود:  است  مظلوم 
اقتصادی تصدی گری کند و باید اجازه داد بخش 
خصوصی در کشور فعال شود.او با اشاره به اینکه 
در اجرای واگذاری ها سلیقه ای عمل می شود، 
جمهوری  هواپیمایی  مانند  های  شرکت  گفت: 
اسالمی که مذاکرات آن با خریدار صورت گرفته 
بود و تا مرحله مزایده پیش رفته بودیم ولی جلوی 
آن گرفته شد.رئیس کل سازمان خصوصی سازی-

درباره شرایط واگذاری گفت: کاهش سه درصدی 
نرخ فروش اقساطی تا 11 درصد و افزایش مدت 
برای  دولت  های  مشوق  جمله  از  بازپرداخت 
واگذاری بنگاه های دولتی است.او گفت: ما بعنوان 
دستگاهای  نظارت  تحت  دولتی  سازمان  یک 
نظارتی هستیم و گاهی این نظارت ها ما را از 
اهداف خود دور می کنند.پوری حسینی گفت: تا 

کنون سازمان خصوصی سازی از سوی هیچ نهاد 
نظارتی محکوم نشده است و ما از سازمان بازرسی 
کل کشور و دیوان محاسبات گالیه ای نداریم.او 
سازی  وضعیت خصوصی  از  آمار  آخرین  درباره 
افزود: در طول 1۲ سال فعالیت سازمان خصوصی 
سازی 1۹۹۲ بنگاه در لیست واگذاری قرار گرفت 
که از این تعداد بخشی ورشکست، ادقام و یا از 
لیست خارج شدند.رئیس کل سازمان خصوصی 
سازی گفت: ازبین 1۵16 بنگاه فقط 1۹6 بنگاه 
به صورت رقابتی و رد دیون واگذار شده است.او 
گفت: از سال 13۸۰ تا 13۹۲ فقط 13 درصد از 
شرکت های کنترلی فرخته شده بود که در ۵ سال 
گذشته این آمار ۲ برابر و نزدیک به ۲۷ درصد 
 6۲۷ حدود  گفت:  حسینی  است.پوری  رسیده 
باقی مانده است و سازمان  برای واگذاری  بنگاه 
خصوصی سازی مکلف به قیمت گذاری و واگذاری 

آنها است.

مدیر اداره بررسی های بانک مرکزی با تاکید بر 
تالش این بانک بر ثبات نرخ تورم، گفت: مجموع 
شرایط در چند ماه گذشته به خصوص نوسانات بازار 

ارز، احتماال نرخ تورم را افزایشی خواهد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، جعفر مهدی 
زاده درباره ارزیابی خود از ثبات نرخ تورم طی دو 
سال اخیر، اظهار داشت: بررسی تاریخی نرخ تورم 
حاکی از این است که در چند دهه گذشته نرخ 
های تورم باال بخشی از اقتصاد کشور بوده و نرخ 
موضوعی  رقمی،  دو  و  درصد   1۵ از  بیش  های 
عادی در اقتصاد کشور است.وی افزود: اما به دنبال 
سیاست گذاری های چند سال اخیر، توانستیم به 
توفیق های زیادی در خصوص کنترل نرخ تورم 
دست یابیم و این نرخ در مقطع سال 13۹۵ بعد 
از گذشت حدود ۲6 سال تک رقمی شد.مدیر اداره 
بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با 
تاکید بر ادامه این روند در سال ۹6، گفت: در طول 
۴ دهه گذشته در اقتصاد ایران این تجربه که در دو 
سال پیاپی نرخ تورم تک رقمی داشته باشیم، بسیار 

انگشت شمار بوده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، افزود: به تبع 
این سیاست هم با وجود توفیقاتی که داشته می 

تواند موافق و مخالفانی داشته باشد، همانطور که 
بارها فعاالن اقتصادی نسبت به سیاست های دولت 
برای کنترل تورم نقد داشته اند.مهدی زاده گفت: 
اما واقعیت این است که اگر نگاهی به رفتار نرخ 
تورم در چند سال گذشته داشته باشیم، کنترل 
تورم از بُعد ثبات و آرامش خاطر فعاالن اقتصادی 
می تواند موثر باشد تا با جهت دهی به فعالیت های 
اقتصادی شرایط بهتر و مطمئن تری برای تولید 

کنندگان ایجاد شود.وی با اشاره به اینکه به طور 
کلی این رویکرد از بُعد بخش واقعی اقتصاد، رشد و 
اثر مثبت بر فعالیت های اقتصادی سیاستی مثبت 
است، امیدوارم در آینده نیز با اتخاذ تصمیم های 
جدید شرایط برای کنترل نرخ تورم فراهم باشد.

مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک 
مرکزی در پاسخ به اینکه چند درصد احتمال ادامه 
شرایط فعلی و حفظ نرخ تورم 1۰ درصدی را می 

دهید؟ گفت: نرخ تورم تک رقمی در جامعه و افکار 
عمومی بسیار پُررنگ شده زیرا نرخ تورم ۹.۹ درصد 
یا 1۰ درصد تفاوت زیادی ندارد و نکته مهم تثبیت 
نرخ تورم در بلندمدت و جلوگیری از نوسان زیاد 
این نرخ است.وی ادامه داد: ثبات تورم نیز موضوع 
قابل توجهی است و به همین جهت هدف بانک 
مرکزی مهار نرخ تورم و حفظ در سطوح متناسب 
ادامه  زاده  اقتصادی کشور است.مهدی  با شرایط 
داد: با توجه به مجموع شرایطی که در چند ماه 
گذشته اتفاق افتاده به خصوص نوسانات بازار ارز، 
نمی توان انتظار داشت که بر نرخ تورم بی تاثیر 
باشد.مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی 
بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ ارز 
تاثیر معناداری بر حوزه های مختلف اقتصادی دارد، 
نرخ تورم را تحت تاثیر قرار می دهد و در ماه های 
آینده تا حدودی شاهد افزایش تورم خواهیم بود 
اما اینکه چه میزان افزایش داشته باشد، بستگی به 
سیاست های مکملی که برای کنترل نرخ تورم به 
کار گرفته می شود دارد.وی افزود: اما اگر کماکان 
بر شیوه های انضباط گرایانه در حوزه سیاست های 
پولی و مالی تاکید شود،  به نظر من تورم در سطوح 

پایین و مناسب حفظ خواهد شد.

اجراییهاحتمال افزایش نرخ تورم
مشخصات محکوم له / محکوم لهم  آقای میثم اعالیی فرزند حسینعلی نشانی : استان اصفهان 
ـ شهرستان خمینی شهر ـ شهر خمینی شهر خیابان امام شمالی ـ کوچه شهید دباغی ـ 

کوچه گل بهار ۵ـ  منزل شخصی کدپستی ۸۴1۴۸۵6۷61تلفن همراه : ۰۹136۹1133۰
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم  آقای نیکروز پور احمد به نشانی : مجهول المکان 

محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مروبطه 
۹6۰۹۹۷3۸161۰166۰ محکوم علیه محکوم  است به پرداخت مبلغ ۲1۵/316/۰۰۰ ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹6/۷/۲۲ تازمان اجرا در حق 
محکوم له  وهمچنین پرداخت مبلغ ۵/۵36/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 
1۰/۷6۵/۸۰۰ ریال به عنوان حق  اجرای دولتی در حق صندوق دولت . رای صادره غیابی 

است. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1-ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.  ) 

ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی ( ۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.
3-مالی معرفی کند که اجرای حکم واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد و درصورتیکه خود 
را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مدت سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به صورت مشروح مشتمل بر میزان وجه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانک ها  و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حساب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یکسال قبل  از طرح دعوی اعسارضمیمه داد خواست به اعسار به مقام قضایی 
ارائه نماید. واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود. ) مواد ۸ و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 13۹۴ ( .  ۴ـ  خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فراراز اجرای حکم ، حبس تعزیری درجه ۷ را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده ۲۰ ق . م . ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( .  ۵ـ  انتقال مال به 
دیگری به هر نحوبا انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴. (   6ـ   چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت 3۰ روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود . ) تبصره 1ماده سه 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴ (. 
متصدی امور دفتری شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان اردلـ  محمد خلیلی  



 ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده که 
خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.

اسکات پک

سخن حکیمانه

یر من خوش می روی کاندر سر و پا میرمت
خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت

گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست
خوش تقاضا می کنی پیش تقاضا میرمت

امروز با حافظ

ترجمه خاطرات همسر انورسادات 
چاپ شد

ترجمه کتاب »زنی از مصر« 
شامل خاطرات جهان سادات 
رئیس  سادات  انور  همسر 
جمهور مصر به تازگی توسط 
نشر نو منتشر و راهی بازار نشر 

شده است.
به گزارش  مهر، کتاب »زنی از 
مصر« نوشته جهان سادات، با ترجمه مریم بیات به 
تازگی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده 
است. این کتاب، یکی از عناوین مجموعه »کتابخانه 
یادها و خاطره ها« است که این ناشر چاپ می کند.

