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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

آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی 

کالس اولی ها از امروز

محرومیت از ارز دولتی برای 

شرکت های دارویی متخلف

اجرای طرح »سرشماری اجتماعی 

خانوارهای ایرانی« از شهریور 
به گزارش زمان ، ثبت نام اینترنتی کتب درسی دانش آموزان کالس 
اول ابتدایی از شنبه 23 تیرماه آغاز می شود و تا 20 شهریورماه 
ادامه خواهد داشت. دانش آموزان و اولیای آنان، در صورت تمایل 

می توانند از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی...

با  برخورد  نحوه  بهداشت  وزارت  ،سخنگوی  زمان  گزارش  به 
می گیرند؛  دولتی  ارز  که  تجهیزاتی  و  دارویی  شرکت های 
می فروشند،  مصوب  نرخ  از  باالتر  قیمتی  با  را  اقالمشان  اما 

تشریح کرد.

به گزارش زمان ،معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از 
تشکیل »پرونده خدمات اجتماعی خانوارهای ایرانی« برای اولین بار 
در کشور خبر داد و گفت: بر اساس این طرح که پایلوت آن از شهریور 

ماه در اسالمشهر آغاز می شود... 511
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سرمقاله
عدالت مالیاتی با معافیت های 

کنونی محقق نمی شود 

نگاه روز
سرانجام مبهم
 نرخ سود بانکی

ایران با تهدیدات آمریکا از 
سوریه خارج نمی شود

»ضعف های زیر ساختی«، »معافیت ها و عدم 
پوشش و فراگیر مالیات برای سطوح مختلف 
جامعه« و همچنین »رعایت نشــدن عدالت 
مالیاتی«، ضمن تضعیف نقش و کارکردهای 
مالیاتی در کشور، باعث شده منابع درآمدی 
دولت در این زمینه بصورت کامل محقق نشود.

دولت ها در جوامع مختلف برای تامین هزینه 
های خود جهت توسعه زیر ساخت ها و ارائه 
خدمات اجتماعی از مردم مالیات دریافت می 
کند؛ مالیات ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی 
در جامعه را تشکیل می دهد و ما برای داشتن 
جامعه ای پیشــرفته و توسعه یافته، نیازمند 
مشــارکت همگانی در تامین هزینه های آن 
از طریق پرداخت مالیات هستیم زیرا مالیات 
بعنوان ابزاری قوی برای سیاســتگذاری های 
مالی و برقراری  عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر، 

ایجاد اشتغال...
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2 عباس آرگون

7مریم فکری
 ناتوانی فرانسه در اخذ معافیت

 از تحریم های آمریکا                                                

»برجام ایرانی« سرانجام تدوین شد؛

12 بسته اجرایی دولت  برای مقابله با تحریم ها

پاسخ منفی آمریکا به اروپا؛

وزیر دارایی فرانسه از مخالفت آمریکا برای معافیت اروپا از تحریم های ایران 
خبر داد.

فرانسه در  دارایی  لومیر« وزیر  ازصداوسیما، »برونو  نقل  به  به گزارش زمان 
گفتگو با روزنامه فیگارو اعالم کرد: آمریکا در پاسخ به نامه ای که در آن از 
آمریکا درخواست شده بود تا به شرکت های اروپایی اجازه بدهد که همچنان 
به همکاری های بازرگانی قانونی با ایران ادامه دهند، پاسخ منفی داده است. 
وی با بیان اینکه بهارگذشته نامه ای برای »استیفن منوچین« وزیر خزانه داری 
فعالیت های  که  اروپایی  شرکت های  برای  تا  خواسته  او  از  و  نوشته  آمریکا 
اقتصادی قانونی با ایران دارند استثنا قائل شود، گفت: اکنون ما پاسخ نامه را 
از آمریکا گرفته ایم و پاسخ منفی است وآمریکایی ها اعالم کرده اند در برابر 

تحریمها به آنها معافیت اعطا نمی کند.
 وزیر دارایی فرانسه همچنین بر لزوم اقدامات فوری به منظور تضمین حاکمیت 
تجاری اتحادیه اروپا تاکید کرد. وی افزود: اروپا به ابزارها و شبکه های مالی 
مستقل نیاز دارد تا به این وسیله بتواند در برابر تحریم های خارجی آمریکا 
روابط  کشوری  چه  با  که  بگوید  ما  به  که  ندارد  حق  کند.آمریکا  مقاومت 

بازرگانی داشته باشیم. 
افزایش  جمله  از  آمریکا  اقتصادی  اقدامات  دیگر  درباره  فرانسوی  مقام  این 
تعرفه ها در زمینه کاالهای وارداتی هم گفت: جنگ تجاری را ترامپ آغاز کرده 

است و اتحادیه اروپا باید پاسخی قاطع و مناسب به این اقدامات بدهد. لومیر 
گفت: اگر آمریکا بر این سیاست پافشاری می کند در این صورت اروپایی ها هم 
تصمیم های جدیدی را با توجه به این سیاست اتخاذ می  کنند. وی در ادامه 
تاکید کرد که تا زمانی که واشنگتن بر این اقدامات یک جانبه و نادرست اصرار 
دارد؛ اقداماتی که بر خالف قوانین جهانی هستند، اتحادیه اروپا هم با آمریکا 
مذاکره نخواهد کرد. وزیر دارایی فرانسه همچنین گفت: عملکردی بر خالف 

این، نشانه ضعف و بر خالف منافع ماست.

با  برخورد  نحوه  بهداشت  وزارت  سخنگوی   
شرکت های دارویی و تجهیزاتی که ارز دولتی 
می گیرند؛ اما اقالمشان را با قیمتی باالتر از نرخ 

مصوب می فروشند، تشریح کرد.
ایرج  دکتر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
چگونه  مردم  اینکه  به  پاسخ  در  حریرچی 
می توانند کمبودهای تجهیزات پزشکی و دارو 
شماره 190  با  مردم  گفت:  کنند،  پیگیری  را 
که ستاد رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت 
است می توانند این موارد را پیگیری کنند که 
ساعته   24 صورت  به  وقت  تمام  اپراتور   28
روزانه حدود 3000  و  کار هستند  به  مشغول 
تماس در این سامانه داریم که به همه آنها یک 
به یک رسیدگی شده و راهنمایی های الزم انجام 
تجهیزات  دارو،  زمینه  در  سامانه  این  می شود. 
پزشکی، بهداشت محیط و ... به مردم پاسخگو 
برای  نیز  سامانه  دو  افزود:  بود.وی  خواهد 
پیگیری وضعیت دارو اعالم کرده ایم که مردم با 
جستجوی آن می توانند قیمت داروها را ببینند. 
همچنین می توانند نرم افزار موبایلی آن را دانلود 

کرده و اصالت داروها را بررسی کنند. از طرفی 
و  غذا  سازمان  پزشکی  تجهیزات  کل  اداره  در 
دارو، سازمان تعزیرات حکومتی مستقر شده و 
به شکایات مردم رسیدگی و احکام الزم را صادر 
می کند.حریرچی درباره تاثیر نوسانات قیمت ارز 
بر روی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: 
از نظر ما و طبق سیاستگذاری دولت نوسانات 
قیمت ارز هیچ تاثیری در حوزه دارو ندارد، غیر 
از همان افزایش قیمت ساالنه که کمتر از تورم 
و 9 درصد بوده است.وی گفت: در حال حاضر 
هیچ شرکت دارویی نیست که بگوید ارز دولتی 
می خواهم و ارز 4200 تومانی به او تخصیص 
رسما  را  قیمت ها  ما  طرفی  از  نشود.  داده 
افراد و  اعالم کرده ایم، منتهی متاسفانه برخی 
شرکت های وارداتی به صورت استثناء از این ارز 
4200 تومانی استفاده می کنند اما اقالمشان را 
با قیمتی باالتر از نرخ مصوب می فروشند که این 

اقدام تخلف است.
ملزومات  و  تجهیزات  تامین  عدم  درباره  وی 
در  بستری  بیماران  برای  الزم  پزشکی 

آشکار  تخلفی  اقدام  این  گفت:  بیمارستان ها 
است. باید توجه کرد که تجهیزات و ملزومات 
کلیه  در  بستری  بیماران  نیاز  مورد  پزشکی 
بیمارستان ها اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و 
... باید توسط بیمارستان برای بیمار تامین شود.

 فاکتور صادر شود و هر گونه دریافتی به غیر 
صندوق  و  بیمارستان  رسمی  صورتحساب  از 
این  مردم می توانند  و  است  تخلف  بیمارستان 

تخلفات را هم با سامانه 190 در میان بگذارند.
گروه  روزانه سه  این  بر  عالوه  کرد:  تاکید  وی 
بیمار حاضر  عنوان  به  مراکز  ما در  ماموران  از 
در  و  می کنند  بررسی  را  وضعیت  و  می شوند 

صورت مشاهده تخلف با آن برخورد می کنند.
سوم  دو  گذشته  در  اینکه  بیان  با  حریرچی 
تجهیزات پزشکی با ارز آزاد تامین می شد گفت: 
این در حالیست که اکنون برای کلیه تجهیزات 

پزشکی ارز دولتی می دهیم. 
اول  گروه  جزء  ما  که  است  کرده  اعالم  دولت 
هستیم و از18/5میلیارد دالر هزینه های ضروری 
کشور، 3/5 میلیارد دالر به این حوزه اختصاص 
داده شده و به تدریج پرداخت می شود. بنابراین 
مردم نباید در این زمینه مشکلی داشته باشند. 
حال کسانی که می خواهند با ارز 4200 تومانی 
نرخ  از  باالتر  قیمتی  با  را  آن  و  بخرند  جنسی 
مصوب بفروشند برخوردهای الزم را با آنها انجام 

می دهیم. 
اول  است.  قسمت  چند  شامل  برخوردها  این 
محرومیت از ارز، دوم لغو مجوز واردات و سوم 
انجام واردات توسط شرکت های دیگر. از طرفی 
را  الزم  احکام  هم  حکومتی  تعزیرات  سازمان 

برای متخلفین صادر خواهد کرد.

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور 
از تشکیل »پرونده خدمات اجتماعی خانوارهای 
ایرانی« برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: 
بر اساس این طرح که پایلوت آن از شهریور ماه در 
اسالمشهر آغاز می شود، کارشناسان بهزیستی با 
مراجعه به درب منازل، اطالعات مربوطه را ثبت و 
با اجرای سیستم ارجاع، نیازمندان بنابر نیازشان، 
معرفی  بهداشتی  و  حمایتی  دستگاه های  به 
می شوند.حبیب اهلل مسعودی فرید  در توضیح 
روند تشکیل پرونده اجتماعی خانوارهای ایرانی 

به ایسنا گفت: کارشناسان سازمان بهزیستی با در دست داشتن برگه پرسشنامه 
به درب منازل شهروندان مراجعه می کنند که پایلوت طرح از شهریور ماه از 
اسالمشهر آغاز می شود و تا پایان سال ادامه می یابد. از سال 98 به بعد نیز به مرور 
به کل مناطق حاشیه ای و کم برخوردار شهری و روستایی کشور تسری می یابد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح سرشماری اجتماعی خانوارهای ایرانی رایگان 
و بدون هزینه برای خانوارهاست، ادامه داد: اساس این طرح مبتنی بر خانواده و 
خانواده محور است. لذا افراد خانواده در این طرح مورد توجه قرار گرفته اند. برای 

مثال در این طرح می خواهیم ببینیم که آیا فرد 
معلول یا زن سرپرست خانواری در خانواده حضور 
دارد یا نه؟ وضعیت آنها از لحاظ دریافت خدمات 
سازمان بهزیستی چگونه است؟ آیا بچه مهدکودکی 
دارند؟ و آیا در غربالگری، بینایی کودک کنترل شده 
است یا نه؟ و .... بررسی می شود.به گفته وی در 
مرحله بعدی، این طرح برای سایر خانوارهای ساکن 
در شهرها نیز اجرا خواهد شد. در حال حاضر نیز 
خدمات زیادی به افراد و خانواده های نیازمند داده 
می شود اما با این برنامه ها سازمان بهزیستی در صدد 
تغییر رویکرد ارائه خدمات از شیوه غیر فعال و نیمه فعال به شیوه فعال است. 
مسعودی فرید یکی از اهداف اجرای این طرح را ایجاد بانک اطالعاتی اجتماعی 
و لینک آن با بانک اطالعاتی وزارت بهداشت خواند و اظهار کرد: رایزنی هایمان 
را در مورد اینکه نیروی بهزیستی یا وزارت بهداشت در این بخش مستقر شوند 
را انجام می دهیم و در این مورد مسئله ای وجود ندارد. هماهنگی های الزم انجام 
گرفته و ادامه خواهد یافت تا بتوانیم از ظرفیت های موجود به ویژه شبکه سالمت 

استفاده کنیم.

پاسخ منفی آمریکا به اروپا؛

یکا آمر یم های  تحر از  معافیت  اخذ  در  فرانسه  ناتوانی 
محرومیت از ارز دولتی برای شرکت های دارویی متخلف

اجرای طرح »سرشماری اجتماعی خانوارهای ایرانی« از شهریور 
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عدالت مالیاتی با معافیت های کنونی 
محقق نمی شود  

عباس آرگون

»ضعف های زیر ســاختی«، »معافیت ها و عدم پوشش و فراگیر 
مالیات برای سطوح مختلف جامعه« و همچنین »رعایت نشدن 
عدالت مالیاتــی«، ضمن تضعیف نقش و کارکردهای مالیاتی در 
کشــور، باعث شــده منابع درآمدی دولت در این زمینه بصورت 

کامل محقق نشود.
دولــت ها در جوامع مختلف برای تامین هزینه های خود جهت 
توسعه زیر ســاخت ها و ارائه خدمات اجتماعی از مردم مالیات 
دریافت می کند؛ مالیات ریشــه بسیاری از خدمات اجتماعی در 
جامعه را تشــکیل می دهد و ما برای داشتن جامعه ای پیشرفته 
و توســعه یافته، نیازمند مشارکت همگانی در تامین هزینه های 
آن از طریق پرداخت مالیات هســتیم زیرا مالیات بعنوان ابزاری 
قوی برای سیاســتگذاری های مالی و برقراری  عدالت اجتماعی، 
مبــارزه با فقر، ایجاد اشــتغال، توزیع درآمدهــا در بین طبقات 
مختلف جامعه، تحرک تولید و مهمترین عامل رشــد و توســعه 
همه جانبه و آبادانی کشور است. در کشور مالیات پرداختی مردم 
به دولت در صورت اصالح برخی از ساختارها، در قالب طرح های 
متعدد ملی که توســط دولت اجرا می شود به شهروندان بر می 
گــردد اما بدلیل برخی از ضعف های زیرســاختی، معافیت ها و 
عدم پوشش و فراگیری مالیات در کشورمان برای سطوح مختلف 
جامعه و رعایت نشــدن عدالت مالیاتی، موجب تضعیف نقش و 
کارکردهای مالیاتی در کشــور شــده و منابع درآمدی دولت در 
این زمینه بصورت کامل محقق نمی شــود. در نتیجه بسیاری از 
طرحها زیربنایی اجرایی نمی شــود زیرا در کشور همه بخش ها 
مالیات نمی پردازند و تنها بخش های شفاف اقتصادی مالیات می 
پردازند و بقیه مصرف کننده خدمات عمومی هســتند؛ بنابراین 
فرهنگ ســازی و آگاهی بخشی به مردم نسبت به نقش مالیات 
در اداره کشور و توسعه آن و مشارکت آنان در تامین هزینه های 
عمومی از یک ســو و کاهش هزینه های جاری دولت از ســوی 
دیگر و اختصاص مالیات ها به بسترسازی و توسعه زیر ساخت ها 

از اهمیت بسزایی برخوردار است.
به جهت نقش موثر و محوری مالیات در روند رشــد و توســعه 
اقتصادی کشور، بخش های مختلف اقتصادی ضمن شفاف کردن 
فعالیت های خود باید در تامین هزینه های کشور مشارکت کنند 
و دولــت نیز با اســتقرار و اجرایی کردن نظــام جامع مالیاتی و 
گسترش پایه های مالیاتی و با اعتمادسازی میان سازمان مالیاتی 
و مودیان با اســتفاده از سیستم های نوین وکاهش نقش عوامل 
انسانی در تعیین و وصول مالیات، ضمن افزایش عدالت مالیاتی 
واز بین بــردن تبعیض ها، باید در قبال مالیات دریافتی از مردم 
پاسخگو باشد و محل های صرف مالیات را بطور شفاف برای مردم 
تبیین کند تا انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات و برخورداری 
از مزیت های آن در کشــور ایجاد شــود. مالیات درآمد پایداری 
برای اداره کشور است و درآمدهای حاصل از فروش نفت بعنوان 
ثروت ملی باید صرف هزینه های سرمایه ای و توسعه بیشتر زیر 
ســاخت های کشور شود نه اینکه این درآمدهای را صرف هزینه 
های جاری کنیم، به جهت اینکه درآمدهای نفت تنها متعلق به 

نسل حاضر نبوده و متعلق به نسل های آتی کشور نیز است.  
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

هشدار پلیس به شهروندان درباره فروش 
لیزینگی خودرو 

 معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا گفت: درج 
آگهی در مطبوعات و سایر مراکز مبنی بر فروش لیزینگی خودرو 
و یا پیش فروش آپارتمان دلیلی بر صحت و درستی مطالب عنوان 

شده و تأیید آن از سوی مراجع رسمی نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســرهنگ محمدرضا اکبری در 
تشــریح این خبر اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت آپارتمان 
و خودرو در ماه های اخیر، احتمال اینکه کالهبرداران حرفه ای به 
سمت و سوی سوء استفاده از شهروندان تحت عناوین مختلف روی 
آورند متصور می باشد که خریداران در هنگام خرید و فروش مراقب 
باشــند.وی ضمن هشدار و لزوم توجه شهروندان در این خصوص 
افزود: درج آگهی در مطبوعات از سوی شرکت ها، موسسات و سایر 
مراکــز مبنی بر فروش لیزینگی خودرو و یا پیش فروش آپارتمان 
دلیلی بر صحت و درستی مطالب عنوان شده و تأیید آن از سوی 
مراجع رسمی نمی باشــد.بنابر اعالم پایگاه خبری پلیس، معاون 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی ناجا تصریح کرد: مردم 
نباید به همه شــرکت های لیزینگ خودرو اعتماد کنند و پیش 
از پرداخت هر گونه وجهی از مجوزدار بودن آن شــرکت از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران اطمینان حاصل کنند.وی 
اضافه کرد: اسامی شــرکت های مجاز در فروش لیزینگی خودرو 
در سایت بانک مرکزی به نشانیwww.cbi.ir موجود است.اکبری 
خاطرنشان کرد: شــهروندان برای پیش خرید ملک باید عالوه بر 
اینکه از صحت و سقم اسناد ارائه شده از سوی فروشنده مطمئن 
شوند، قرارداد را در بنگاههای معامالت ملکی دارای مجوز منعقد و 
کد رهگیری معتبر دریافت کنند، ضمن اینکه فروشنده نیز موظف 

است سند اولیه ملک را به رؤیت مشاور امالک و خریدار برساند.

»برجام ایرانی« سرانجام تدوین شد؛
12 بسته اجرایی دولت  برای 

مقابله با تحریم ها

در پی دســتور رئیس جمهور به نوبخت برای 
ارائه راه حل های پیشنهادی برای مقابله با دور 
جدید تحریم ها در اجالس مدیران کشور، وی 
در نامه ای به رئیس جمهور 12 بسته اجرایی را 
در قالب برنامه جامع پیشنهادی مقابله با آثار 

تحریم ها ارائه کرد.
به گزارش زمان به نقــل از فارس، محمدباقر 
نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه در پی دستور رئیس جمهور به 
ســازمان برنامه و بودجه برای ارائه راه حل های 
پیشنهادی برای مقابله با دور جدید تحریم ها 
در اجالس مدیران کشور،  در نامه ای به رئیس 
جمهور 12 بســته اجرایــی را در قالب برنامه 
جامع پیشــنهادی مقابله با آثار تحریم ها ارائه 
کرد. عناوین بســته های اجرایی بدین شــرح 

است:
1-   آثار سناریوهای مختلف تحریم و تقسیم کار 

دستگاه های اجرایی برای مقابله با آن
2-  محاســبه آثار تحریم بر بودجه عمومی و 

سناریوهای جبران آن
3-  راه کارهای مهار و مدیریت رشد نقدینگی

4-  برنامه تأمین انرژی مطمئن  در شــرایط 
تحریم

5-   برنامه تأمین کاالهای اساسی و مورد نیاز 
مردم

6-  برنامه های ویژه حمل و نقل دریایی، ریلی 
و هوایی در تحریم

7-  برنامه هــای صنعــت ، معدن و تجارت در 
شرایط تحریم

8-  نحــوه واگذاری دارایی های مازاد دولت به 
مردم )سهام و امالک مازاد(

9-  تسهیل در  مشارکت عمومی و خصوصی 
برای اجرای طرح های عمرانی

10-  برنامه تأمین معیشت فقرا و کاهش فقر 
مطلق

11-  برنامه های رونق تولید و اشتغال گسترده
12-  تدوین راه کارهای ویژه مقابله با تحریم در 

IT , ICT حوزه
الزم به ذکر است سایر بخش های برنامه جامع 
مقابله بــا تحریم پس از نهایی شــدن تقدیم 

خواهد شد.
بعد از 5 سال این نخستین بار است که دولت 
بدون در نظــر گرفتن وعده های کشــورهای 
خارجی»برجــام امریکایــی و اروپایی«، اقدام 
به تدوین برنامه ای داخلــی برای برون رفت از 

مشکالت اقتصادی کشور کرده است.

کشف 4/5 کیلوگرم طالی قاچاق 
از داخل اتوبوس

مامــوران گمــرک موفق به کشــف قاچاق 
اتوبوســی طال شدند و از داخل یک دستگاه 
اتوبوس به مقدار 4.5کیلوگرم طالی ساخته 
شده کشــف کردند.به گزارش زمان به نقل 
ازگمرک ایران، ماموران گمرک بازرگان در 
بازرســی از اتوبوس هــای ورودی از ترکیه 
در مرز  موفق شــدند مقدار 4.5 کیلو گرم 
طالی ساخته شده را از داخل یک دستگاه 
اتوبــوس کشــف و ضبــط کنند.بنابرایــن 
گزارش این مقدار طالی کشــف شــده به 
طرز ماهرانــه ای در صندلی ها جاســازی 
شده بود که ماموران گمرک با هوشیاری و 
رصــد اطالعات  به محل اختفای این طالها 
پی برده و در بازرســی های بیشتر به کمک 
دستگاههای کنترلی موفق می شوند مقدار 
4 کیلو و 500 گرم طالی ســاخته شده را 
 2017 ایران در سال  کنند.گمرک  کشــف 
موفق شــد رتبه نخســت مبــارزه با قاچاق 
مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با انواع 

کاالی قاچاق در دنیا کسب کند. 

تاسیس شهرک صنعتی در 
»سواحل مکران«

 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با اشاره به 
تاسیس شــهرک صنعتی در سواحل مکران، 
گفت: این شــهرک صنعتی به زودی فعالیت 
خود را در حوزه صنایع پایین دســتی نفت، 
گاز و پتروشــیمی آغاز مــی کند.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر ، صادق نجفی با اشاره به 
اینکه ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی برای توســعه سواحل مکران و اقدام 
عملی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی سعی در توسعه صنعتی این ناحیه 
اظهارداشت: شهرک صنعتی تخصصی  دارد، 
صنایع دریایی در بندرعباس تاســیس شده 
است و به زودی شهرک صنعتی در سواحل 

مکران ایجاد می شود.

اخبار

سرمقاله

چه بسيارند عبرتها و چه اندك اند 
عبرت گرفتن ها!

کالمامیر

امام جمعه موقت تهــران گفت: تا زمانی که 
بانک مرکزی به عنــوان صندوق برای تأمین 
هزینه های دولت و دیگر قوا به حســاب آید، 
مشکالت اقتصادی، تورم و گرانی، مدیریت و 

کنترل نخواهند شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد در خطبه های 
نماز جمعــه این هفته تهران پیرامون یکی از 
خطبه های حضــرت علی)ع( در نهج البالغه 
اظهار داشت: فهم آموزه های دین و آراستگی 
به آن به معنای حرکت در مســیری است که 
خداوند تبیین کرده اســت. آراستگی عملی 
مورد تایید وحی و عقل اســت و امام علی)ع( 
هم دراین کالم بلنــد بر عمل تکیه می کند.

وی گفت: امیرالمومنین)ع( می فرمایند آنچه 
رمز ســعادت دنیا و آخرت است عمل صالح 
اســت، آیات فراوانی در قرآن کریم هم بر این 
حقیقت تاکید دارد.ابوترابی فرد افزود: خانه و 
خانواده ما محصول عمل و رفتار ماســت، اگر 
می خواهیــم با یک تحــول و دگرگونی، در 
حیات فردی، خانوادگی، سیاسی و اقتصادی 
در دنیا و آخرت روبرو شــویم باید عمل خود 
را اصالح کنیم. تصمیم های درســت و عمل 
به آنچه که درســت است از نظر عقل و دین 
راه ســعادت را تبیین مــی کند.خطیب نماز 
جمعه تصریح کرد: دولتمردان اگر می خواند 
مشکالت پیش رو را حل کنند راهی جز عمل 
صالح نخواهند داشــت، خوشبختانه سیاست 
هــای کالن رهبرمعظم انقالب در این جهت 
کلیه سیاســت های الزم و صحیح را تبیین 
کرده اســت. بهترین عمل آن عملی است که 
دوام داشــته باشد، هر چند محدود و کوچک 

باشــد، تداوم در عمل صالــح تحول آفرین و 
موجب ســعادت می شود، بنابراین باید عمل 
صحیح و اقدام مبتنی بر اصول باشد.وی اظهار 
کرد: یکی از مشکالت فرا روی مدیریت کشور 
تصمیماتی اســت که دوام ندارنــد، چرا که 
اصولی اتخاذ نشده است. یکی از مشکالت ما 
در حوزه تقنین، قوانینی است که فاقد ثبات 
است، ما نیاز به قوانین پایدار و با ثبات هستیم 
و ایــن راه تحول را هموار مــی کند.ابوترابی 
فرد با اشــاره به اقتدار سیاسی و امنیتی غرور 
آفرینی که در جمهوری اسالمی ایران وجود 
دارد، گفت: ایجاد جبهه مقاومت در کشورهای 
منطقه و پیروزی های به دست آمده، همگی 
در سایه صبر بر فراز و نشیب ها حاصل شده 
که این صبر و اســتقامت از توصیه های امام 
علی )ع( و سایر پیشوایان ما بوده است.خطیب 
نماز جمعه تهران افزود: ما نیازمند به استقامت 
هستیم. چرا که بدون استقامت هیچ ملتی به 
موفقیت و پیروزی نرسیده و این نکته را باید 
مدنظر داشته باشیم که در تحوالت اجتماعی 

صرفاً استقامت رهبران کافی نیست.
وی تصریح کرد: حتی در زمانی که مدیریت 
جامعه در دستان باکفایت امیرالمومنین علی 
)ع(، بعنوان نماد صبر و پایداری، بود دیدیم که 
اگر جامعه در کنار امیرالمومنین صابر نباشد، 
پیروز صحنــه معاویه خواهد بــود. بنابراین 
استقامت رهبران صالح و امت های وفادار به 
حق همواره عزت آفرین خواهد بود.امام جمعه 
موقت تهران یادآور شــد: امروز سرمایه های 
بزرگی که در دست داریم حاصل عمل صالح و 
صبر و پایداری است وپیروزی های بعدی نیز 
در گرو پیمودن این راه است.وی با بیان اینکه 

ملتی رستگار است که نگاهش به قله معطوف 
باشد و افق های بلندمدت را مدنظر قرار دهد، 
تأکید کرد: مدیران اقتصادی کشور بدانند که 
ایران باید به یک قــدرت بالنده اقتصادی در 
آسیا و نقش آفرین در سطح جهان بدل شود و 
این هدف واالی ما است که نقشه راه را تبیین 
کنیم؛ نگاه های خرد را کنار بگذاریم که بعضاً 
همین نوع نگاه ها، بدون توجه به سیاســت 
های کلی نظام، چالش های اقتصادی را برای 
کشــور ایجاد می کند.ابوترابی فرد در بخش 
دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در 200 
سال گذشــته بیش از 50 درصد جغرافیای 
ایران تجزیه شد اما چه شد که این ملت امروز 

به نماد قدرت اسالم بدل شده است. 
جز این نیســت که ملت در سایه پیوند آموزه 
های دین برای انتخاب رهبری صالح در جهت 
اداره جامعه قدم برداشــته است.خطیب نماز 
جمعه تهران گفت: کشــوری که سالهاست 
بودجه ســاالنه آن به درآمدهــای نفتی گره 
خورده، اگر می خواهد تحولی را تجربه و راه را 
برای خلق قدرت فراهم کند و اگر می خواهد 
با الهام از سیاست های ابالغی رهبری انقالب 
وابســتگی به نفت را به صفــر کاهش دهد، 
نیازمند به یک عزم، تصمیم صحیح، کاهش 
هزینه ها و ارتقای بهره وری است و این مهم 
صورت نخواهد گرفت مگر اینکه در میان همه 

مسئولین و مردم کشور اجماع باشد.
وی تصریح کرد: باید خطاهای گذشته خود 
را در مســیری صحیح اصالح کرد و به طور 
مثال مســئولین اعالم کنند کــه در بودجه 
سال 98 اشتباهات گذشته را نخواهند داشت 
و تصمیم گرفتــه اند که هزینــه های غیر 

منطقی که بار ســنگینی را به ملت تحمیل 
می کند کنار گذاشــته و برای اداره کشــور 
دیگر دســت نیاز به سوی بانک مرکزی دراز 
نخواهند کرد. ایــن تصمیمات می تواند راه 
نجات کشور باشد.امام جمعه موقت تهران با 
بیان اینکه در آستانه تغییر رئیس کل بانک 
مرکزی کشــور قرار داریم، گفت: پیشــنهاد 
می کنم رئیس جمهور برای اســتقالل بانک 
مرکزی اقــدام کرده و با انتخاب رئیس کلی 
که مورد تأیید دیگر روســای قــوا و چهره 
های تأثیرگذار اقتصادی نظام باشــد، بتواند 
با استقالل کامل سیاست های پولی و ارزی 
کشور را اتخاذ کند. تا زمانی که بانک مرکزی 
به عنوان صندوق بــرای تأمین هزینه های 
دولت و دیگر قوا به حســاب آید بدانید که 
مشکالت اقتصادی، تورم و گرانی، مدیریت و 
کنترل نخواهند شد.ابوترابی فرد خاطر نشان 
کرد: دنیا و مثلث شــوم ترامپ، بن سلمان 
و نتانیاهــو می دانند که قــدرت جمهوری 
اسالمی ایران، قدرت بالنده و پرشتابی است 
که راه را برای حرکت رو به جلوی نیروهای 
مقاومت در منطقه فراهم آورده و هر روز قله 

جدیدی را فتح می کند.
وی در پایان یادآور شــد: جمهوری اسالمی 
ایــران پس از 4 دهه با مدیریتی هوشــمند 
و مناســب خواهد توانســت با بهره برداری 
از مولفه هــای قدرت خــود از جمله ثبات 
سیاســی، امنیت مثال زدنی، قدرت علمی 
پرشتاب، ذخایر عظیم مادی و انسانی کشور 
و دیگر مولفه هــای قدرت خود به جایگاه و 
قدرتی به مراتب باالتر و بدیع تر از آنچه که 

امروز در آن قرار دارد دست پیدا کند.

ابوترابی فرد: 
رییس جمهور برای استقالل بانک مرکزی اقدام کند

حـل چالـش های اقتصـادی 
تصمیمات شجاعانه می خواهد

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
نوبت دوم

تا در مجمع  از کلیه اعضای محترم دعوت می شود  بدین وسیله 
مورخ  جمعه  روز   11 ساعت  راس  که  دوم  نوبت  عادی  عمومی 
5/5/97 واقع در رباط کریم آبشناسان _ مهر 38 بلوک E واحد 15 
برگزار می گردد  شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم در خصوص 
دستور جلسه راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانید. 
ضمنا به اطالع می رساند بموجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل 
مجامع تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص 

غیر عضو تنها یک رای خواهد بود. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت تصفیه 2- طرح و تصمیم 
گیری در خصوص تمدید مدت زمان ماموریت هیئت تصفیه 3- 
 -4   96 سال  مالی  در خصوص صورتهای  گیری  تصمیم  و  طرح 

طرح و تصمیم گیری تعیین بودجه سال جاری 

رئیس هیئت تصفیه شرکت تعاونی

 شرکت تعاونی مسکن مهر 38 رباط کریم 
)در حال تصفیه( به شماره ثبت 849

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی سختی داریم و 
همه به آن واقف هستیم، گفت: دولت نمی گذارد به مردم فشار اقتصادی وارد شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی ربیعی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط 
اقتصادی سختی داریم و همه به آن واقف هستیم، اظهار داشت: دولت نمی گذارد 

به مردم فشار اقتصادی وارد شود.
دولت  سوی  از  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  الزم  تمهیدات  کرد:  عنوان  وی 
جمهور  رئیس  کرد:  بیان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  است.وزیر  شده  اندیشیده 
آمریکا به دنبال گرفتن آرامش از ملت ایران است و با اعمال تحریم ها و فشارهای 
به  با اشاره  اعتماد سازی مردم نسبت به کشور است.ربیعی  به دنبال بی  اقتصادی 
بیان  شد،  نخواهیم  اقتصادی دشمن  مغلوب جنگ  دیگر  های  عرصه  همانند  اینکه 
کرد: با وحدت و همدلی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور و بهبود شرایط اقتصادی 
و همدلی  بیان کرد: وحدت  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  حرکت خواهیم کرد.وزیر 
زمینه ساز شکست دشمن در تمام عرصه ها است.وی با اشاره به اینکه مقاومت و 
به  که  جنگی  گذارد  نمی  دولت  کرد:  بیان  یابد،  افزایش  باید  اجتماعی  آوری  تاب 
اینکه  با اشاره به  این شکل آغاز شده است به مردم صدمه وارد کند.وی در ادامه 
بیان کرد:  است،  اشتغال  افزایش  زمینه ساز  مهارت های شغلی در جامعه  افزایش 
حال  در  کرد:  بیان  است.ربیعی  جامعه  در  شغل  ایجاد  ساز  زمینه  مهارت  اموزش 
اموزش  و  است  یافته  افزایش  ای  حرفه  و  فنی  سازمان  آموزشی  تجهیزات  حاضر 
مهارت های مختلف را در استان ها انجام می دهد.وی با اشاره به بیمه روستائیان 
و عشایر، بیان کرد: صندوق بیمه روستائیان و عشایر نقش مهمی در جلوگیری از 

فقر در مناطق روستایی و عشایری کشور دارد.