توسط   1۹۸۷ سال  در  کتاب  این  اصلی  نسخه 
انتشارات سیمون و سکاستر چاپ شده است که 
برای ترجمه فارسی آن پروفسور سید امیرحسن 
گالسگو  دانشگاه  حقوق  سابق  استاد  امین 
کالیدونیان مقدمه ای نوشته است. امین می گوید 
این کتاب،  زندگی نامه عمومی و کارنامه سیاسی 
است.  مصر  جمهور  روسای  از  یکی  سادات  انور 
سادات، در جامعه مصر دوستان زیادی نداشت و 
پس از صلح کمپ دیوید هم نزد انبوهی از جمعیت 
مسلمانان به ویژه برخی از مفتیان چنان منفور شد 
که فتوای قتلش را صادر کردند و سرانجام هم به 
دست سروان خالد اسالمبولی از افسران ارتش مصر 

کشته شد.
نسخه  چاپ  و  ترجمه  دست اندکاران  منظر  از 
فارسی این کتاب، نوشتن پاورقی و حاشیه نویسی 
به دلیل زائد بودن فرع نسبت به اصل، نامناسب 
امین  پروفسور  است.  پرهیز شده  آن،  از  و  بوده 
از منظر یک حقوقدان به مسائل  در مقدمه اش 
تاریخی مربوط به مصر و انور سادات نگریسته و 
می نویسد: من در جایگاهی نیستم که درباره نگاه 
انور سادات داوری کنم.  به  مردم مسلمان مصر 
فقط می گویم بسیاری از شهروندان مسلمان مصر 
به انور سادات به چشم یک خائن نگاه می کردند 
و از آن میان، یک تن آگاهانه و به عمد و براساس 
به  را  »خائن«  این  خود،  اسالمی  باور  و  اعتقاد 
سزای عملش رسانید. ترور انور سادات یک ترور 
کور یا انتقام شخصی نبود؛ حرکتی برخاسته از 
مواضع عقیدتی-سیاسی، اسالمی و انقالبی درصد 
پس  بود.  کشور  آن  شهروندان  از  توجهی  قابل 
بی تردید اگر یکی از همفکران و هم اندیشان آمران 
و مباشران قتل انور سادات در مقام نوشتن زندگی 
سیاسی انور سادات بر می آمد، با چنین تساهل و 
تسامحی از صلح انور سادات با اسرائیل زیر چتر 
سیاست آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی 

کارتر عبور نمی کرد.
مولف کتاب می گوید این کتاب همچنین شامل 
شرحی از دین ما اسالم و سنن گوناگونی است 
که نقش مهمی در زندگی ما مصری ها و جامعه 

خانواده محورمان دارد.
این کتاب با 616 صفحه،  شمارگان هزار و 1۰۰ 

نسخه و قیمت ۷۲ هزار تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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چگونه با قلم معجزه رخ داد؟
* ملیکا نصیری

نوشتن اعجاز می کند و این معجزه در 
همه جوامع زندگی بشری جلوه می یابد 
و از آن جایی که کم رنگ  ترین جوهرها 
از قوی ترین حافظه ها ماندگار تر است، 
هر نوشته ای می تواند میراث دار تفکر 

بشریت باشد.
نوشته ای که بر کاغذ جاری می شود، پلی است که بی پروایی ذهن آدمی را در قالب کلمه 
به اثبات میرساند. و چه ماجرا هایی که همین قلم برای انسان به ارمغان می آورد، چه 
سفرهایی که به نا کجا آباد می رود و چه سواالتی که در پستوی ذهن آدمی ثبت شده و 
با همین قلم و نوشتن به پاسخ می رسد.قلمی که قرآن به نام آن قسم خورده و از معجزات 
بعثت پیامبر )ص( محسوب می شود، امروز باعث بدل ساختن دنیا به دهکده ای جهانی 
شده، چرا که هر پیشرفتی در زندگی، مستلزم تفکر است و قلم همان چیزی است که تک 
تک این اندیشه ها را به ثبت رسانده و از آن ها نگاه داری کرده و به آیندگان هدیه می کند 
و این قلم وام دار همه تفکراتی است که از پیشینیان خود به ارث بردیم و پیشرفت امروز ما 
مرهون زحمات ایشان است. از ابتدای شکل گیری تمدن ها، انسان به نوشتن می پرداخت 
و این نوشته ها شامل هر مسئله ای اعم از ثبت رویدادهای روزانه و وقایع یومیه تا وضع 
قوانین دولتی و حکومتی می شد.امروز هم که تکنولوژی جای خود را در میان زندگی 
مردم باز کرده و قلم مجازی به جای قلم واقعی و صفحات مختلف مجازی به جای کتاب 
مورد استفاده قرار می گیرند، باز هم نیاز به نوشتن، کتاب و کتاب خوانی احساس می شود.