همه  برآیند  باید  گفت:  شهروندی  حقوق  امور  در  جمهوری  رئیس  ویژه  دستیار 
تالش ها و پیگیری مطالبات در حوزه حقوق شهروندی، افزایش امید اجتماعی باشد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، شهیندخت موالوردی با تاکید بر ضرورت امیدبخشی 
به جامعه در جهت جلب بیشتر اعتماد عمومی اظهار داشت: مطالبه عمومی، حقوق 
در  ما  مراجعات  بیشتر  و  داند  می  مدنی  و  سیاسی  حقوق  با  مترادف  را  شهروندی 
است که  هایی  تبعیض  احساس  و  ها  اقلیت  زندانیان سیاسی،  هایی همچون  زمینه 
از  بیشتر  عمومی  رضایت  زمینه  تا  کنیم  باید کمک  همه  داد:  ادامه  دارد.وی  وجود 
های  ظرفیت  با  بلکه  تشکیالت،  توسعه  با  نه  هستیم  تالش  در  و  شود  فراهم  قبل 
ما  جامعه  گمشده  را  اجتماعی  امید  ببریم.وی،  پیش  را  خود  های  برنامه  موجود، 
دانست و خاطرنشان کرد: کوشش ها در این حوزه، به ارتقاء شاخص امید اجتماعی 
شاخص،  این  بهبود  برای  صاحبنظران،  و  اندیشمندان  است  الزم  و  کند  می  کمک 
راهکار ارائه دهند.موالوردی با تاکید بر ضرورت شکل گیری گفت وگوی ملی افزود: 
بایستی هرگونه انسدادی که در مسیر گفت وگوی ملی بوجود می آید و یا اصرار به 
انسداد باشد، رفع شود و بر موضوعاتی همچون توسعه مطبوعات،  شکل گیری این 
می  اجتماعی  امید  و  اعتماد  افزایش  موجب  که  ها  دانشگاه  در  گو  و  گفت  احزاب، 
شود، اهتمام ورزیم.وی گفت و گوی ملی را زمینه ساز تقویت انسجام ملی خواند و 
با اشاره به وجود خأل گفت وگو در نهاد خانواده گفت: با گسترش استفاده از شبکه 
های اجتماعی، گفت و گو درون خانواده از 2 ساعت طی سال های گذشته، امروز 
معنای  به  نباید  امر  این  که  باشیم  داشته  توجه  البته  رسیده؛  روز  در  دقیقه   17 به 
محدودسازی، فیلترینگ و راهکارهای سلبی باشد بلکه الزم است راهکارهایی صحیح 

برای آن چاره اندیشی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

دولت نمی گذارد به مردم فشار 
اقتصادی وارد شود

دستیار رئیس جمهوری درامور حقوق شهروندی:

برآیند مطالبات حقوق شهروندی، 
افزایش امید اجتماعی است

فرمانده کل ارتش: اگرچه ما در جنگ اقتصادی هستیم، اما 
دشمن امسال عملیات روانی را بر روی این جنگ سوار کرده 

است.
سید  امیرسرلشکر  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  جماعات  ائمه  همایش  نخستین  در  موسوی  عبدالرحیم 
فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج شهرک های مسکونی ارتش 
افزود: امروز 21 تیر سالروز یکی از تلخ ترین و درس آموزترین 
روز های تاریخ انقالب ما است همان اتفاقی که اواخر جنگ رخ 
داد و از همه کسانی که این خاطرات را دارند می خواهم که 
بیان کنند تا نسل جوان هوشیارتر شود.وی گفت: در این اتفاق 
نفوذی ها که عمدتا عناصر منافقین بودند با یک ترفند برنامه 
ریزی شده و با اقدام ساده و با سوار شدن بر موج عملیات روانی 
کاری کردند که چیزی نمانده بود دستاورد های هشت سال 
جنگ تحمیلی و خون های مطهر به زمین ریخته شده بر باد 
برود که تا مرحله ای ام موفق شدند.وی گفت: در آن روز عده ای 
بلند شدند و سروصدا کردند که آمدند و آمدند و فرار کنید و 
عده ای هم بر ماشین های ارتش سوار شدند و هر کسی را دیدند 
گفتند بدوید که آمدند و به همین علت تعداد زیادی از آدم ها به 
علت تشنگی در کوه ها تلف شدند در حالی که اگر سرجای خود 
مانده بودند زنده می ماندند.سرلشکر موسوی ادامه داد: یکمرتبه 
در شهر کرمانشاه شایعه کردند شیمیایی زده اند و عده ای ماسک 
زدند در حالیکه عملیات روانی بود.وی گفت: ما چند بار باید از 

یک سوراخ گزیده شویم؟ امسال که سال 97 است دشمن به 
عملیات روانی رو آورده است.فرمانده کل ارتش گفت: این کشور 
همه چیز برای اینکه در درون خود سربلندتر از امروز باشد دارد 
و هیچ اتفاقی نمی افتد حتی اگر دور این کشور را دیوار بکشند 
و هشت سال جهان با ما با همین وضع جنگید و پشت شان را 
به خاک مالیدیم.وی گفت: آن ها که در اتفاق تیرماه سال 67 
عقب نشینی کردند و حال ناخوشی داشتند؛ یادشان هست که 
با پیام حضرت آقا در جبهه همه مهاجمان عقب رانده شدند و 
اکنون هم که در جنگ اقتصادی و روانی هستیم و بدانیم که 
دشمن جا هایی نفوذ کرده است و باید محل های نفوذ را پیدا و 
کور کنیم.وی افزود: ما از همان روز های پس از پیروزی انقالب با 
نظام سلطه به سرکردگی امریکا و رژیم صهیونیستی و منافقین 
درگیر بوده ایم و در همه این درگیری ها به یاری خداوند و با 
روحیه بسیجی پشت دشمن را به خاک مالیده ایم و اکنون هم 
درگیر مراحل جدیدی هستیم که با هوشیاری موفق خواهیم 
شد و شاید هزینه هم بدهیم، اما همه باید مردم را هوشیار 
کنیم و مراقب نفوذی ها و ترفند دشمن و جنگ روانی باشیم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی: انتظاراتی که خداوند از 
انسان دارد در فرهنگ بسیج متجلی است و کلید حل بسیاری 
از مشکالت امروز ما بسیج است.امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم 
موسوی افزود: البته شیطان در تالش است انسان را از مسیر 
الهی بازبدارد و بی دلیل هم نیست که شیاطین بزرگ و کوچک 

اینقدر با بسیج از سر بغض و دشمنی برخورد می کنند.وی گفت: 
البته کسانی که بیشترین مخالفت را دارند بخش عمده شان 
منافقین هستند و آن ها نیز مرا به خوبی می شناسند و از اعتقاد 
قلبی ام به بسیج می دانند و اعالم مواضع من درباره بسیج برای 
آن ها جدید نبود و آن ها می خواستند این موضع در کشور الگو 
نشود.امیر سرلشکر موسوی افزود: اینکه فرمانده ارتش با افتخار 
هرچه تمام از بسیجی بودن حرف می زند برای جوان تر ها الگو 
خواهد شد و این بیانگر این است که بسیجی بودن محدود به 
سازمان خاص نیست و هر انسانی می تواند در هر جایگاه به 
جایگاه خود متعصب باشد و به بسیجی بودن خود نیز افتخار 
کند.وی گفت: بسیج یک تفکر، مکتب و راه است و با این تفکر 
می توان بسیاری از موانع را پشت سرگذاشت و ضامن بسیاری از 
پیشرفت ها و ضامن بقای انقالب است.فرمانده کل ارتش افزود: 
همه باید خودشان را در این مسیر قرار دهند و بسیجی فکر 
کنند و عمل کنند و به بسیجی بودن خود افتخار کنند و امام 
بزرگوار اولین بسیجی انقالب ما بود و ایشان می فرمودند که 
حضرت امیر )ع( اولین بسیجی عالم است.امیر سرلشکر موسوی 
گفت: دشمنان می دانند که شاید در برخی از عرصه ها شکست 
نخورده اند، اما در مقابله با تفکر بسیجی هیچ امید پیروزی 
ندارند.وی بسیج را یادگار امام )ره( خواند و افزود: بسیج در ارتش 
هم یادگار امیرسرلشکر صالحی است که برای ارتش و خانواده 

ارتش برکات زیادی داشته است.

فرمانده کل ارتش تاکید کرد:

تشدید عملیات روانی دشمن در جنگ اقتصادی
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واکنش ایران به بیانیه نشست سران کشورهای عضو ناتو

سران  نشست  بیانیه  به  واکنش  در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
با  مرتبط  موضوعاتی  به  آن  از  بندی  در  که  ناتو  عضو  کشورهای 
کشورمان اشاره شده است، گفت: ما اتهامات تکراری این بیانیه درباره 

ایران را همچون گذشته رد و محکوم می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی افزود: تحوالت و مباحث 
این نشست را دقیقا رصد کردیم؛ بویژه رفتارها و فشارهای آمریکا بر 
اعضای این پیمان را دیدیم. متاسفانه به رغم آن که بیشترین هزینه 
کشور  این  شود،  می  آمریکا  متحده  ایاالت  امنیت  صرف  ناتو  های 
ایجاد فشار سعی در تحمیل نظرات و سیاست های  با  و  طلبکارانه 
خود نسبت به  دیگر  ملت ها، بخصوص کشورهای اروپایی دارد.وی 
ادامه داد : جای بسی شگفتی و تامل دارد که برخی همچنان در تکرار 
اتهامات واهی و بی اساس نسبت به سیاست های جمهوری اسالمی 
بین  آژانس  اینکه  به  اشاره  با  ورزند.قاسمی  می  بیهوده  اصرار  ایران 
المللی انرژی اتمی به عنوان تنها مرجع تخصصی بین المللی همواره 
تمامی فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی ایران را مورد تایید 
قرار داده است، افزود: کشورهای عضو ناتو  که بدون شک از گزارشات 
مکرر و مستمر آژانس نسبت به اقدامات و پایبندی ایران به تعهدات 
خود آگاهی کامل دارند به جای خشنود کردن مقامات آمریکایی، ابتدا 
باید نگران عدم پایبندی و خروج غیر قانونی و یک جانبه یک عضو 
خود نسبت به تعهدات بین المللی در موضوعات مختلف،  از جمله 
برجام می بودند و به جای قلب واقعیت های روشن و بدیهی، سیاست 
های یک جانبه گرایانه و خطرناک این کشور را مورد شماتت قرار می 
دادند اما ظاهرا باز در این برهه از زمان برخی اعضای ناتو جای آمریکا 
و ایران را که همواره به تعهدات بین المللی خود متعهد و سیاست 
های هوشمندانه آن در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی است 
را بصورت سفارشی تغییر داده اند.این دیپلمات ارشد ایرانی در ادامه 
تصریح کرد: ابراز نگرانی کشورهای عضو ناتو از برنامه موشکی ایران 
کامال بی اساس و بی مورد است. برنامه موشکی جمهوری اسالمی 
و  متعارف  کامال  بلکه  نیست،   2231 قطعنامه  ناقض  تنها  نه  ایران 
دفاعی است و ایران نیز همچون تمام کشورهای مستقل جهان حق 
برخورداری از تمامی برنامه های متعارف نظامی - دفاعی برای دفاع از 
منافع، مردم و کیان کشور خود را داراست و قطعا اینگونه ابراز نگرانی 
های بی مورد تاثیری بر سیاست جمهوری اسالمی ایران در حفظ، 
توسعه و تقویت توان و برنامه دفاعی موشکی نخواهد داشت.سخنگوی 
منطقه  در  اسالمی  نقش جمهوری  در خصوص  خارجه  امور  وزارت 
نیز گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره خواستار همکاری و گفت 
و گوی درون منطقه ای با همسایگان خود بوده و به آن اعتقاد و باور 
دارد و از هیچ فرصتی برای ورود به این گفتگوها با همسایگان خود 
در هر شکلی دریغ نکرده و نمی کند. ایران معتقد است هیچکدام از 
بحران های منطقه ای راه حل نظامی نداشته و ندارد.قاسمی در پایان 
گفت: جمهوری اسالمی ایران بیش و پیش از اینکه برخی کشورهای 
عضو ناتو اقدام به راه اندازی ائتالف های بعضا نمایشی و بی اثر، برای 
مبارزه با تروریسم کنند و در حالیکه تروریست ها گروه گروه از برخی 
از همین کشورها روانه خاورمیانه بودند، در این مقطع حساس تاریخی 
با درایت و تالشی بی امان به  مبارزه  با تروریست های پرورشی و 
پایان حاکمیت  در  موثری  نقش  نیز  نهایت  در  و  پرداخت  صادراتی 
سرزمینی گروههای خطرناک تروریستی  همچون داعش در منطقه 

ایفا کرد.   

اروپایی ها در مبادالت مالی یورو را 
جایگزین دالر کنند

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
تاکید کرد که تیم مذاکره کننده در ادامه مذاکرات در برجام 
باید موضوع جایگزینی یورو و یا سایر ارزها به جای دالر در 

مبادالت مالی را مدنظر قرار دهد.
 به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مسعود گودرزی با اشاره 
به صحبت وزیر خارجه روسیه مبنی بر توافق سه کشور 
اروپایی عضو برجام برای استفاده از ارزهای دیگر به جای 
دالر، گفت: اروپایی ها باید در بسته پیشنهادیشان مشخصا 
تعیین کنند که می خواهند مبادالت مالی بر چه اساسی 
پیش رود و اینکه چقدر می توانند نفت ما را بخرند، همچنین 
در ادامه راه نقل و انتقاالت مالی بر اساس چه مکانیزم و با 
چه ارزی انجام می شود.وی افزود: اروپایی ها باید مکانیزم نقل 
و انتقال پول و نحوه مبادالت بانکی را تعیین کنند، چون ما 
در دوران برجام هم مشکلی از حیث انتقال پول داشتیم که 
با وجود گشایش هایی باز هم مشکل وجود داشت، مشکلی 
که در پسابرجام بیشتر هم می شود.گودرزی با تاکید بر 
اینکه جایگزینی یورو با دالر وضعیت ایده آلی است، گفت: 
ما در حوزه یورو می توانیم با بانک های مشترک اروپایی کار 
کنیم به همین دلیل الزم است تیم مذاکره کننده بر روی 
جایگزینی یورو به جای دالر تمرکز کند، البته می توانیم از 
طریق سایر ارزها هم این کارها را انجام دهیم.وی توضیح 
داد: ما می توانیم فروش نفت را از طریق ارزهای جایگزین 
دالر انجام دهیم که این به پیمان مشترکی با کشورهای 
اروپایی نیاز دارد، قطعا یورو بهترین گزینه به جای دالر 
است که یک قدم رو به جلو نیز محسوب می شود.وی در 
عین حال گفت: البته اروپایی ها باید در این باره نیز ثابت 
قدم باشند نه اینکه بگویند بخش خصوصی و بانک های 
خصوصی به آنها ربطی ندارد و آنها نمی توانند در این باره کار 
کنند، باید بسترسازی های الزم صورت گیرد و کشورهای 

اروپایی خود را ملزم به این کار بدانند.

نامه اون به ترامپ و ابراز 
امیدواری برای دیدار مجدد

 رهبر کره شمالی در نامه ای به رئیس جمهور آمریکا نسبت 
به بهبود روابط بین دو کشور و برگزاری دیدارهای جدید 

ابراز امیدواری کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی در این نامه که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
عکس آن را در صفحه توئیترش منتشر کرد آورده است: 
دیدار اول و بسیار مهم ما که با حضورتان انجام شد و بیانیه 
مشترکی که 24 روز قبل در سنگاپور امضا کردیم عمال به 
مثابه نقطه آغازی در راهی مهم است. من از شما به خاطر 
تالش های فعاالنه و بی سابقه تان برای بهبود روابط دو کشور 
و نیز پایبندی کاملتان به بیانیه مشترک نهایت تقدیر را دارم.

خبرخبر مشاور امور بین الملل رهبری گفت: ایران به حضور مستشاری خود 
در سوریه ادامه می دهد زیرا با خروج ایران و روسیه، داعش مجددا 

باز خواهد گشت، لذا خواب آشفته آمریکا تعبیر نخواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر والیتی مشاور امور بین 
الملل رهبر معظم انقالب اسالمی دیروز در باشگاه مباحثه ای 
والدای در مسکو به بررسی سیاست های منطقه ای ایران پرداخت.

در این سخنرانی وی با اشاره به تاریخ سیاست های قدرت های فرا 
منطقه ای در تقسیم کشورها و مبارزات مردم این منطقه عنوان 
کرد: قبل از جنگ دوم جهانی انگلیسی ها سلطه گر منطقه بودند 
و بعد ازجنگ دوم آمریکا این نقش را ایفا کرد. برجسته ترین 
نمونه سرنوشت سومالی و لیبی است که هر دو کشوهای مقاوم و 
مستقل در مقابل سلطه آمریکاییها ایستادند و امروزه سومالی به 
پناهگاه دزدان تبدیل شده و لیبی هم به سه قسمت تقسیم شده 
و ثروت آنها به یغما می رود.والیتی با اشاره به اینکه آمریکایی ها 
سیاست مشابهی را برای سوریه، یمن و عراق در پیش گرفتند 
افزود: کشور ما بعد از جنگ جهانی اول تحت نفوذ انگلیس بود و 
در دهه بعد از آن تحت نفوذ آمریکا قرار داشت. آمریکا در ایران 
کودتا کرد و 25 سال ایران تحت نفوذ آمریکا بود. علت اصلی 
دشمنی آمریکا، مقاومت ایران در برابر زیاده خواهی ها و سلطه 
مجدد بر ایران است.مشاور رهبری در امور بین المللی ادامه داد: 
حضور ایران در منطقه بنا بر دعوت دولت های سوریه و عراق 
و به شکل مستشاری است و هر موقع آنها تشخیص دهند از 
این کشورها خارج می شویم، اگر کمک های ایران و روسیه نبود 
سوریه اکنون در دست جبهه النصره بود و در عراق هم ابوبکر 
بغدادی حکمرانی می کرد. وی در خصوص شکست شکل گیری 
داعش افزود: ترامپ به کلینتون گفت شما باعث بوجود آوردن 
داعش شدید، حاال خود ترامپ همان راه را دنبال می کند؛ کسانی 

از  میلیون  مهاجرت 10  باعث  بودند  داعش  آورنده  بوجود  که 
26میلیون نفر جمعیت سوریه شدند، سوریه و عراق به تنهایی 
نمی توانستند در مقابل آمریکا عربستان و اسراییل بایستند. امروز 
با کمک ایران و روسیه و حزب اهلل، 80 درصد از خاک سوریه آزاد 
شده است.والیتی ضمن اشاره به کمک های ارزشمند روسیه برای 
حفظ کشور سوریه یادآور شد: ایران به حضور مستشاری خود در 
سوریه ادامه می دهد زیرا با خروج ایران و روسیه، داعش مجددا 
باز خواهد گشت، لذا خواب آشفته آمریکا تعبیر نخواهد شد.مشاور 
امور بین الملل رهبر معظم انقالب اسالمی با اشاره به درخواست 
قانونی دولت های عراق سوریه برای حضور ایران در این کشورها 

متذکر شد که ایران با اجازه آمریکا به عراق و سوریه نرفته است 
که اکنون به خواست آنها از این کشورها خارج شود بلکه این 
آمریکا، اسراییل و عربستان هستند که حضوری متجاوزانه در عراق 

و سوریه دارند. 
وی گفت: آمریکا اکنون چهار هزار نیرو و چهار پایگاه در شرق 
مدیترانه دارد و فرانسه نیز حضور دارد و این حضور آنها بدون 
مجوز از سوی دولت قانونی است. والیتی در پایان خاطرنشان کرد: 
ایران و روسیه برای دفاع از حکومت های قانونی منطقه همکاری 
استراتژیک دارند، اگر کشوری در منطقه تجزیه شود مثل دومینو 

این اتفاق برای سایر کشورها هم خواهد افتاد. 