چیزی باالتر از نوشته و قلم نیست، چیست که بتواند اندیشه های آدمی را تا این حد 
عریان نمودار سازد و فکر فردی از سالیان پیش را برای انسانی معاصر هویدا سازد و ارتباط 
شخصی از نسلی دیگر را با انسانی امروزی همراه سازد و از مجموعه ی افکار این دو فکر 
جدیدی را تولید کند.بی شک رسالت قلم و انتقال این اندیشه ها از مهم ترین کارها است 
و این صاحبان قلم را وارد مسئولیت سنگینی می کند، چون هر یک از این نویسنده ها در 
قبال سطر سطر خط هایی که به رشته تحریر در می آورند، مسئول اند و باید پاسخ گوی 

جریان فکری جدیدی که به راه می اندازند، باشند.
پس این مهم مسئولیت نویسندگان را خطیر و به همان اندازه ارزشمند می کند و 
ما دنیای امروزمان را مرهون دست هایی هستیم که قلم بر دست گرفته و با جاری 
کردن اندیشه هایشان بر روی کاغذ دنیای بهتری را برای خود و هم نسالن و همین 
طور آیندگانشان به ارمغان آوردند.هیچ تقدیر و سپاسی نمی تواند از پس جبران زحمات 
این قشر از اجتماع بربیاید. رسالتی که بر دوش صاحبان قلم است چیزی نیست که در 
توصیف بگنجد.ذهن آدمی بی کران است و تا هر جایی می تواند سفر کرده و خیال پردازی 
کند و قلم خوراک ذهن یک انسان را به فرد دیگری هدیه می کند، پس به پاس این قلم 
تقویم برای احترام به پا بر خاسته و چهاردهمین روز تابستانی خود را به نام بزرگ ترین 
اختراع بشریت، روز قلم نام گذاری کرده است.باشد تا بیشتر به فکر نوشتن و قلم باشیم 
که در هر راه جدیدی که بخواهیم پا بگذاریم به معجزه قلم نیاز داریم و هر بار که بخواهیم 
گذری به تاریخ زده و در سطر های زندگی پیشینیان غوطه ور شویم، بیش از پیش به 
قلم و معجزه آن ایمان می آورده و به اهمیتش در گذران زندگی و جلوتر رفتن از سطح 

روزمرگی پی می بریم.

به مناسبت روز قلم

رئیس جمهوری گفت: جزیره  معاون 
جام  میزبانی  به  کمک  برای  کیش 
جهانی فوتبال ۲۰۲۰ قطر زیرساختهای 

اقامتی کافی دارد.
علی اصغر مونسان در واکنش به انتشار 
اخبار غیررسمی مبنی بر سفر هیاتی 
کیش  امکانات  از  بازدید  برای  قطری 
های  کمک  از  برداری  بهره  جهت 
ایران برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲، 
تصریح کرد: اگر قرار به همکاری برای 
میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ باشد کیش 
از نظر هتلی و اقامتی مشکلی ندارد.

دمونسان به ایرنا گفت: جزیره کیش با 
بیش از ۴۰ هتل فعال، از نظر اقامتی 
هیچ کمبودی ندارد، به عالوه امکانات 
تواند  می  که  دارد  ورزشی خوبی هم 

پاسخگو باشد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
مذاکره  از  و گردشگری گفت:  دستی 
هیات فوتبال قطری با مسئوالن ایرانی 
ببینیم  باید  اما  ندارم  دقیقی  اطالع 
مذاکرات در چه سطحی هست و چه 

امکانات ورزشی باید مهیا کرد.
مونسان اظهار امیدواری کرد اگر قرار 
باشد چنین تصمیمی گرفته شود، اتفاق 

بسیار خوبی برای ما رقم بخورد. 
وی ادامه داد: اگر منظور قطری ها فقط 
تمرین برخی تیم ها و اردوی آنها باشد 
که هیچ، ولی ما برای بازی و مسابقات 
فوتبال در کیش، فقط یک زمین چمن 
شود،  چنین  اگر  و  داریم  استاندارد 

جدید  های  استادیوم  سرعت  به  باید 
استاندارد فوتبال ایجاد کنیم.

رئیس  کفاشیان«  نائب  »علی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون 
است:  گفته  باره  این   در  ایران  فوتبال 
3۲ تیم شرکت  کننده در جام  جهانی 
نهایتا پنج روز قبل از رقابت ها باید در 
بر  و  کنند  پیدا  میزبان حضور  کشور 
اساس قوانین رقابت های جام جهانی، 

مهیا کردن کمپ های تمرینی برای هر 
کدام از این 3۲ تیم قبل از آغاز رقابت ها 
در شهرهای نزدیک مثل دوبی و جزیره 

کیش ایران محتمل است.
که  هست  مدتی  ایرنا،  گزارش  به 
مسئوالن منطقه آزاد کیش در تالشند 
قبل از آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ امکانات 
ورزشی الزم را برای میزبانی احتمالی 
از تیم های بزرگ جهان به وجود آورند 

تا این امتیاز بی سابقه ای برای ایران 
و کیش باشد. در همین راستا ساخت 
دو زمین ورزشی برای برپایی کمپ های 
تمرینی در دستور کار مسئوالن جزیره 
کیش قرار گرفته است و برای این کار با 
مشاوران آلمانی مذاکراتی صورت گرفته 
بهره برداری  تا  کلنگ زنی  زمان  از  تا 
نظارت دقیقی را روی ساخت کمپ های 
تمرینی با امکانات مناسب داشته باشند.

»ناصر الخاطر« رئیس کمیته برگزاری 
در  اخیرا  نیز   ۲۰۲۲ جام جهانی 
کنفرانس مطبوعاتی اش در ایران اعالم 
برای  ایران  کمک  روی  قطر  که  کرد 
حساب   ۲۰۲۲ جهانی  جام   برگزاری 
باز کرده است. بر پایه گمانه زنی برخی 
المللی و چهره های  رسانه های بین 
مطرح فوتبال جهان، ممکن است به 
سبب گرمای بیش از حد قطر و مشکل 
سالمت بازیکنان و آزار تماشاچیان، در 
این رویداد به میزبانی قطر، برای اولین 
در  فوتبال  جهانی  جام   مسابقات  بار 

زمستان برگزار شود.

کاریکاتور

تهیه کننده سینما و تلویزیون از نویسندگی و کارگردانی پروژه »الف 
دزفول« توسط مرجان اشرفی زاده خبر داد و بیان کرد که فیلمنامه 

هنوز در حال نگارش است.
محسن علی اکبری تهیه کننده در گفتگو با  مهر درباره سریال »الف 
دزفول« بیان کرد: سریال »الف دزفول« اکنون در حال تحقیق و 
نگارش است و یک اثر ۴۰ قسمتی است که جزو پروژه های الف 

فاخر تلویزیون محسوب می شود.
وی ادامه داد: مقاومت مردم دزفول در هشت سال دفاع مقدس 
موضوع این سریال است و ما به شهری می پردازیم که در طول 

جنگ هیچ گاه از سکنه خالی نشد.
تهیه کننده »الف دزفول« اظهار کرد: مردم همیشه در شهر دزفول 
ماندند و قصه های جالبی در این شهر وجود دارد. خانم اشرفی زاده 
که فیلمنامه این سریال را می نویسد خودش اهل دزفول است و 
در آنجا زندگی کرده بنابراین می تواند در نوع گویش و ساختار کار 

کمک شایانی بکند.
علی اکبری در پایان گفت: امیدواریم سر زمان معین شده فیلمنامه 

آماده شود و شروع فیلمبرداری در سال آینده باشد.

مرجان ارشیف زاده »الف دزفول« را 
یم سازد

رشدافسارگسیختهمصرفآب!!!

کیش برای کمک میزبانی جام جهانی زیرساختهای کافی دارد

یکی از خبرهایی که یکی دو هفته ای است ذهن خیلی ها را به 
خود مشغول کرده، ساخت فصل چهارم مجموعه »شهرزاد« است.