والیتی: با تهدیدات آمریکا از سوریه خارج نمی شویم

 حضور مستشاری ایران در سوریه ادامه خواهد داشت

آگهی تجدید مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 96/1332 مورخ 96/11/۵ شورای اسالمی شهر 
ماهدشت در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 21قطعه از امالک )زمین( متعلق به خود به 

شرح:

از طریق مزایده کتبی واگذارنماید لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی ازسایر شرایط ودریافت اسناد 
شهرداری  مالی  امور  به   97/۵/1 مورخ  دوشنبه  روز  اداری  وقت  حداکثرتاپایان  انتشارآگهی  ازتاریخ  مزایده 

ماهدشت مراجعه ویا جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن 02637309790 تماس حاصل فرمائید .
شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختار است هزینه کارشناسی درج آگهی ونقل وانتقال دفترخانه  

اسناد رسمی ومالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد .
شهرداری ماهدشت 

شهرداری ماهدشت

 نوبت دوم

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  رای شماره 139660331011002107مورخه 1396/09/09  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
پریوش بگان بشناسنامه شماره 9685 صادره از تهران فرزند مقام اهلل در سه دانگ 
 118/30 مساحت  به  آن  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  مشاع 
با  و  البرز  در  واقع  اصلی   170 از  فرعی   12415 شماره  پالک  از  مفروز  مترمربع 
فرخنده  خانم  اولیه  مالک  مالکیت  با  و  عبادی  خامکچی  آقای جالل  از  خریداری 
ترابی تایید می نماید. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
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. 97/11244/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/04/23

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/08
سیروس قنبرپور – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج

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

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

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات   1396/09/09 139660331011002106مورخه  شماره  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبتی ناحیه سه کرج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی حاجی غالمعلی بشناسنامه شماره 149 صادره از تهران فرزند احمد در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 118/30 مترمربع 
مفروز از پالک شماره 12415 فرعی از 170 اصلی واقع در البرز و با خریداری از آقای 
جالل خامکچی عبادی و با مالکیت مالک اولیه خانم فرخنده ترابی تایید می نماید. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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. 97/11242/ف م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/04/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/05/08

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

»CNG آگهي مزایده بهره برداری از جایگاه«
شهرداری ماهدشت در نظر دارد بهره برداری از جایگاه های CNG متعلق به خود واقع در شهر 

ماهدشت به شرح :  1- جایگاه CNG ایثار با شماره اشتراک گاز 34037189710 
2- جایگاه CNG مسکن مهر ماهدشت با شماره اشتراک گاز 34037199707 را به شرکت های مجاز بهره 

برداری از جایگاه های CNG واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود با همراه داشتن : 
الف- گواهی ثبت شرکت اساسنامه و آخرین آگهی های تغییرات شرکت 

ب- تاییدیه و یا گواهی صالحیت بهره برداری معتبر از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران. 
ج- گواهی ثبت نام در نظام و مالیات بر ارزش افزوده 

د- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی 
CNG هـ - حداقل دارای 3 سال سابقه کارکرد فعال در اداره امور جایگاه های

و- حداقل امتیاز ارزیابی عملکرد شرکت بهره بردار نباید کمتر از 80 باشد. 
کسب  جهت  یا  و  اقدام  مزایده  مدارک  و  اسناد  دریافت  به  نسبت   1397/۵/4 مورخ  شنبه  پنج  روز  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر 
تلفن با شماره  یا  و  مالیاتی مراجعه  امور  امام خمینی )ره(، شهرداری ماهدشت، واحد  به آدرس: ماهدشت، میدان  بیشتر   اطالعات 

 37309790 – 026 تماس حاصل فرمایید.  - شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 
- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شهرداری ماهدشت

شهرداری ماهدشت

 نوبت اول

اگهی ابالغ
صوفا  خانم/آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
و  کپچ  یوسفی  علی  و  گپچ  یوسفی  ناصر  و  زاده  کریم  حسین  و  محمدپور 
پروین یوسفی کپچ و جمشید محمدپور و حمید محمدپور و وحید محمدپور 

و شهال محمدپور 
خواهان خانم الهام گودرزی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اسماعیل عقا 
به شماره  و  ارجاع  این شعبه  به  که  مطرح  مالکیت  اثبات  به خواسته  غیره  و 
حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9709981988400127 کالسه   پرونده 
ساعت   1397/06/27 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  فریدونکنار  شهرستان 
آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  10:00تعیین 
خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی 
خوانده  تا  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف: 97/327 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چمستان

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :1/232/97

شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
شمالی  خیابان  جوانرود  نشانی  به  فرزند:عبداهلل   خدامرادی  بختیار  خواهان: 

بیمارستان شهرک امینی خ آخر منزل شخصی –شماره تماس 09188585924
خوانده:افشین اژدری   فرزند: حسن  به نشانی  مجهول المکان

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1397/6/5 ساعت 9 وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

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

اصالحیه

ملی 103000688  شناسه  و  ثبت 3666  به شماره  عمومی  مجامع  دعوت  آگهی 
تاریخ آن روز یکشنبه 97/5/7 صحیح می باشد که اصالح می شود.

ایالم

بسیج آماده همکاری با ارتش برای مقابله با آمریکا 
 جانشین رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به اینکه جبهه مقاومت با تفکر بسیجی در سوریه 

و عراق پیروز شد، گفت: بسیج آماده همکاری با ارتش برای مقابله با آمریکاست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار محمدحسین سپهر با اشاره به اینکه بسیج یک تفکر 
تمدن ساز و امت ساز است، اظهار کرد: بدون تفکر بسیجی امکان ایجاد امت سازی و تمدن سازی 
وجود ندارد. بزرگ ترین مسئولیت بسیج ساخت امت اسالمی است و اگر امت اسالمی محقق شود، 
 دولت و تمدن  اسالمی هم محقق می شود.وی ادامه داد: امت اسالمی شامل خواص و نخبگان 
می شود و آحاد مردم پیروان این خواص هستند. کسی که پذیرفته است در ارتش خدمت کند، 
یعنی جهادگر و جزو خواص است. مسئوالن کشوری و لشگری،  روحانیون،  امرای سپاه ،  ارتش و 
بسیج همگی جزو خواص امت سازهستند. وی همچنین با بیان اینکه برای ایجاد تمدن اسالمی 
برای دنبال تولید دانش باشیم، گفت: همچنین باید نیروی انسانی به گونه ای تربیت یابند که 
دارای زندگی علوی باشد. ما همچنین باید الگوی نظام تولید علم، سیاست، دفاع،  امنیت، اقتصاد، 
پیشرفت و روابط بین الملل را ایجاد کنیم. یکی دیگر از اقدامات مهم ما باید مأنوس کردن بسیجی ها 
با فرهنگ دینی و سبک زندگی اسالمی و ایرانی باشد.سردار سپهر تاکید کرد: پیروزی در سوریه 
و عراق به دلیل تفکر بسیجی در ارتش این دو کشور بود، سردار همدانی گفت که من به سوریه 
می روم تا در آن جا بسیج درست کنم، در واقع جبهه مقاومت با همین تفکر بسیجی و نه براساس 
سالح خود بر دشمن پیروز شد. وی با بیان اینکه اگر در میان مسئوالن کشور تفکر بسیجی وجود 
داشته باشد، امنیت کشور تامین خواهد شد،  گفت: زیرساخت تمام اقدامات برای ایجاد تمدن 
اسالمی،  امنیت است و امنیت با تفکر بسیجی ایجاد شده است و نیاز است که مسئولین نیز این 
تفکر بسیجی را داشته باشند. اگر این تفکر در نهادهای حاکمیتی و نیروهای مسلح حاکم شد 
پیروزی بر آمریکا محقق می شود و ما به سالمت از پیچ تاریخی عبور می کنیم و تمدن اسالمی هم 

محقق می شود. بسیج آماده همکاری با ارتش برای مقابله آمریکا است.

انتقاد اتحادیه اروپا از سیاستهای تجاری و اقتصادی آمریکا
 کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارشی با بیان اینکه پیش بینی خود از رشد اقتصادی اعضای اتحادیه 

اروپا را کاهش می دهد، از دولت ترامپ به خاطر راه انداختن جنگ تجاری انتقاد کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، کند شدن رشد اقتصادی در منطقه یورو، همه کشورهای این 
منطقه را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما ایتالیا بیشترین آسیب را خواهد دید و کمترین نرخ رشد 
اقتصادی را در بین کشورهای اروپایی خواهد داشت. به گفته اتحادیه اروپا، علت اصلی این کاهش 
رشد اقدامات دولت ترامپ در اعمال تعرفه های وارداتی، افزایش بهای نفت و صعودی شدن نرخ 
تورم است.متوسط نرخ رشد کشورهای عضو منطقه یورو در سال 2018 معادل 2.1 درصد ارزیابی 
شده است که کمتر از پیش بینی 2.3 درصدی قبلی و رشد 2.4 درصد سال گذشته به شمار می 
رود. والدیس دومبروسکیس- نائب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا - در همین رابطه گفت: کاهش 
رشد تولید ناخالص داخلی که از ماه می آغاز شده، نشان دهنده محیط نامطلوب بیرونی و افزایش 
تنش های تجاری با آمریکا است که هزینه آن را رشد اقتصادی خواهد پرداخت.پیر موسکوویچ- 
کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا - نیز گفت: جنگ تجاری هیچ برنده ای نخواهد داشت و به همه 
آسیب خواهد زد.به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، انتظار می رود رشد اقتصادی آلمان و فرانسه 
به عنوان بزرگ ترین اقتصادهای اروپا، امسال و سال  آینده کاهش یابد. رشد اقتصادی فرانسه در 
دو سال پیش رو 1.7 درصد پیش بینی شده است که کمتر از رشد 2.2 درصدی سال گذشته 
است. در آلمان نیز پیش بینی ها حاکی از رشد 1.9 درصدی در سال جاری و 2.1 درصدی در 
سال بعد است که از رشد 2.2 درصدی سال گذشته کمتر خواهد بود.انتظار می رود ایتالیا با رشد 
1.3 درصدی، کمترین نرخ رشد را در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشد. این رشد 
سال آینده از این هم کمتر خواهد بود و به 1.1 درصد می رسد. تنها نام انگلیس در کنار ایتالیا به 
عنوان کشورهای با نرخ رشد کم دیده می شود و انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سال 

جاری تنها 1.3 درصد باشد.
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 تعویض 2110 دستگاه کنتور
 در آبفای جنوب غربی 

به منظور ارتقاء کمی و کیفی آب آشامیدنی، تعداد 
آبفای  و قدیمی در  2110  دستگاه کنتور فرسوده 

جنوب غربی جمع آوری و تعویض گردید. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای 
جنوبغربی استان تهران مدیرعامل این شرکت با اعالم 
خبر مذکور اظهار داشت: با عنایت به فرسودگی و قدمت 
شبکه های آبرسانی و همچنین انشعابات و کنتورهای 
مورد استفاده در بخش هایی از شهرهای تحت پوشش 
و ضرورت ارتقاء شبکه و انشعابات فرسوده، لذا پیرو 
برنامه زمانبندی شده در خصوص خارج سازی این 
شبکه ها و انشعابات مذکور از مدار توزیع ، طی سه 
ماه اول سال جاری تعداد 2110 دستگاه کنتور فرسوده 
و ناسالم جمع آوری و کنتور های جدید نصب و راه 

اندازی شد. 
مهندس ابوالفضل صدرائیه ضمن تشریح مشخصات 
این پروژه یادآور شد: طرح مذکور از اوایل سال جاری 
و به منظور کاهش میزان آب به حساب نیامده، افزایش 
درآمد و همچنین جمع آوری خطوط و شبکه ها و 
انشعابات فرسوده و قدیمی از مدار توزیع آغاز گردید 
و تا اوایل تیر ماه جاری با صرف اعتباری معادل 27 
میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات جاری 
و داخلی تعداد 2110 دستگاه کنتور قدیمی و فرسوده 
در شهرهای تحت پوشش شرکت جمع آوری و به جای 

آن کنتور های جدید نصب شد. 
       رئیس هیئت مدیره آبفای جنوب غربی همچنین 
خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه انشعابات و شبکه 
های فرسوده به لحاظ عدم کار آیی الزم و شکستگی 
های پی در پی موجب هدر روی و پرت آب قابل توجهی 
می گردند، لذا در همین راستا و مطابق برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا پایان سال جاری بخش قابل توجهی 
از این انشعابات بهسازی شده و تعداد 10 هزار کنتور 
قدیمی و فرسوده نیز براساس مطالعات بعمل آمده و 
اولویت بندی صورت گرفته در شهرهای مختلف جمع 
آوری و کنتورهای جدید  نصب و راه اندازی خواهند شد.

اجرای 23 پروژه کلیدی اقتصاد مقاومتی 
در لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای 23 
اقتصاد  راستای  در  کشاورزی  بخش  کلیدی  پروژه 

مقاومتی و ارتقای امنیت غذایی در استان خبر داد.
مراسم  در  بازدار  عبدالرضا  دکتر  ایسنا،  از  نقل  به 
کلنگ زنی پرورش گاو شیری هزار راسی مولد و 2000 
بخش  گریت  کره  چشمه  روستای  گله  کل  راسی 
پاپی خرم آباد با اشاره به جزییات طرح اظهار کرد: در 
این مجتمع سالیانه 10 هزار تن گوشت قرمز تولید 
خواهد شد.وی از تولید سالیانه 500 راس تلیسه در 
این مجتمع خبر داد و افزود: حجم کل سرمایه گذاری 

پروژه 230 میلیارد ریال است.
ریال  میلیارد  را 150  پروژه  تسهیالت  میزان  بازدار 
عنوان کرد و ادامه داد: سهم مجری 80 میلیارد ریال 

است.
میزان  لرستان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
نفر   240 و  مستقیم  نفر   80 را  طرح  اشتغالزایی 
ساالنه  اینکه  بیان  با  کرد.وی  عنوان  غیرمستقیم 
360 هزار تن تولیدات دامی استان است، گفت: این 
محصوالت شامل گوشت قرمز، عسل و آبزیان هستند.

خبر

با حضور معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛

 افتتاح طرح توسعه فوالدسازی و نورد 
پیوسته سبا

بهادری- اصفهان: در پی سفر معاون اول رئیس جمهوری به اصفهان 
چند طرح صنعتی وابسته به فوالد مبارکه اصفهان به بهره برداری رسید.