به گزارش بانی فیلم، مجموعه ای که پایان بندی اش نتوانست 
رضایت طرفدارانش را در پی داشته باشد. حال حسن فتحی در 
گفت و گوهایی که با رسانه های مختلف دارد و در فضای مجازی 
این مسئله را عنوان کرده که عالقه مند به ساخت فصل چهارم این 
مجموعه است. این در حالی است که زمزمه های اختالف شهاب 
حسینی و حسن فتحی شنیده می شود. جالب اینکه دلیل ساخت 
ادامه این سریال حضور این بازیگر محبوب و دوست داشتنی است. 
چون علی رغم نقش قباد که در این کار ایفا کرد و یکی از شخصیت 
های منفی سریال محسوب می شد، اما به قدری این شخصیت 
برای مخاطبانش جذاب و دوست داشتنی بود که همه از مرگ این 
کاراکتر در قصه ناراحت و معترض بودند و اگر قرار باشد »شهرزاد« 
ادامه پیدا کرده و همچنان مورد توجه طرفدارانش قرار بگیرد، منوط 
به حضور شهاب حسینی و بازگشت قباد به داستان است. حال 
اینکه شایعه ساخت ادامه »شهرزاد« تا چه حد جدی است و آیا 
این اختالف باعث پایان این همکاری می شود یا نه، هنوز مشخص 

نیست. 

فتحی در دوراهی ساخت 
فصل چهارم »هشرزاد«!

پی  در  دارند  فرهنگی سوئد قصد  برجسته  از چهره های  گروهی 
رسوایی های به وجود آمده در کمیته انتخاب نوبل ادبیات، امسال 
دنیا  ادبیات  بهترین های  معرفی  برای  را  دیگری  جایزه  و  هیات 
جایگزین کنند. به گزارش از روزنامه گاردین، این گروه که بیش 
از یکصد نویسنده، روزنامه نگار، بازیگر و دیگر فعاالن عرصه فرهنگی 
و هنری را شامل می شود، آکادمی جدیدی برای اعطای جایزه ای 
آکادمی  است:  آمده  گروه  این  بیانیه  در  داده اند.   تشکیل  ادبی 
جدید برای یادآوری این مهم است که فرهنگ و ادبیات باید مروج 
دمکراسی، شفافیت، همدلی و احترام باشد، بدون رانت، غرور بی پایه 
و جنسیت زدگی. هیات داوران این جایزه که ریاست آن بر عهده »آن 
پالسون« روزنامه نگار سوئدی گذاشته شده، قرار است برنده خود را 
در اکتبر )مهر( در همان ماهی که نوبل ادبیات اعطا می شود، معرفی 

کند. 
مقام های آکادمی مذکور اعالم کرده اند که یک روز پس از اعطای 

جایزه، آن را منحل خواهند کرد.
بحران در هیات انتخاب نوبل ادبیات از زمانی آغاز شد که »ژان کلود 
آرنو« همسر »کاترینا فروستنسون« از اعضای این هیات، متهم به آزار 

جنسی زنان هنرمند به واسطه ارتباط نزدیک خود با این نهاد شد.

جایزه دیگری جایگزین نوبل 
ادبیات یم شود

روایتی استعاری از عشق و مرگ در انیمیشن »سینک«

مرکز  جدید  تولیدات  از  »سینک«  انیمیشن 
گسترش سینمای مستند و تجربی به کارگردانی 
»محبوبه کالیی« روایتی استعاری از واژه ی عشق 

و مرگ است.
مرکز  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
محبوبه  تجربی،  و  مستند  سینمای  گسترش 
گفت:  فیلم  این  تولید  درخصوص  کالیی 

»سینک« اولین تجربه من در ساخت انیمیشن کوتاه است که در ضمن آن مسیرهای 
نویی از ساخت انیمیشن تجربی و کوتاه را آموختم.

وی درباره داستان انیمیشن »سینک« توضیح داد: این انیمیشن اثری تجربی است که به 
هم آمیختگی فیلم زنده و خیال، اساس آن را شکل می دهد. در این فیلم زن و مردی به 

شکل ته مانده ی قهوه از دو فنجان درون سینک بیرون می آیند.
مدت زمان این پویانمایی کوتاه که هم اینک آماده نمایش شده، سه دقیقه است. 

محبوبه کالیی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارگردانی انیمیشن دانشگاه هنر است. او 
ساخت فیلم های کوتاه »سهراب« و »ذهن« را در کارنامه کاری خود دارد.