صبح روز سه شنبه نوزدهم تیرماه معاون اول رئیس جمهور به همراه 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در کارخانه فوالد سبا در حاشیه 
کارخانه ذوب آهن اصفهان از طرح توسعه این کارخانه و چهار پروژه دیگر 
از جمله نیروگاه 25 مگاواتی فوالد سبا، کارخانه آهک کلسینه، تصفیه خانه 
پساب های صنعتی و ایستگاه تقلیل فشار گاز فوالد مبارکه بهره برداری 

نمود.
در آئین افتتاح این پروژه ها دکتر سبحانی مدیرعامل گروه فوالد مبارکه این 
کارخانه را مولود انقالب معرفی نمود و اظهار داشت: کارخانه فوالد مبارکه 
بزرگترین کارخانه تولید ورق های فوالدی و آلیاژی در منطقه خاورمیانه و 
شاخ آفریقا است و تولید در آن از مرز صد میلیون تومان گذشت و فعاًل 

ظرفیت ساالنه آن 10/3 میلیون تن می باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود این شرکت را بزرگترین شرکت 
سرمایه ای معرفی و افزود: ارزش این شرکت در بورس 30 هزار میلیارد 
تومان است و هزار شرکت در باالدست از معادن سنگ آهن و کارخانه های 
روغن گریس و سه هزار کارخانه در پایین دست با ما همکاری می کنند که 
مجموعاً 4 هزار شرکت با ما تعامل دارند و این مجموعه بزرگترین هلدینگ 

در کشور است.
سبحانی این شرکت را سهامی عام معرفی و اعالم داشت: 30 درصد از 
سهامداران متعلق به سهام عدالت، 17 درصد ایمیدرو، 14 درصد آن متعلق 

به شستا و 19/7 درصد به سایرین تعلق دارد.
وی ظرفیت اولیه فوالد سبا را 750 هزار تن فوالد و مذاب و 700 تن 
محصول نهایی اعالم نمود و ادامه داد: با اضافه کردن یک کوره قوس 
الکتریکی این ظرفیت به 1/6 میلیون تن رسید و قادر است ورقهایی تا 
ضخامت 1/5 تا 12 میلیمتر را تولید نماید. دکتر سبحانی ظرفیت ها و 
مزیت های ایجاد شده در فوالد سبا را بکارگیری سیستم های به روز و 
کارآمد دانست و اظهار داشت: در مجتمع فوالد سبا از توان تولید مطابق 
با نیاز بازار در نظر گرفته می شود به نحوی که به منظور تأمین حداکثری 
نیاز بازار داخل به ویژه صنایع اولیه و پروفیل حدود 85 درصد ظرفیت 
تولید این واحد به تولید ورق های زیر 2 میلیمتر اختصاص می یابد که نقش 
تعیین کننده ای در بازار فوالد کشور دارد. دکتر جهانگیری در آئین افتتاح 
طرح توسعه فوالد سبا ضمن تجلیل از مدیران و دست اندرکاران صنعت 
فوالد اعالم داشت: مدیران فوالد در اصفهان از خود شایستگی نشان دادند 
و انتظار ملت و دولت هم از شما همین بود که هم تولید و هم صادرات را 
افزایش دهید و این امر شدنی است و شما می توانید این کار را انجام دهید 
و این انتظار دولت و ملت از شماست. جهانگیری خطاب به مردان عرصه 
فوالد گفت: شما فوالدی ها می توانید فوالدساز به معنای واقعی باشید و 
خیلی از قطعات و دستگاه ها را می سازید و خیلی از نیازهای شما را در 
داخل می توان تهیه کرد. وی کاهش مصرف آب توسط شرکت آب به 
میزان 75 درصد را اقتصادی بزرگ برای این صنعت دانست و ادامه داد: 
اگر 10 درصد در کشور در آب صرفه جویی کنیم می توانیم به راحتی از 

بحران کم  آبی عبور کنیم. 
الزم به ذکر است در راستای رویکرد مجتمع فوالد سبا مبنی بر کاهش 
مصرف اب و استفاده بهینه از آن به منظور پایداری تولید اقتصادی و ارزش 
آفرینی برای کشور، با مشارکت همه جانبه مدیریت و کارکنان این مجتمع 
در اجرای پروژه های متعدد و همچنین با استفاده از تجارب نهادینه شده 
در شرکت فوالد مبارکه، در سه ماهه نخست سال جاری علی رغم افزایش 
100 درصدی ظرفیت تولید، میزان مصرف آب خام در این مجتمع از احیا 
مستقیم تا نورد گرم به 1/7 متر مکعب بر تن تولید یعنی پایین ترین حد 
ممکن نسبت به کارخانه های مشابه کاهش یافته است. در این مجتمع با 
بکارگیری تصفیه خانه های مدرن و به روز و با تصفیه پساب های صنعتی 
شرایطی فراهم گردیده که پساب خطوط تولید مجتمع سبا و شرکت ذوب 
آهن پس از تصفیه در خطوط تولید بازچرخانی می گردد. با اجرای پروژه ها 
و طرح های مختلف در این مجتمع در حال حاضر نقش آب خام در این 
مجتمع فقط به منظور پایین آوردن سختی آب و برای حفاظت و نگهداری 

تجهیزات به عنوان سرمایه ملی در نظر گرفته شده است.

خبر

ناصر گرزین در نطق پیش از دستور خود بر حفاظت 
از بیت المال، انتخاب مدیران شایسته و شفافیت در 

امور شهرداری تاکید کرد.
منتخب اول شورای اسالمی شهر گرگان در نطق 
پیش از دستور هفتاد و هفتمین جلسه رسمی و 
علنی شورا از شهردار گرگان خواست تمام توان خود 
را نسبت به حفاظت از بیت المال، انتخاب مدیران 
شفاف  شهرداری،  مختلف  واحدهای  در  شایسته 

سازی امور و امانت داری برای مردم به کار بگیرند.
به گزارش مرکز اطالع رسانی شورای اسالمی شهر 
گرگان، ناصر گرزین با اشاره به اینکه گرگان به عنوان 
شهر دارالمومنین نیازمند توجه بیش از پیش به ارائه 
خدمات شایسته است، گفت: به عنوان منتخب اول 
مردم خود را نماینده و متعهد و پاسخگو به همه ی 
مردم می دانم و معتقدم گرگان  فقط یک یا چند 
منطقه خاص نیست و باید زیرساخت ها و امکانات 
شایسته زندگی در سرتاسر آن در دسترس باشد.   

وی با اشاره به اینکه شهر گرگان ظرفیت های شناخته 
و ناشناخته بسیاری دارد و با تکیه بر سرمایه های 
معنوی و مادی این شهر به آینده ای روشن برای 
گرگان می توان امیدوار بود، افزود: شهروندان گرگانی 
خواستار تغییر و بهبود زندگی و منزلت شهروندی و 
زندگی بهتر هستند و می خواهند که از فقر، فساد 
و تبعیض به دور باشند، شهروندان خواهان عدالت و 
برابری اند و خواستار شفافیت، فساد ستیزی و قانون 
گرایی می باشند  و می خواهند به آینده ی این شهر 

برای زندگی فرزندانشان مطمئن و امیدوار باشند.
گرزین ادامه داد: شهروندان گرگانی خواستار شایسته 
و  رابطه  بجای  ضابطه  شدن  جایگزین  و  ساالری 
ترجیح منافع ملی و شهری بجای منافع شخصی و 

جناحی اند که این خواسته ها به حق است و به عنوان 
منتخب مردم از شهرداری می خواهم که تمام توان 
خود را برای خدمتگزاری به مردم بکار گیرند، منافع 
عمومی را به منافع شخصی ترجیح دهند، به قانون 

عمل کنند و حافظ بیت المال باشند.
افق های آینده گرگان امید بخش است

گرزین در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود 
با بیان اینکه اگرچه تنگناها و مشکالت شهرداری، 
فراوان است اما افق های آینده روشن و امیدبخش 
می باشند، اظهار داشت: الزمه تقویت پایگاه اجتماعی 
شهرداری پای بندی، وفاداری، راست گویی و امانت 
داری در برابر مردم است که در شما وجود دارد و 

متعهد به آن هستید.
وی ادامه داد: رسانه ها و فعاالن رسانه ای نیز بهترین 
و شفاف  اطالعات  آزاد  ایجاد جریان  برای  فرصت 
نمودن فضای تصمیم گیری در اداره امور شهر توسط 

شورا و شهرداری هستند، دست یاری به سوی یکایک 
رسانه های مسئول و متعهد به اطالع رسانی برای 
حفظ حقوق شهر،شهروندان و شهرداری دراز می 
کنم و می خواهم با نقد و بررسی اقدامات و فعالیت 
های شورا و شهرداری زمینه های قدم برداشتن در 
مسیر »گرگان  شهرآرامش بخش برای  زندگی« را 

برای من و همکاران ارجمندم فراهم کنند.
این عضو شورای اسالمی شهر گرگان فصل الخطاب 
همه امور را قانون برشمرد و از همه اعضای شورای 
اسالمی شهر گرگان خواست قانون را سرلوحه کار 

خود قرار دهند و مقید به قانون باشند.
قدردانی از پروژه هایی که در دستور کار 

شهرداری قرار گرفته است
گرزین در ادامه از شهرداری برای آغاز پروژه های 

زیر قدردانی کرد. 
_ ساخت هتل شهرداری در ناهارخوران که مورد 

تصویب هیات کارشناسی سرمایه گذاری قرار گرفت.
اتوبوس جدید شهری و  _ خریداری 20 دستگاه 
نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری بعد از 7 

سال
کار  ای مصنوعی گرگان که  آبشار صخره  آغاز   _

عملیات عمرانی
_ روگذر افسران به کمربندی در محور زنگیان

_ میدان انتظام که تجهیز کارگاه شده است
_ احداث میدان قلعه خندان

_ پارک محتشم
_ شروع نهضت آسفالت

در  مهم  موضوعات  از  برخی  پیگیری  ضرورت   _
شهرداری

منتخب اول شورای اسالمی شهر گرگان در بخش 
ضرورت  بر  خود  دستور  از  پیش  نطق  از  دیگری 

پیگیری پروژه های زیر تاکید کرد؛
و  ناهارخوران  محور  ترافیک  مشکل  پیگیری   _

بازگشایی محورهای جدید
_ پیگیری احداث شهربازی مدرن در شهر گرگان

_ پیگیری احداث پارک محله ای به خصوص در 
محالت پر جمعیت

_ تله کابین
_ آبیاری قطره ای در مسیر کمربندی

_ بهره گیری از بافت تاریخی
ناصر گرزین در پایان نطق پیش از دستور خود اظهار 
امیدواری کرد که با همراهی  همدلی همه اعضای 
توسعه  شاهد  شهرداری  مجموعه  و  شهر  شورای 
شهری و اجرای پروژه های ضروری در جهت رفع 
نیازهای شهروندان گرگانی در راستای دستیابی به 

شهری مفرح و آرامش بخش باشیم.

عضو شورای شهر گرگان تاکید کرد:

حفاظت از بیت المال، انتخاب مدیران شایسته و شفافیت در امور شهرداری

آئین تجلیل و معارفه مدیرکل راهداری و حمل 
مهندس  حضور  با  کرمان  استان  جاده ای  نقل  و 
راه و شهرسازی  عبداهاشم حسن نیا معاون وزیر 
و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 
پورابراهیمی، زاهدی، حمزه و حسن پور نمایندگان 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  کرمان  استان  مردم 
آیت الهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان، 
فرماندهی  بنی اسدی فر  و  کرمان  فرماندار  بابایی 

انتظامی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومي اداره کل 
راهداري و حمل ونقل جاده اي استان کرمان؛ در 
نیا رییس سازمان  مراسم عبدالهاشم حسن  این 
راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور گفت:  90 
درصد ازحمل و نقل بار و مسافر کشور در جاده 
هاي کشور انجام مي شود، این بار و مسافر توسط 
و 12  ناوگان   و  راننده  هزار  و 100  میلیون   1
هزارشرکت در کشورجابجا مي شود و سالي 600 
میلیون کاال را در کشور توسط ناوگان و حمل و نقل 

عمومي کامیون جابجا مي گردد.
حسن نیا افزود:  اهمیت نگهداري راهها و اهمیت 
حمل بار در کشور با توجه به اینکه هیچ شکل 
دیگري از حمل و نقل جایگزین حمل و نقل جاده 
اي نیست اهمیت  خاصي  دارد ما هم در نگهداري 
و هم در حمل بارو مسافر مسئولیت سنگیني داریم.

از تغییرات در وزارت راه و  وي تصریح کرد: بعد 

نقل  و  و حمل  راه  ادارات کل  در  راهداري  ادغام 
استان صورت پذیرفت که مسئولیت سنگین تري 
را براي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
کشور و به تبع ان در استان ها بوجود آورد که این 
مشمول حدود 20 هزار نفر از همکاران ما در سراسر 

کشورشد.
در این مراسم سیدعلی حاج سیدعلی خانی مدیرکل 
جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان 
و  وسعت  واسطه  به  کرمان  استان  اینکه  بیان  با 
موقعیت جغرافیایی نقش مهمی در حمل و نقل 
جاده ای و ترانزیت کاال دارد اظهارداشت: در گذشته 
حجم زیادی راه در استان کرمان احداث شده و 
طول زیاد راه های استان به عنوان یک پتانسیل و 

ظرفیت برای استان محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه اگر نتوانیم راه های استان را در 
وضعیت مناسبی قرار دهیم این فرصت ها به یک 
تهدید برای استان تبدیل می شوند افزود: بیش از 12 
هزار کیلومتر راه آسفالته در استان کرمان ساخته 
شده و استان از این نظر رتبه سوم کشوری را دارد.

نقل جاده ای  و  و حمل  راهداری  مدیرکل جدید 
استان کرمان با بیان اینکه بالغ بر 29 میلیون تن 
که  استان حمل شده  از جاده های  سال گذشته 
رتبه پنجم کشوری را داریم گفت: استان کرمان 
استان  از  پس  را  سواری  کرایه  ناوگان  بزرگترین 

مازندران دارد.

از  کشور  بارهای  سنگین ترین  اینکه  بیان  با  وی 
جاده های کرمان عبور می کنند افزود: این مسئله 
موجب تخریب و فرسودگی   بیشتر جاده های استان 

می شود.
حاج سیدعلی خانی با اشاره به اینکه استان کرمان 
رتبه دهم کشوری را از لحاظ تعداد دوربین های 
کنترل سرعت داریم بیان کرد: از لحاظ شاخص 

سنجش در این حوزه رتبه 29 کشوری را داریم.
وی با بیان اینکه از لحاظ تعداد راهدارخانه، پاسگاه  
و مجتمع خدمات رفاهی در جاده ها از نظر شاخص 
کشوری در این حوزه وضعیت مطلوبی نداریم گفت: 
باید دست به دست هم داده تا مهمترین شاخص 
را که حفظ جان هموطنان است در استان افزایش 
مقبلی  خداداد  زحمات  از  مراسم  این  در  دهیم. 
عنوان  به  حاج سیدعلی خانی  سیدعلی   و  تجلیل 
استان  نقل جاده ای  و  راهداری و حمل  مدیرکل 

کرمان منصوب شد.
بنا به این گزارش: مقبلی مدیر کل سابق راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمان به عنوان معاون 
برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اقتصادی  کمیسیون  رییس  شد.  منصوب  کشور 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه امروز آمریکا 
علیه  بزرگی  اقتصادی  جنگ  راه اندازی  دنبال  به 
ایران است گفت: امروز آمریکا به دنبال حذف نظام 
جمهوری اسالمی ایران و حذف مراودات اقتصادی 

همه شرکت ها با ایران است. 
محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در آئین تجلیل 
و معارفه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان که با حضور حسن نیا معاون وزیر راه و 
شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای برگزار شد با بیان اینکه ما مطالبات قانونی 
و بحقی در حوزه حمل و نقل داریم اظهارداشت: 
بهضی ها تالش دارند تا از این خواسته ها بحق در 

جهت سوء و مخالف نظام استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه افزایش هزینه ها اثرات منفی 
در حوزه حمل و نقل داشته است افزود: باید برای 
رانندگان کامیون و دیگر افراد فعال در این حوزه 

تصمیمات درستی اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه امروز آمریکا به دنبال آن است تا جنگ 
اقتصادی بزرگی علیه ایران راه بیندازد گفت: امروز 
همه  اقتصادی  مراودات  حذف  دنبال  به  آمریکا 

شرکت ها با ایران است.

انتصاب مدیر كل راهداري و حمل ونقل استان كرمان

مفقودی نوبت  دوم 
 مفقودی پروانه بهره برداری شرکت دانه بندی شن و ماسه گنج افروز به شماره بهره برداری 
1007/963شماره ثبت شرکت 894 آدرس بابل کیلومتر 7 جاده گنج افروز عبور چاری 

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

آگهی
بتاریخ دهم تیرماه هزارو سیصدو نود و هفت جلسه شعبه 101 کیفری 2 جویبار در 
وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده شماره 101/970128 
تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالگ و بشرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید.
پرونده کالسه 9609981295100709شعبه 10ص دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 

) 101جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709971293800382
شاکی آقای حسن ذکریایی سراجی فرزند عیسی به نشانی استان مازندران- شهرستان 

جویبار- شهر جویبار سراجکال- باالتکیه م ش
متهمین : 1- آقای محمد نجفی سراجی فرزند علی جان به نشانی مازندران- جویبار 

سراجکال جنب بانک ملت سابق
2- آقای عباس گلستانی فرزند علی اکبربه نشانی مازندران- جویبار سراجکال 

اتهام ها: تخریب شلنگ و لوله آب 2- تخریب جو و شبدر
رای دادگاه: 

به  جویبار  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستانی  از  صادره  خواست  بموجب  کیفر 
شماره9710431294900134تاریخ 97/1/28آقای عباس گلستانی فرزند علی اکبر 
فاقد مشخصات متهم است به ارتکاب تخریب شیلنگ و لوله آب 2- آقای محمد نجفی 
فرزند علیجان فاقد مشخصات به علت مجهول المکان بودن متهم است به ارتکاب تخریب 
شیلنگ و لوله آب نسبت به آقای حسن ذکریایی سراجی نظر به کیفر خواست صادره 
و محتویات پرونده از جمله گزارش نیروی انتظامی گواهی گواه و سایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده و عدم حضور متهمان در جلسه دارسی بزه انتسابی محرزاست بنابراین 
با استناد ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 677 و 684  قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1375 حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل شش ماه 
حبس وچهل ضربه شالق و متهم ردیف دوم به تحمل شش ماه حبس از درجه شش 
صادر و اعالم میگردد.این رای به دلیل عدم حضور و عدم ارائه دفاعی از سوی متهمان 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در تجدید نظر ساری است .
عبدالمطلب رضا علی زاده  رئیس شعبه 1۰1 کیفری 2 جویبار

آگهی
بتاریخ دهم تیرماه هزارو سیصدو نودو هفت جلسه  شعبه 101 کیفری 2 جویبار 
شماره  پرونده  است  تشکیل  ذیل  کننده  امضا  تصدی  به  العاده  فوق  وقت  در 
اعالم    رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  توجه  با  است  نظر  970008/101تحت 

بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
دوشهرستان  کیفری  دادگاه   101 کالسه9609981295100661شعبه  پرونده 

جویبار )101جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709971293800383
شاکی: آقای ساسان اسمعیلی زاده فرزند داود به نشانی استان مازندران- شهرستان 

جویبار- شهر جویبار- جوان محله - کوچه ساداتیان ساختمان البرز
متهم : آقای سعید بیگی زاده به نشانی مازندران- جویبار

اتهام : سرقت 5 فقره چک
رای دادگاه: 

انقالب شهرستان جویباربه  و  دادستانی عمومی  اط  کیفر خواست صادره  بموجب 
شماره 9610431294900975آقای رحمان بیگ زاده ) مجهول المکان ( متهم است 
به سرقت پنج فقره چک به شماره های 9601743885-12 الی 12-960174389 
موضوع شکایت آقای ساسان اسماعیلی زاده نظر به کیعر خواست صادره و محتویات 
، اظهارات مطلعین و سایر قرائن وامارات  انتظامی  از جمله گزارش نیروی  پرونده 
محرزاست  انتسابی  بزه  دادرسی  جلسه  در  متهم  حضور  عدم  و  درپرونده  موجود 
بنابراین با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و مواد 661و 
667قانون مجازات اسالمی و حکم به محکومیت متهم به تحمل 91 روز حبس و 
چهل ضربه شالق از درجه شش ورد چکهای مسروق به شاکی صادر و اعالم میگردد.