عوامل تولید انیمیشن »سینک« عبارتند از: نویسنده، انیماتور، کارگردان و تهیه کننده: 
محبوبه کالیی، صداگذار و آهنگساز: بهروز پرهیزگار، تهیه شده در: مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی

رقابت »متهمین دایره بیستم« در جشنواره زردآلوی 
طالیی ارمنستان

مستند ایرانی »متهمین دایره بیستم« در بخش 
مسابقه جشنواره »زرد آلوی طالیی« ارمنستان 
حضور یافت. به گزارش رسیده، پانزدهمین دوره 
روزهای 1۷  جشنواره »زردآلوی طالیی« طی 
تا ۲۴ تیر ماه ۹۷ در شهر »ایروان« ارمنستان 
برگزار می شود و مستند »متهمین دایره بیستم« 

ساخته حسام اسالمی در بخش مسابقه مستند این جشنواره روی پرده می رود. در این 
بخش 13 فیلم از کشورهای ایتالیا، ترکیه، ایران، آمریکا، برزیل، هلند، کرواسی شرکت 
بار در دهمین دوره جشنواره بین المللی  اولین  دارند. »متهمین دایره بیستم« برای 
»سینماحقیقت« به نمایش درآمد و نامزد دریافت تندیس فیروزه ای بهترین فیلم و 
کارگردانی شد. سپس سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند سی و پنجمین جشنواره فجر، 
سه »شیر سنگی« بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین تدوین نهمین جشن مستقل 
سینمای مستند، جایزه بهترین کارگردانی مستند جشنواره شهر و جایزه بهترین فیلم 

بخش بین الملل جشنواره مستند »وین« اتریش را کسب کرد.

خبر

به  وزنی«  »بی  سینمایی  فیلم  فیلمبرداری 
کارگردانی مهدی فردقادری به پایان رسید.

فیلمبرداری فیلم »بی وزنی« به کارگردانی مهدی 
فردقادری که اوایل خرداد ماه در تهران کلید خورد 
به پایان رسید. در این فیلم امیرعلی دانایی، بهاره 
جالل  جعفری،  یاسر  ادبی،  نسیم  افشار،  کیان 
فاطمی، سپیده مرادپور و تینا پاکروان به ایفای 
نقش پرداختند. تهیه این فیلم سینمایی که قصه ای 
زنانه دارد بر عهده مرتضی شایسته است و فیلمنامه 

آن توسط فردقادری به نگارش درآمده است.
مراحل فنی »بی وزنی« به زودی آغاز می شود. این 
فیلم دومین فیلم سینمایی مهدی فرد قادری پس 
از »جاودانگی« است که با جابجایی زمان روایت 
می شود و ساختار آن مبتنی بر پالن-سکانس های 

طوالنی ۵، ۷ و ۸ دقیقه ای است.
امیر  وزنی«  »بی  صحنه  پشت  تیزر  تصویربردار 
حق بر و ساخت آن توسط علی نصیر صورت گرفته 

است.

فیلمبرداری »بی وزنی« به پایان رسید

بازگشت خبرساز »جو پشی« به صحنه

فیلم  بودن  خبرساز  اصلی  دالیل  از  یکی 
کار  که  ایرلندی«(  »مرد  )یا  »ایرلندی« 
زودتر  اما  رسیده  پایان  به  اش  فیلمبرداری 
شد.  نخواهد  اکران   )13۹۸( پاییز ۲۰1۹  از 

فیلم، حضور جو پشی معروف  بانی  گزارش 
در آن است. واقعیت امر این است که پشی 
و   1۹۸۰ های  دهه  در  درخشش  از  بعد 
1۹۹۰ و فتح اسکار نقش دوم مرد برای فیلم 
درخشان »رفقای خوب« ساخته سال 1۹۹۰ 
مارتین اسکورسیسی به آرامی از حجم کارش 
کاسته و از ۲۰۰6 تا ۲۰1۵ فقط در سه فیلم 
از آنها به نام  مشاهده شده بود که در یکی 
گی  صداپیشه  فقط   )۲۰1۵( جنگاور«  »دم 
کرده بود اما جذابیت های همکاری دوباره با 
اسکورسیسی وی را مجدداً به عرصه سینما 
کشیده است. در »ایرلندی« پشی ۷۵ ساله 
و متولد شهر نیووارک در نیوجرسی آمریکا 
رل یکی از اعضای کلیدی خاندان گانگستری 
بوفالینو را بازی می کند و این حضور امکان 
تجدید همکاری با رابرت دنیرو و آل پاچینو 
سایر بزرگان حاضر در »ایرلندی« را هم نصیب 

پشی کرده است.

آغاز تدوین »رامینالدو«

فیلم سینمایی »رامینالدو« در حال حاضر در 
مرحله تدوین قرار دارد.