این رای به دلیل عدم حضور و عدم ارائه دفاعی از سوی متهم غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در تجدید نظر ساری است.
عبدالمطلب رضا علی زاده  رئیس شعبه 1۰1 کیفری 2 جویبار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای چنگیز خلیل زاده صورتی فرزند جعفرقلی به شرح درخواستی که به شماره2/171/97 
ثبت گردیده  درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان 
جانجان  خانم حمزه صورتی فرزند محمد به شماره شناسنامه 2050592329صادره از 
بابل در تاریخ1313/7/20 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از  1-حبیب با کد ملی 2062181159 متولد 1347/5/5
2-چنگیزبا کد ملی 2064599657متولد 1342/1/2

3- قاسمی با کد ملی 2062150954متولد 1350/7/9
4-پوران با کد ملی 2064592131متولد 1340/1/2

5-مهین  با کد ملی 2064608011 متولد 1344/1/2
6-ناهید کد ملی 2062179693با کد ملی 1344/10/12

7-حوریا با کد ملی 2062150962متولد 1351/9/10
شهرت  همگی خلیل زاده صورتی و همگی از فرزندان متوفی می باشند 

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 دوم حکمی شورای حل اختالف بندپی شرقی  بابل

آگهی
شعبه 101دادگاه کیفری دوشهرستان جویبار)101جزایی سابق(

 2 101 کیفری  شعبه   جلسه  هفت  نودو  هزاروسیصدو  تیرماه  شانزده  بتاریخ 
پرونده  است  شده  تشکیل  ذیل  کننده  امضا  تصدی  به  العاده  فوق  جویباردروقت 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی  شماره 101/970191تحت نظر است 

اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
دوشهرستان  کیفری  101دادگاه  9609981295100969شعبه  کالسه  پرونده 

جویبار )101جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره شکات: 
1- آقای سید عباس غضنفری فرزند سید علی 2- آقای سید علی غضنفری فرزند 
سید مصطفی با وکالت خانم فیروزه رمضانی سراجی فرزند عزیزاله به نشانی استان 

مازندران- جویبار انبار سر مزرعه کشت و صنعت رویش شمال
متهم آقای میالد زارعی به نشانی استان مازندران - جویبار انبار سر مزرعه کشت 

و صنعت رویش شمال
اتهام ها: 

1- خیانت در امانت 20 تن ماهی 2- سرقت دوراس گاو
رای دادگاه

به موجب کیفر خواست صادره از دادستانی عمومی و انقالب شهرستان جویبار به 
شماره 9710431294900296 آقای میالد زارعی مجهول المکان متهم است به 
با آقای سید  امانت نسبت به 20 تن ماهی های مورد شراکت  ارتکاب خیانت در 
عباس غضنفری و نیز سرقت دو راس گاو سمیتال ، یک پالت حلقه کابل برق 4*2به 
متراژ 240 متر، موتور علف تراش بنزینی ، کابل برق فشار قوی 4*20 به متراژ 100 
متر ، کابل ای پلی 550 متر ترازوی دیجیتال ، )اسپلج( 5 عدد دستگاه هوادهی و 
کف کش برقی یک اینچ نسبت به آقای سید عباس و سید علی هردو غضنفری ، 
نظر به کیفر خواست صادره و محتویات پرونده از جمله گزارش نیروی انتظامی ، 
اظهارات مطلعین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و عدم حضور متهم در 
جلسه دادرسی بزه انتسابی محرز است بنابراین با استناد به ماده 19 قانون مجازات 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1375حکم به  اسالمی مصوب 1392 و ماده 674 
میگردد.اما  واعالم  صادر  پنج  درجه  از  حبس  دوسال  تحمل  به  متهم  محکومیت 
درخصوص سرقت اموال فوق نظر به اینکه شکات اظهارداشتند ما کلیه اموال را به 
متهم سپرده بودیم و بنظر دادگاه جرم سرقت مصداق نداشته بلکه تمام اقدامات 
متهم در قالب جرم خیانت در امانت بوده لذا وقوع بزه سرقت محرز نبوده و مستندا 
به ماده 4 قانون آئین دارسی کیفری و ماده 12 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 
و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت صادر و اعالم میگردد.این رای به دلیل عدم 
حضور و عدم ارائه دفاعی از سوی متهم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

تجدید نظر ساری است .
عبدالمطلب رضا علی زاده رئیس شعبه 1۰1 کیفری 2 جویبار

آگهی رونوشت حصر وراثت
متولد  عبداله   فرزند    288 شناسنامه  شماره  دارای  بابا  حاجی  مهری  اباذر 
1332/5/14 صادره از بیجار بشرح دادخواست و به کالسه 291/3/97 از این شورا 
درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله مهری حاجی 
اقامتگاه دائمی  تاریخ 92/01/28 در  بابا فرزند فضلعلی به شماره شناسنامه 5 در 

خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- اباذر مهری حاجی بابا فرزند عبداله  شماره شناسنامه 288 نسبت با متوفی پسر

2- ولی اله جاوید مهرفرزند عبداله  شماره شناسنامه 127 نسبت با متوفی پسر
3- ابوالقاسم جاوید مهرفرزند عبداله  شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفی پسر

4- علی اوسط جاوید مهرفرزند عبداله  شماره شناسنامه 378 نسبت با متوفی پسر
اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
طرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

م الف 837 
شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

آگهی مزایده
در پرونده اجرا  970503/7   اجرایی آقای مرتضی حیدری فرزند حمد اله   محکوم 
است به پرداخت مبلغ  110 عدد سکه تمام بهار آزادی  در حق خانم سعیده فتحی  
و مبلغ نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به 
به شماره  روغنی  رنگ سفید   1394 CNG تیبا  زیر: خودرو سواری سایپا  شرح 
انتظامی 78-412 ی 22 از قسمت پهلوی راست گل گیر جلو و عقب دارای تصادف 
بوده و دور تا دور دارای خط خوردگی قیمت پایه 20/500/000 ) بیست میلیون و 

پانصد هزار تومان( می باشد.
1-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور 
استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع می گردد. 2- 
محل فروش اموال: اجرای احکام مدنی شعبه 7  است. 3- هر کس می توان 5 روز 
قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید روز انجام 
مزایده شنبه 97/05/02 از ساعت 10 الی  11  می باشد برنده مزایده ده در صد 
قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. 
مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در 
فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز 
مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان مکان و همان 

ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف 827
دادورز شعبه 7   حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

کالسه پرونده:79/8/97 
وقت رسیدگی: 97/05/27 ساعت 9:00

خواهان: 1. علی همت قالبی حاجی وند 2. حسین حاجی وند  
خوانده: امیر کامیار    
خواسته: مطالبه طلب 

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
هشتم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن 
خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه وبه تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یکماه به دفتر شورای حل اختالف مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
ابالغی  نماید و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور بهم رسانید چنانچه بعد 
به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/

الف 839 
مدیر دفتر شعبه 8  شورای حل اختالف رباط کریم

آگهی احضار متهم
نظر به شکایت اداره بهداشت نور علیه خانم سیده خدیجه حسینی مطروحه در این 
شعبه دایر بر عرضه و فروش مواد فاسد و نظر باینکه به لحاظ مجهول المکان بودن 
)غیر قابل دسترس بودن ( متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به وی وجود نداشته، لذا 
به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، مراتب یکنوبت در روزنامه های 
کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم فوق ظرف یکماه پس از انتشار به همراه مدارک 
و یا گواهان خود جهت رسیدگی به اتهام منتسبه خویش در آن شعبه حاضر گردد. 

در صورت عدم حضور این شعبه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف: 97/326 دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور – جواد نجاتی

آگهی احضار متهم
با توجه به شکایت خانم مهین نصیری خاتون اباد فرزند قاسم متهم محسن رنجبر 
فرزند علی فعال مجهول المکان بوده و در دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری و حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه 
ابالغ  میشود جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر توهین و تهدید به انتشار 
فیلم زناشویی در پرونده کالسه 951400 این شعبه در تاریخ 97/6/5 ساعت 9 صبح 
در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 حاضر شوند عدم حضور مانع از رسیدگی قضایی 

نبوده غیابا ورای مقتضی صادر خواهد نمود . 
م الف 629 خ- دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری 2 ورامین 
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۷0درصد مردم قادر به پرداخت هزینه های 
دندانپزشکی نیستند

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: افزایش سرسام آور نرخ مواد 
دندانپزشکی، 70 درصد مردم را در پرداخت هزینه های دندانپزشکی 
با مشــکل مواجه می کند.محمد حسین قربانی در گفت وگو با خانه 
ملت ، در واکنش به انتشار خبری از سوی رئیس انجمن دندانپزشکان 
عمومی ایران مبنی بر کاهش مراجعه مردم به دندانپزشــکان برغم 
وجود جمعیت کثیری که با معضل پوسیدگی دندان مواجه هستند 
به دلیل عــدم توانایی برای پرداخت هزینه هــای آن گفت: هزینه 
باالی دندانپزشــکی ناشی از قیمت باالی تجهیزات بوده که به ویژه 
در شــرایط کنونی با ایجاد نوسان در بازار ارز ایجاد شده است، کما 
اینکه باعث شده نرخ لیست مواد دندانپزشکی به صورت سرسام آوری 
افزایش پیدا کند.نماینده مردم آســتانه اشرفیه در مجلس شورای 
اسالمی، ادامه داد: آنچه مسلم است این معضل بر قیمت تمام شده 
برای ارائه خدمات در این حوزه اثر گذاشــته اســت و باعث شده تا 
70 درصد جامعه که از قشر متوسط به پایین محسوب می شوند به 
دلیل مشــکالت اقتصادی قادر به پرداخت هزینه های دندانپزشکی 
نباشــند.وی در مورد ارائه آماری مبنی بر وجود 300 میلیون دندان 
پوسیده در کشور افزود: آمار و ارقام ارائه شده صحیح است، چرا که در 
وزارت بهداشت یک کرسی که به طور قاطع از حقوق افراد در حوزه 

دندانپزشکی دفاع کند، وجود ندارد .

هزینه ماهانه 1500 میلیارد تومان
 از سوی تامین اجتماعی برای درمان

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر 41 میلیون 
و 200 هزار نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند که 5 
میلیون و 900 هزار نفر آنان را مســتمری بگیران و اعضای خانواده 
آنها تشکیل میدهند.به گزارش پیام زمان، دکتر سیدتقی نوربخش 
در همایش تجلیل از خیریــن درمان تامین اجتماعی فارس گفت: 
در استان فارس خدمات گســترده ای به جامعه تحت پوشش ارائه 
میشود. خوشــبختانه در این استان خیرین بزرگوار و نیک اندیشی 
حضور دارند و در حوزه سالمت نیز کمک های قابل توجهی به منظور 
ارتقاء خدمات درمانی صورت گرفته است.به گزارش اداره کل روابط 
عمومی سازمان تامین اجتماعی، نوربخش با اشاره به اینکه سازمان 
تامین اجتماعی درآمد هزینه ای اســت، گفت: مصارف این سازمان 
قطعی و مســتمر است و در ســال 97 ماهیانه 4 هزار و 500 هزار 
میلیارد تومان پرداخت مســتمری به صورت مداوم انجام می شود.

وی افزود: ماهیانه 1500 میلیارد تومان نیز در بخش درمان سازمان 
تامین اجتماعی هزینه می شــود که بخشی از آن در مراکز درمانی 
ملکی و مابقی در مراکز درمانی طرف قرارداد هزینه می شود.نوربخش 
با بیان اینکه پرداخت چنین ارقام سنگینی نشانه تاثیر بسیار باالی 
تامین اجتماعی بر زندگی و معیشــت بازنشستگان و آرامش خاطر 
اقشار مختلف مردم است، افزود: تامین اجتماعی ریسکهای زندگی 

مردم را پوشش می دهد.

خبر

آغاز ثبت نام اینترنتی کتب درسی 
کالس اولی ها از امروز

ثبت نام اینترنتی کتب درسی کالس اولی ها از 
امروزآغاز می شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
ثبت نام اینترنتی کتب درسی دانش آموزان کالس 
اول ابتدایی از شنبه 23 تیرماه آغاز می شود و تا 
20 شهریورماه ادامه خواهد داشت.دانش آموزان 
و اولیای آنان، در صورت تمایل می توانند از طریق 
ســامانه فروش و توزیع مواد آموزشی نسبت به 
ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند. کد ملی دانش 
آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره 
سریال شناسنامه دانش آموز، »رمز عبور« ورود 
به سامانه هستند.کتاب های درسی دانش آموزان 
دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوســطه 
دوم شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش، رشته 
معارف اسالمی و کتابهای درسی تکمیلی دوره 
اول متوســطه ویژه دانش آموزان استعدادهای 
درخشــان، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان 
که در سفارش دانش آموز قید شده است، توزیع 

می شود.

شناسایی معتادان متجاهر با 
اسکن عنبیه و اثرانگشت

 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از 
امکان شناسایی معتادان متجاهر از طریق اسکن 

عنبیه و اثرانگشت خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سرهنگ محمد 
بخشنده درباره مفقود شدن کارت ملی معتادان 
متجاهر و نحوه شناســایی آنــان گفت: یکی از 
مشکالت ما در مورد معتادان متجاهر عدم داشتن 
مدارک هویتی اســت و بسیاری از افرادی که از 
ســوی پلیس جمع آوری شده و به مراکز غربال 
بهزیستی و وزارت بهداشت برده می شوند، فاقد 
مدارک هویتی هستند.وی با بیان اینکه در این 
زمینه هماهنگی هایی با ستاد مبارزه با مواد مخدر 
و ثبت احوال انجام شده گفت: چندی پیش برای 
120 نفــر از معتادان متجاهــر دوباره مدارک و 
اسناد هویتی صادر شد؛ اما در مرحله بعدی که 
بسیاری از این افراد دوباره جمع آوری شدند باز 
هم مدارک هویتی نداشتند که این نشان می دهد 
احتماال مدارک خود را برای دریافت مواد مخدر 
گرو گذاشته اند.بخشنده گفت : در همین راستا 
به دنبال انجام اقدامات دیگری برای شناســایی 

معتادان متجاهر هستیم.

خبر

رئیس سازمان بهزیستی کشور به فعالیت مجتمع های 
خدماتی بهزیستی و همچنین سه رویکرد پیشگیری 
اجتماعی و توانبخشی اشاره کرد و گفت: به صراحت 
اعالم می کنم که در کنترل آسیب های اجتماعی به 
حالت ایستایی رسیده ایم و وضعیت در بحث طالق 
و اعتیاد در یک شیب روبه کاهش قرار گرفته؛ به 
طوری که ما با شناسایی محالت پرخطر در حوزه 
اعتیاد سعی می کنیم با کمک 5 هزار و 200 تیم 
حداقل  به  را  دغدغه ها  و  آسیب ها  اجتماع محور 
،انوشیروان محسنی  زمان  پیام  برسانیم.به گزارش 
با اصحاب رسانه در  بندپی در نشست مطبوعاتی 
سند  تهیه  حال  در  ما  کرد:  اظهار  اردبیل  استان 
شیوع شناسی خودکشی در کشور هستیم تا با توجه 
نتایج این شیوع شناسی در استان های مختلف  به 
نسبت به کاهش خودکشی و برنامه های پیشگیرانه 
در این زمینه اقدام عملی را انجام دهیم.وی با بیان 
اینکه میزان خودکشی در کشور 6 در 100 هزار 
نفر جمعیت کشور است، خاطرنشان کرد: به عنوان 
نمونه در استان کرمانشاه و بعد از زلزله آبان ماه در 

8 ماه اخیر هیچگونه افزایش میزان خودکشی را در 
مناطق زلزله زده شاهد نبودیم و این نتیجه مداخالت 
به هنگام در کاهش میزان خودکشی در این مناطق 
است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره 
به راه اندازی 150 اورژانس اجتماعی در کشور گفت: 
در حال حاضر در تمام شهرهای اردبیل با جمعیت 
باالی 50 هزار نفر، اورژانس مستقر شده و یا نسبت به 
دایر شدن آن اقدام کردیم.محسنی بندپی به وضعیت 
مناسب استان اردبیل در حوزه پیشگیری همچون 
با 100 درصد پوشش و  برنامه غربالگری شنوایی 
بینایی سنجی با 95 درصد پوشش کودکان و نوزادان 
اشاره کرد و افزود: در تعاریف سازمان بهداشت جهانی 
عملکرد بیش از 90 درصد، یک موفقیت و امتیاز 
مثبت برای کشورها تلقی می شود که ما در این زمینه 
موفق عمل کردیم.وی اقدامات خوب استان اردبیل را 
در کاهش میزان طالق و رتبه 31 این استان در بحث 
شیوع شناسی اعتیاد را به همراه اقدامات پیشگیرانه 
در کاهش آسیب های اجتماعی یادآور شد و تصریح 
از  کرد: 180 هزار زوج در کشور در سال گذشته 

مراکز بهزیستی مشاوره ازدواج گرفتند.رئیس سازمان 
بهزیستی کشور در مورد فعالیت مراکز ترک اعتیاد نیز 
بیان کرد: ما در دو سال اخیر صدور مجوزها را در این 
زمینه به استثنای مراکزی که زنجیره خدمات خود را 
در بخش روانشناسی، مددکاری، مشاوره و درمانگاه 
تکمیل کرده اند، محدود کردیم و بر این باوریم در کنار 
استفاده از روش های سم زدایی، حمایت های روانی و 
انجام  اعتیاد  کنندگان  ترک  از  باید  نیز  اجتماعی 
شود. محسنی بندپی به افزایش مراکز TC و تالش 
برای کاهش گرایش نوجوانان، زنان و دانش آموزان 
به سمت اعتیاد خبر داد و افزود: سازمان در همه 
دارد.  رویکردهای عملیاتی  و  برنامه ها  این حوزه ها 
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با قدردانی 
از همراهی مجلس در بازنگری و تصویب قانون جامع 
حمایت از معلوالن بیان کرد: در قانون جدید برای 
مناسب سازی فضای شهری، حمایت از تشکل های 
مردمی معلوالن، بسته های متنوع خدمات توانبخشی، 
ویژه  سهمیه  معلوالن،  به  پرستاری  حق  پرداخت 
استخدامی آنها، تامین مسکن، پوشش بیمه ای و ... 

راهکار مناسب در نظر گرفته شده است. در هفته 
آینده آئین رونمایی از قانون جدید حمایت از معلوالن 
برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: 92 درصد کارهای 
سازمان بهزیستی به بخش خصوصی واگذار شده 
و ما غیر از شیرخوارگاه، تصدی گری دولتی را رها 
کردیم؛ به طوری که یک هزار و 200 مرکز مشاوره 
در کشور به همت بخش خصوصی فعالیت می کند 
و در کنار آن مراکز نگهداری سالمندان، توانبخشی 

و شبه خانواده به بخش خصوصی واگذار شده است.
اطالع رسانی،  امر  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
بعدینگری  تک  از  جلوگیری  و  غربالگری  خدمات 
را مهم ارزیابی کرد و گفت: ما در سالجاری کارزار 
رسانه ای مبارزه با گل و شیشه را در کاهش گرایش 
جوانان به اعتیاد مدنظر قرار داده و در این باب اقدامات 
کرد:  اظهار  بندپی  کردیم. محسنی  آغاز  را  خوبی 
در راستای افزایش سرمایه اجتماعی، نظام مراقبت 
اجتماعی دانش آموزان و جلب مشارکت آنها را مدنظر 
قرار دادیم و در 6 استان کشور بسته های مددکاری 
و همچنین خدمات روانشناختی در دستور کار قرار 
گرفته است.محسنی بندپی به فعالیت مجتمع های 
خدماتی بهزیستی و همچنین سه رویکرد پیشگیری 
اجتماعی و توانبخشی اشاره کرد و افزود: بنده به 
صراحت اعالم می کنم که ما در کنترل آسیب های 
اجتماعی به حالت ایستایی رسیده ایم و وضعیت در 
بحث طالق و اعتیاد در یک شیب روبه کاهش قرار 
گرفته؛ به طوری که ما با شناسایی محالت پرخطر در 
حوزه اعتیاد سعی می کنیم با کمک 5 هزار و 200 
تیم اجتماع محور آسیب ها و دغدغه ها را به حداقل 
برسانیم.  وی از افزایش مدت نگهداری معتادان تا سه 
ماه و ضرورت بازگرداندن آنها به چرخه سالمت خبر 
داد و گفت: 3 هزار معتاد در کشور در سال گذشته 
مورد درمان قرار گرفته و ما سعی می کنیم این افراد 
سالم را مورد حمایت شغلی، مسکن و انگیزه های 

مجدد زندگی قرار دهیم.

کرد: عنوان  بهزیستی  سازمان  رییس 

کاهشـی  شیـب 
کشور در  اعتیاد  و  طالق 

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین وانت پیکان مدل 1393 به شماره شهربانی 82-196ج92 و شماره 
نام  به   NAAA36AA1EG656095 و شماره شاسی  118P0052213 موتور

بابلهادی حسینی ایمنی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی آقای تقی حبیبی فرزند گداعلی به نشانی نور ایزدشهر گلستان 17 
اندیش22 دادخواستی به خواسته تخلیه مطالبه اجور معوقه و تایید فسخ قرارداد 
به  که  نموده  شعبه  این  تقدیم   المکان  مجهول  زارنجی  مریم سالمی  طرفیت  به 
صبح   9 97/5/22ساعت  تاریخ  به  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ثبت  کالس 970262 
تعیین گردیده نظر به مجهول المکان بودن خوانده مریم اسالمی زارنجی با تقاضای 
خواهان  موافقت دادگاه به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا خواندگان با خوانده  فوق جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اعالم آدرس در دادگاه حاضر شوند و از 
خود دفاع نمایند در غیر این صورت دادگاه غیابا  مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود م. الف 97/330
دبیر شعبه سوم شورای حل اختالف نور گل زرودی

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  مصطفی  فرزند  نسن  شریفی  شایسته  خانم 
و  نموده  وراثت  انحصار  گواهی  صدور  درخواست  گردیده  ثبت  شورا  970261این 
اعالم داشته که مصطفی شریفی فرزند محمد یوسف به شماره شناسنامه 4 صادره 
نموده و ورثه  نور فوت  اقامتگاه دائمی خود شهرستان  تاریخ 97/4/7در  نور در  از 

حین الفوت وی عبارتند از
1- شهال بالی فرزند عین اهلل به شماره شناسنامه 149 صادره از نور همسر متوفی

2- شریفه شریفی نسن فرزند مصطفی شماره شناسنامه 163 صادره از نور دختر 
متوفی 

از  2220026401صادره  ملی  شماره  به  مصطفی  فرزند  نسن  شریفی  3-شایسته 
نوردختر متوفی

4- شمسیه شریفی نسن  فرزند مصطفی شماره شناسنامه 382 صادره از نور دختر 
متوفی 

5-محمد یوسف شریفی نسن فرزند مصطفی شماره شناسنامه 589 صادره از نور 
پسر متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد م. الف 97/328
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان

 آگهی احضار متهم
اکبر  با وکالت  فرزند حسین  به شکایت محمد دوراندیش  نظر  نائیجی  آقای رضا   
یوسفی علیه آقای رضا نائیجی فرزند رحیم در پرونده کالسه 961391مطروحه در 
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور مبنی بر جعل اسناد 
رسمی و استفاده از سند مجعول وقت رسیدگی به تاریخ 97/5/20تعیین گردیده 
و نظر  به اینکه به لحاظ مجهول المکان بودن متهم فوق امکان ابالغ احضاریه به 
وی وجود نداشته لذا به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد تا متهم فوق ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار چنانچه مدارک و یا گواهی جهت اثبات بی گناهی خود داشته برای رسیدگی 
به اتهام منتسبه خویش به این  شعبه ارائه نمایند در صورت عدم حضور این شعبه 

غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود97/329
 دادیاری شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور

آگهی  مزایده مال غیر منقول نوبت اول 951231
اجرای مدنی بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی نسبت به 
فروش اموال متعلق به محکوم علیه گروه تولیدی دکتر معلم در حق زهرا لعلی  روز 
شنبه در تاریخ 97/5/6ساعت 10 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل 
اقدام نماید کارشناس ارزش یک دستگاه کولر اسپیلیت مدل سامسونگ 3600 کار 
کرده به ارزش 15 میلیون ریال و سه دستگاه یخچال ایستاده 4 درب فروشگاهی 
اسکات کارکرده به ارزش کلی سی میلیون ریال و دو دستگاه فریزر خوابیده درب از 
رو با مارک میهن و اسکات به ارزش کلی بیست میلیون ریال جمعا 65 میلیون ریال 
برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید 10 درصد مبلغ خرید را فی المجلس  
و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف عدم پرداخت مابقی 
مبلغ ده درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد ضمن هرگونه هزینه بعدی بر 

عهده خریدار می باشد 
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی 

 درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم منیره طلوع صادق زاده فروشنده به شناسنامه شماره 47906به استناد شهادت 
نامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 4/142/96تقدیم 
روشن   زاده  مسیب  عقیل  شادروان  و  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این 
شناسنامه شماره 2400 در تاریخ جمعه 31 فروردین 1397 در گذشته و ورثه وی در 

هنگام درگذشت عبارتند از 
1-منیر طلوع صادق زاده فروشنده فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 47906نسبت 

زوجه متوفی 
2-ویدا مسیب  زاده روشن فرزند عقیل به شماره شناسنامه 359 فرزند متوفی 

شناسنامه 2050372175فرزند  شماره  به  عقیل  فرزند  روشن  زاده  مسیب  3-رضا 
متوفی 

پس از تشریفات قانونی و مالحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره سرانجام در تاریخ 
97/2/15در وقت فوق العاده شعبه چهارم حصر وراثت شورای حل اختالف خیری زاده 
به تصدی امضاکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید 
که بر اثر در گذشته منحصر به اشخاص یادشده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و 
دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برتر که تعلق میگیرد و 
با عنایت به ماده واحد مربوط به اصالح مواد 946 و 948 قانون مدنی مصوب 6 بهمن 
ماه 1387 و به استناد ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصالحی 

87/11/6مصوب 89/5/26 مجلس شورای اسالمی به صورت زیر تقسیم می گردد
- منیر طلوع صادق زاده فروشنده زوجه 1/8 یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال 

غیرمنقول مابقی ترکه بین سایر وراث به قاعده ذکور دو برابر اناث  تقسیم می شود
- ویدا مسیب زاده روشن فرزند 1/3یک سوم از مابقی ترکه 

رضا مسیب  زاده روشن فرزند2/3 دو سوم از مابقی ترکه 
این گواهینامه تا مبلغ سی میلیون ریال دارای ارزش قانونی است و نسبت به مازاد بر 

30 میلیون ریال فاقد اعتبار و ارزش  می باشد 
قاضی شورای حل اختالف شعبه چهارم حصر وراثت خیری زاده بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
به کالسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 689  هادیان  آقای حسین 
2/323/97 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمعلی هادیان که شناسنامه 5 در تاریخ 96/10/9در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود  زندگی گفته و رثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1-حسین هادیان فرزند غالمعلی و زهرا به شماره شناسنامه 689

2- محسن هادیان فرزند غالمعلی و زهرا به شماره شناسنامه 2050043589
3-علی هادیان فرزند غالمعلی و زهرا به شماره شناسنامه 27

4- ذبیح اهلل هادیان فرزند غالمعلی و زهرا به شماره شناسنامه 379 
5-بانو هادیان فر زند غالم علی و زهرا به شماره شناسنامه یک 

6-مولود هادیان فرزند غالمعلی و زهرا به شماره شناسنامه 299 
7-مریم هادیان فرزند غالمعلی و زهرا به شماره شناسنامه 52 

8-محرم هادیان  فرزند غالمعلی و زهرا به شماره شناسنامه 321 
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 دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه   9609981114400258 کالسه  پرونده   
آقای  9709971114400340خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  بابل  شهرستان 
بابل شهر  عبدالرضا چیتگر فرزند احمد جان به نشانی استان مازندران شهرستان 
بابل جاده گنج افروز روستای چاره خوانده آقای حمید حسینی آهنگر فرزند نبی 
اهلل به نشانی مازندران بابل پشت بیمارستان یحیی نژاد خیابان خورشید 2 کوچه 
شادی 7 ساختمان امیر منزل حسینی آهنگری خواسته مطالبه وجه چک پرونده 
بابل  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه  کالسه9609981114400258 شعبه 11 
نشانی  به  جان  احمد  فرزند  چیتگر  عبدالرضا  آقای  خواهان  شماره  نهایی  تصمیم 
استان مازندران شهرستان بابل شهر بابل جاده گنج افروز روستای چهارم خوانده 
آقای حمید حسینی آهنگر فرزند نبی اهلل به نشانی مازندران بابل پشت بیمارستان 
یحیی نژاد خیابان خورشید 2 کوچه شادی 7 ساختمان امیر منزل حسینی آهنگری 
خواسته مطالبه وجه چک رای دادگاه در خصوص دعوای خواهان آقای عبدالرضا 
چیتگر فرزند احمد جان به طرفیت خوانده آقای حمید حسینی آهنگر فرزند نبی 
اهلل به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 500 میلیون ریال با احتساب و خسارت تاخیر 
تصویر  ارائه  با  توضیح خواهان  این  با  اجرای حکم  لغایت  تاریخ سررسید  از  تادیه 
مورخه   93,7,4-8581310 مورخه   872517 شماره  به  چک  فقره  پنج  مصداق 
690098مورخ  93/2/4و  94/2/25-858155مورخ  مورخ   94,2,25-038482
94/2/22عهده بانک  رفاه و گواهی عدم پرداخت بیان داشته خواهان مبلغ خواسته 
این  بر  از پرداخت آن خودداری کرده  تاکنون  بوده و خوانده  از خوانده طلبکار  را 
با توجه به  اساس تقاضای صدور حکم برابر خواسته را طلبکار بوده نموده دادگاه 
مراتب و مالحظه مدارک استنادی که مسئول از هرگونه ادعای جعلی باقی مانده و 
با عنایت به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و 
هیچ گونه دفاعی که داللت بر پرداخت وجه چک به خواهان داشته باشد به عمل 
به دریافت وجه  احراز اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان  با  نیاورده علیهذا  
چک و رعایت اصل استصحاب بر عقاید این دعوی خواهان را وارد تشخیص و به 
استناد مواد 198 و 502 و 515 و 519 ق. آ. د.م. و  مواد 310 و 312 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی  به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک 
مصوبه 1376/3/10مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای حمید حسینی آهنگر را به 
پرداخت مبلغ 450 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
بابت اصل خواسته از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و پرداخت 16 میلیون و 
70 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق 
آقای عبدالرضا چیتگر محکوم و اعالم می گردد با توجه به صدور حکم اعسار موقت 
خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای ماده 511 ق ا د م  نسبت به اخذ هزینه 
دادرسی مطابق تعرفه اقدام به عمل آید رای صادره غیابی محسوب ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران خواهد بود 
رئیس شعبه 11 دادگاه حقوقی شهرستان بابل رضا حبیب زاده

رونوشت حصر وراثت
خانم سیران شاکری دارای شماره شناسنامه 1352 و شماره ملی 3732140891 به 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه 970430   شرح دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شاکری به شناسنامه 180 و شماره ملی 
5589602750 در تاریخ 25/9/1387 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
1. رعنا کریمی دارای شماره شناسنامه 22 ت ت 2/10/1318و شماره ملی متوفی 

5589639451 همسر متوفی
ملی  شماره  2/4/1307و  ت  ت   106 شناسنامه  شماره  دارای  شاکری  احمد   .2

5589602017 پسر متوفی
ملی  شماره  و   1/5/1351 ت  ت   22695 شناسنامه  شماره  دارای  شاکری  3.جبار 

3730225286 پسر متوفی 
ملی  شماره  و  شناسنامه 313 ت ت 20/4/1347  شماره  دارای  شاکری  جمیله   .4

3732298558 دختر متوفی 
فریبا شاکری دارای شماره شناسنامه 1213ت ت 12/11/1354  و شماره ملی   .5

3732363694 دختر متوفی 
ملی  شماره  و   16/3/1356 ت  ت   834 شناسنامه  شماره  دارای  شاکری  ژیال   .6

3732385159 دختر متوفی
ملی  شماره  و  ت 11/6/1361  شناسنامه 1352ت  شماره  دارای  شاکری  سیران   .7

3732140891 دختر متوفی  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 6053
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

آگهی اخطار
آقای سید ایوب حسینی فرزند سید محی الدین شغل آزاد مجهول المکان 

حقوقی  دادگاه  یازدهم  شعبه  از  صادره  اجراییه  دادنامه/  برابر  شونده  اخطار  آقای 
شهرستان سنندج به شماره بایگانی 951204 مورخه 96/12/26 که به این دفتر 
خانه واصل گردیده شما محکوم به طالق دادن همسرتان خانم شادی حسن پور 
گردیده اید. لذا به موجب این اخطاریه به شما اخطار می شود که حداکثر ظرف 
مدت یک هفته جهت اجرای دادنامه به دفترخانه مراجعه فرمایید در غیر اینصورت 

برابر مقررات اقدام خواهد شد. 09188774105-08733158090 
م الف: 6۰41 سر دفتر طالق شماره 5 سنندج

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :1/231/97

شعبهاولشوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان:بختیار خدامرادیفرزند:عبداهلل  به نشانی جوانرود خیابان شمالی بیمارستان 

شهرک امینی کوچه آخر منزل شخصی –شماره تماس 09188585924
خوانده:افشین اژدری   فرزند:حسن  به نشانی  مجهول المکان

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبهبطرفیت خواندهفوق تقدیم که به این 
تعیین  رسیدگی  9:30وقت  ساعت  برایتاریخ1397/6/5  و  است  شده  ارجاع  شعبه 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

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

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660331057003112 و 139760331057000438هیات 
اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه 
بشماره  محمدرضا  فرزند  سرخی  کوه  گلشنی  ابراهیم  آقای  متقاضی  بالمعارض 
شناسنامه 382 صادره از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 67/19 
مالک  از  خریداری  محمدشهر  در  واقع  اصلی   361 از  فرعی   287 پالک  مترمربع 
رسمی آقای سمین دخت منصور محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی 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 
اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  است در صورت  بدیهی  نمایند. 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  11835 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/04/23 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/05/07

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
محمد  فرزند  مجیدی  مریم  خانم  متهمه  دادگاه  این   970262 کالسه  پرونده  در 
المکان می باشند و به تجویز ماده 344 ق.آ.د.ک مصوب سال  رحیم که مجهول 
1392 مراتب در یک نوبت در روزنامه آگهی تا مامبرده در جلسه رسیدگی مرخ 
1397/5/27 ساعت 10 صبح در این دادگاه حضور یابد. این آگهی به منزله ابالغ 
وقت رسیدگی محسوب و در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
م الف: 6۰31 مدیر دفتر شعبه 1۰8 دادگاه کیفری 2 سنندج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره139760331010000502  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سعیدی نسب فرزند 
بیرامعلی به شماره شناسنامه 1465  کد ملی 3990524755 صادره از همدان در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 160مترمربع پالک 
1183و1186 فرعی از 163 اصلی واقع درفردیس کانال غربی خیابان سرحدی گلستان 
6پالک 25خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 15 روز آگهی می شود. 
درصورتی 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.م/الف 1792
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/5/7

محمد سلیمانی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،پس 
از دیدار با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان  
گفت: امیدوارم با ایجاد زمینه ها ، بیش از 
گذشته شاهد افزایش صادرات دارو از ایران 

به کشور آذربایجان باشیم.
سید حسن هاشمی که  برای دیدار و مذاکره 
در خصوص گسترش روابط دو کشور ایران و 
جمهوری آذربایجان در حوزه دارو و درمان به 
باکو سفر کرده است ، پس از دیدار با شاهین 
مصطفی اف ، در گفت و گو با  ایرنا ، اظهار 
داشت: دو کشور روابط گسترده و خوبی در 
همه عرصه ها دارند که یکی از محورها حوزه 

بهداشت و درمان است .وی افزود: نشست ها 
و مذاکرات بسیار موثری با مقامات جمهوری 
آذربایجان داشتیم ، هم در زمینه بیمه های 

درمانی و انتقال تجربیات طرفین بحث شد .
دو  سران  اراده  به  توجه  با  گفت:  هاشمی 
کشور و عالقه مشترکی که میان دو ملت و 
دو کشور همسایه وجود دارد ، این دیدارها 
می تواند دستاوردهای خیلی خوبی داشته 
بلشد.وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
افزود: امیدواریم بیش از گذشته شاهد سرمایه 
گذاری های مشترک و انتقال دانش و فناوری 

میان دو کشور باشیم.