سینمایی  فیلم  فیلمبرداری  یافتن  پایان  با 
»رامینالدو« به کارگردانی نادره ترکمانی و تهیه 
این  تدوین  بابلسر،  در  اکبری  کنندگی مهدی 
ایمانی آغاز شد. »رامینالدو«  فیلم توسط کاوه 
قصه مشکالت چند نوجوان در روستا است. این 
نوجوانان با مشکالت و معضالتی روبرو شده و به 
اینکه سرانجام در  تا  چالش کشیده می شوند 
نهایت به حل مسئله می رسند. در فیلم مشکالتی 
مطرح می شود که مختص این گروه سنی است. 
سن  با  متناسب  اقداماتشان  و  گیری  تصمیم 
نوجوانی است. مهیار مجیب، نعیمه نظام دوست، 
مهران رجبی، ساناز سماواتی، عباس ابوالحسنی، 
مینو طوسی، راویه زواری، علی شیدایی فر همراه 
امیررضا  شکوری،  پارسیا  نوجوان  هنرمندان  با 
فرامرزی، مهدی محسن زاده، ارکان ترنج، فراز 
محمدتقی  رحمانی،  مهدی  محمد  محمدتبار، 

رحمانی و فاطمه الزهراء میرزازاده بازیگران این 
این  از  پیش  ترکمانی  فیلم سینمایی هستند. 
کارگردانی فیلم های سینمایی »گورداله  و عمه  

غوله« و »خاله سوسکه« را برعهده داشته است.

پژهام اخواص نوازنده سازهای کوبه ای اواخر 
تیرماه سال جاری در یکی از فستیوال جهانی 

سازهای کوبه ای به اجرای برنامه می پردازد.
ای  کوبه  سازهای  نوازنده  اخواص  پژهام 
روزهای سی ام و سی و یکم تیر ماه سال 
کوبه  سازهای  جهانی  فستیوال  در  جاری 
می  برنامه  اجرای  به  فرانسیسکو   ای سان 
معتبرترین  از  یکی  فستیوال  این  پردازد. 
گردهم آیی های نوازندگان و جمعی از استادان 

سازهای کوبه ای از سراسر دنیاست.
اخواص که تاکنون در فستیوال ها و رویدادهای 
خارجی حضور داشته است، در این فستیوال 

با سازهای تمبک و دف به اجرای برنامه می 
که  است  هنرمندانی  جمله  از  وی  پردازد. 
تحصیالت خود را در رشته کارشناسی رشته 
موسیقی از دانشگاه سوره تهران به پایان رساند 
و پس از آن به ادامه تحصیالت خود در رشته 
فرانسیسکو  سان  دانشگاه  جهانی  موسیقی 
پرداخت. این هنرمند که فراگیری ساز تمبک 
را از پنج سالگی نزد استاد ناصر فرهنگ فر 
آغاز کرده عالوه بر تمبک در نواختن سازهایی 
چون سازهای سه تار، عود، تنبور و سازهای 
کوبه ای دیگری چون دف، طبال، دوایر کوکی 

نیز مهارت دارد.

حضور نوازنده ایرانی در فستیوال جهانی سازهای کوبه ای

نام نویسی بیمه درمان تکمیلی اهالی 
فرهنگ، هنر و رسانه

هنرمندان،  ویژه  تکمیلی  درمان  بیمه  نام  ثبت 
نویسندگان و روزنامه نگاران عضو صندوق اعتباری هنر 

در سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش رسیده،به دنبال ارائه خدمات بیمه درمان 
براساس  و  هنر  اعتباری  اعضاء صندوق  به  تکمیلی 
قرارداد منعقد شده با بیمه سرمد ثبت نام بیمه تکمیلی 
در یک مرحله )بدون تمدید( و به مدت 1۰روز از تاریخ 
سایت  وب  طریق  از   ۹۷/۰۴/۲1 لغایت   ۹۷/۰۴/1۲
صندوق؛ به  نشانی www.honarcredit.ir انجام 

خواهد شد.
در این قرارداد سطح جامعی از خدمات درمانی در قالب 
3 طرح )امید، آرامش و رفاه( با تعهدات و پوشش های 
فراتر از سال قبل ارائه می شود. بر این اساس تالش 
با کمترین هزینه برای  شده است حداکثر خدمات 
اعضاء منظور شود. کلیه خدمات بصورت الکترونیکی و 

از طریق سامانه بیمانو به اعضاء ارائه خواهد شد.
حسب مقررات، ارائه هرگونه خدمات منوط به عضویت 
متقاضی در صندوق می باشد. ثبت نام بیمه تکمیلی 
همانند سال گذشته از طریق وب سایت صندوق انجام 

خواهد پذیرفت.
هنرمندان،  از  نفر  هزار   ۲1 از  بیش  گذشته  سال 
نویسندگان و روزنامه نگاران کشور تحت پوشش بیمه 

تکمیلی قرار گرفتند.

خبر