 مدیر کل امور اداری سازمان تامین اجتماعی 
به مناسبت فرا رسیدن هفته تامین اجتماعی 
مورد  انسانی  نیروی  پیمانی  استخدام  از 
نیاز واحدهای تابعه سراسر کشور تا مهرماه 
سالجاری خبر داد.به گزارش پیام زمان  از 
تامین  سازمان  عمومی  روابط  کل  اداره 
اجتماعی،سید حسین حسینی آذرنوشان با 
اعالم این خبر گفت: سازمان تامین اجتماعی 
به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز 
در بخشهای بیمهای و درمانی سراسر کشور از 
بین متقاضیان واجد شرایط از طریق برگزاری 
آزمون کتبی، مصاحبه علمی، گزینش و طی 

سایر مراحل جذب بصورت متمرکز دعوت 
بعمل می آورد.وی افزود : متقاضیان استخدام 
می توانند در صورت احراز شرایط حسب مفاد 
آگهی استخدامی که درمرداد ماه سالجاری 
سازمان  این  رسانی  اطالع  پایگاه  طریق  از 
به نشانی www.Tamin.ir و روزنامه های 
کثیراالنتشار اعالم خواهد شد، ثبت نام کنند.

داوطلبان  کرد:  تاکید  آذرنوشان  حسینی 
گرامی توجه فرمایند، هرگونه اطالع رسانی 
تامین  استخدامی  آزمونهای  خصوص  در 
اجتماعی صرفا از طریق سایت رسمی این 

سازمان معتبر و قابل استناد است.

استخدام در سازمان تامین اجتماعيصادرات دارو به جمهوری آذربایجان را افزایش می دهیم
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وزارت نیرو هشدار داد؛

شبکه برق در وضعیت بحرانی
 قرار گرفت

پیک مصرف برق امروز کشور در حالی به عدد بی سابقه 57هزار مگاوات 
رسید که ظرفیت تولید برق تابستان امسال58هزار مگاوات است وادامه 
قرار  سراسری  خاموشی  معرض  در  را  شبکه  فعلی  هشداردهنده  روند 

داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، وزارت نیرو اعالم کرد؛ به رغم هشدارهای 
متعدد مسوالن وزارت نیرو و اجرای تمهیدات متعدد در کشور از جمله 
ولی  برق،  مصرف  در  صرفه جویی  برای  ادارات  کاری  ساعات  کاهش 
همچنان پیک مصرف به رکورد زنی های بی سابقه خود ادامه می دهد و 

شبکه برق کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
ادارات  کار  ساعات  کاهش  همچون  متعددی  طرح های  اینکه  وجود  با 
موجب صرفه جویی دو هزار مگاواتی مصرف برق شده است ولی همچنان 
افزایش استفاده بخش های مختلف از جمله سیستم های سرمایشی که 
بخش اعظمی از پیک مصرف برق را به خود اختصاص داده است باعث 
شده تا در روزهای گرم تیرماه امسال شرایط به گونه ای رقم بخورد که 

مصرف برق کشور وارد کانال هشدار دهنده 57 هزار مگاوات شود.
با توجه به اینکه توان تولید برق تابستان امسال 58 هزار مگاوات است 
و بخش قابل توجهی از توان تولید نیروگاه های برق آبی به دلیل افت 
روندی  چنین  ادامه  با  طبیعتا  است  یافته  کاهش  بارندگی ها  بی سابقه 
امکان بروز دوباره تجربه ناگوار اردیبهشت ماه سال 80 برای شبکه برق 

کشور دور از انتظار نخواهد بود.
در مقطع زمانی یاد شده با رشد یکباره مصرف برق کشور بیش از میزان 
توان تولید انرژی شرایطی رقم خورد که شبکه برق کشور دچار فروپاشی 

شد و خاموشی سراسری کشور را فرا گرفت.
بارها تاکید  بروز چنین بحرانی در حالی است که مسوالن وزارت نیرو 
کرده اند که مشترکان تنها با 10 صرفه جویی در مصرف برق می توانند 

تابستانی بدون مشکل خاموشی را تجربه کنند.
پیک مصرف برق

 امروز به 5۷ هزار و ۹۷ مگاوات رسید

برق  مصرف  پیک  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  گزارش  براساس 
با  مقایسه  در  که  رسیده  مگاوات   97 و  هزار   57 به  تیرماه(  امروز)20 
و 500 98  هزار  از سه  بیش  مشابه سال گذشته  میزان مصرف مدت 

مگاوات افزایش داشته است.
که سهم  است  ثبت شده  مگاوات  امروز کشور 259  برق  مبادالت  کل 
بخش صادرات 45 مگاوات و سهم واردات در مبادالت امروز برق کشور 
214 مگاوات بوده است. همچنین در این بازه زمانی میزان مصرف برق 

صنایع کشور نیز به سه هزار و 687 مگاوات رسید.
در پایان نباید از این نکته غافل شویم که با توجه به گرم شدن دمای هوا 
طی روزهای آینده در اکثر استان های کشور، ضروری است که مشترکان 
و  آورده  عمل  به  را  خانگی حداکثر صرفه جویی  بخش  برق  در مصرف 
تا  کرده  اجتناب  پرمصرف  برقی  لوازم  به کارگیری  از  پیک  ساعات  در 
هم وطنان به ویژه در مناطق گرم جنوب کشور نیز از نعمت برق برخوردار 

باشند و خاموشی  در اقصی نقاط کشور به حداقل برسد.

کوتاه از انرژی

تولید نفت ایران کاهش یافت

بر پایه جدیدترین گزارش ماهانه اوپک، تولید 
نفت ایران در ژوئن سال میالدی جاری با اندکی 

کاهش، به 3.799 میلیون بشکه در روز رسید.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، گزارش اوپک 
بر مبنای اطالعات منابع ثانویه نشان داد تولید 
نفت ایران در ژوئن به 3.799  میلیون بشکه 
در روز رسید که در مقایسه با 3.822 میلیون 
بشکه در روز در ماه مه، 22.7 هزار بشکه در 
روز کاهش داشت.میانگین تولید نفت خام ایران 
در سه ماهه دوم سال میالدی جاری 3.815 
 3.813 با  مقایسه  در  روز  در  بشکه  میلیون 
میلیون بشکه در روز در سه ماهه اول بود.آمار 
تولید اوپک بر مبنای اطالعاتی که از سوی ایران 
ارائه شده است، نشان می دهد که تولید کشور 
در ماه میالدی گذشته 3.802 میلیون بشکه 
با 3.806 میلیون  در روز بوده که در مقایسه 
بشکه در روز در ماه مه، 4000 بشکه در روز 
ثانویه،  منابع  آمار  است.طبق  داشته  کاهش 
تولید نفت اوپک که متشکل از 15 عضو است، 
در ژوئن مجموعا به 32.33 میلیون بشکه در 
روز رسید که 173 هزار بشکه در روز نسبت 
به ماه پیش از آن افزایش داشت. تولید نفت 
خام عمدتا در عربستان سعودی، عراق، نیجریه، 
کویت و امارات متحده عربی افزایش پیدا کرد، 
آنگوال  و  ونزوئال  لیبی،  در  تولید  که  در حالی 
کاهش داشت.همچنین بر اساس این گزارش، 
قیمت گرید ایران هوی در ژوئن 71.69 دالر 
در هر بشکه بود که در مقایسه با قیمت 72.15 
دالر در ماه مه، 46 سنت یا معادل 0.6 درصد 
کاهش داشت. میانگین قیمت گرید نفتی ایران 
تاکنون 66.89  ابتدای سال میالدی جاری  از 
دالر در هر بشکه در مقایسه با 49.91 دالر در 
مدت مشابه سال 2017 بوده است.ارزش سبد 
نفتی اوپک بر مبنای ماه به ماه 1.2 درصد در 
ژوئن کاهش یافت و به 73.22 دالر در هر بشکه 
رسید. ارزش سبد نفتی اوپک در نیمه اول سال 
دالر  یا 18.21  درصد  میزان 36.3  به   2018
باالتر از مدت مشابه سال 2017 بود و به 68.43 
دالر در هر بشکه رسید.قیمت سبد نفتی اوپک 
روز سه شنبه 76.34 دالر در هر بشکه بود که 

3.12 دالر باالی میانگین ژوئن بود.

نفت در جهان

با  به 200 شهر کشور  آبرسانی  گفت:  نیرو  وزیر 
به  منابع  تومان  میلیارد  هزار  یک  اعتبار  تامین 
عنوان طرح های الویت دار و اضطراری در دستورکار 

وزارت نیرو است.
پست  در  خبرنگاران  جمع  در  اردکانیان  رضا 
با  کرد:  اظهار  گرمی  نصیرلوی  کیلوولت   230
در  آبی  کم  با  سازگاری  مالی  کارگروه  تشکیل 
در  آب  مصرف  کاهش  به  توجه  کنار  در  دولت 
مناطق  تا  کنیم  حرکت  سمتی  به  باید  کشور 
سرعت  به  آب  مشکل  دچار  روستایی  و  شهری 
نارسائی هایشان برطرف شود.وی خاطرنشان کرد: 
جدید  فناوری های  و  روش ها  از  بهره مندی  با  ما 
آب  مصرف  در  مترمکعب  میلیاردها  می توانیم 
کشاورزی و خانگی صرفه جویی کنیم که در این 
زمینه برنامه ریزی هایی را آغاز کردیم تا به شکل 
مناسب و نوین آب کافی برای شرب و بهداشت 
تامین شود. وزیر نیرو در مورد حقابه استان اردبیل 
توزیع  قانون  براساس  ارس گفت:  و  اوزن  قزل  از 
منابع آب در کشور مصوب سال 61 وزارت نیرو 
تمام تالش و برنامه ریزی را انجام داده تا تخصیص 
منابع آب به شکل صحیح و عادالنه در کشور اتفاق 
بیفتد.اردکانیان مرجع تخصیص و تقسیم آب را در 

به مردم  ما  افزود:  و  اعالم کرد  نیر  وزارت  کشور 
استان اردبیل قول می دهیم تا در تخصیص منابع 
آب و تقسیم آن به شکل صحیح و درست عمل 
انتفاق خاص نگرانی و تنشی رخ ندهد. تا  کنیم 

خواست  که  خبرنگاران  از  یکی  از  انتقاد  با  وی 
جلوه  تنش زا  را  حقابه ها  تقسیم  و  توزیع  مساله 
دهد، بیان کرد: وزارت نیرو بدون نگاه سیاسی و 
یا برخی مرزبندی ها تالش می کند تا بر پایه قانون 
مصوب در توزیع و تخصیص حقابه ها برنامه ریزی ها 

نباید سعی شود  انجام دهد و  را  و عملکرد خود 
زده  دامن  اجتماعی  التهابات  به  زمینه  این  در 
بیش  و  اصلی  حوضه   6 وجود  نیرو  شود.وزیر 
انتقال منابع آب را  و  توزیع  از 30 حوضه فرعی 
در کشور یادآور شد و تصریح کرد: هدف وزارت 
نیرو و دستگاه های مرتبط این است تا حقابه همه 
استان ها براساس قانون مصوب اعمال شده و در 
این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد.اردکانیان ادامه 
تامین آب شرب  اولویت  راستا  این  در  البته  داد: 

است و در انتقال بین حوضه ای نیز باید براساس 
اعمال شده عمل کنیم که در  قوانین و مقررات 
اردبیل  استاندار  با  راستا هماهنگی های الزم  این 
در  است.وی  انجام شده  استان  این  نمایندگان  و 
در  کرد:  خاطرنشان  نیز  مرزی  آب  منابع  مورد 
روخانه های مرزی نیز با همراهی همسایگان طبق 
قوانین بین المللی عمل کرده و قطعا ما مدافع حق 
و حقوق استان های مرزی در این زمینه هستیم.

عضو کابینه دوازدهم در پاسخ به سوالی در مورد 
مشکالت اهالی برخی شهرها و روستاهای گرمی 
در تامین نشدن منابع آب گفت: قرار است در کنار 
تامین ژنراتورهای موردنیاز کارهایی را در راستای 
تا  دهیم  انجام  مناطق  این  در  آب  منابع  اصالح 
شود.اردکانیان  برطرف  مشکالت  و  ها  نارسایی 
اضافه کرد: در مورد تعیین تکلیف سرپرستی های 
مدیریتی در زیرمجموعه وزارت در استان اردبیل 
باید اعالم کنم که ما در 31 استان بیش از 150 
مدیر صنعت آب و برق داریم که در برخی از این 
که  است  سرپرستی  شکل  به  مدیریت ها  مناطق 
دایمی  مدیران  سریعتر  چه  هر  می کنیم  تالش 
را در استان اردبیل نیز در بخش آب و فاضالب 

روستایی و شهری مستقر کنیم.

وزیر نیرو خبر داد:

آبرسانی به 2۰۰ شهر به شکل اضطراری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان آقای شمس علی دالوند فرزند حق علی دادخواستی به طرفیت خواند آقای 
مرتضی صدری  فرزند غالمعلی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله 
بدوی موضوع مطالبه وجه 5 فقره سفته به شماره های 187859 ، 0734447 ، 
0734445 ، 0734446 ، 0734444 جمعا به مبلغ 300/000/000 ریال مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986610100221 شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1397/06/04 ساعت 07:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد . 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند .

ابالغ وقت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عباس سیف فرزند غالم

خواهان آقای حجت نورکه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس سیف به خواسته 
صدور حکم به ابطال مبایعه نامه شماره 122 نمایشگاه اتوموبیل مائده ... خسارت عدم 
انجام تعهد..مطالبه ثمن معامله به مبلغ 12 میلیون تومان مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه 9409982640200488 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/07/14 ساعت 12:00 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 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 عباس سیف ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد./م.الف:697
منشی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار – رهیار رومیانی

استان تهران- شهرستان شهریار- بلوار شهید کلهر- شهرک اداری

متن آگهی 
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   101 شعبه   9509986631100687 کالسه  پرونده 
پلدختر )101 جزایی سابق ( تصمم نهایی شماره 9709976630400338-شاکی 
یک  رسالت  پلدختر   – لرستان  نشانی  به  بیگ  ولی  فرزند  فردوسی  فرامرز  آقای   :
شمالی –متهم : آقای کامران گلی جودکی فرزند شیر علی به نشانی لرستان خرم آباد 

میانگالل بلوار بهارستان کوچه بهداشت –اتهام : خیانت در امانت 
به تاریخ 97/3/5 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت نظر است با استعانت از 
خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به صدور رای می گردد. 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقایان 1-کامران گلی جودکی فرزند شیر علی متولد 
1357 متاهل – دارای سوابق متعدد کیفری اهل و ساکن خرم آباد آزاد به لحاظ صدور 
قرار قبولی کفالت 2-بهمن محمودی 3-سیامک دریکوند )که حسب کیفر خواست 
صادره از دادسرا پلدختر و محتویات پرونده به دلیل متواری بودن اطالعات دیگری از 
آنها در دسترس نمی باشد دائر بر مشارکت در جرم خیانت در امانت ظروف آشپزی 
موضوع شکایت آقایان 1-صید موسی فریدونی فرزند مسقالی به تاریخ 95/7/13 ، 
2-فرامرز فردوسی فرزند ولی بیگ به تاریخ 1395/9/12 نظر به اینکه متهم ردیف 
نخست در جلسات متعدد مراجع کشف و تحقیق جزئیات رفتارهای مجرمانه ارتکابی 
را تشریح نموده بدین توضیح که مشارالیه در مورخ های 95/7/12 و 95/9/12 به 
همراه دیگر متهمین به شکات مراجعه و با این بیان که دارای  مراسم های عروسی 
یا عزاداری می باشند پس از جلب اعتماد شکات از هر طریق از جمله گرو گذاشتن 
کارت ملی مفقود شده شخص دیگری ظروف آشپزی را به عنوان کرایه تحویل گرفته 
و سپس از استرداد آنها خودداری و نسبت به فروش آنها اقدام نموده اند و این اظهارات 
متهم به وضوح علم و آگاهی او را نسبت به موضوع جرم می رساند و به عنوان اماره 
ای قضایی که متقن و قابل استناد است واحد تاثیر و ارزش اثباتی تشخیص داده شده 
و مضافا اینکه پرینت مکالمات مضبوط در پرونده امر که داللت بر تماس شماره های 
0916859697 – 09166616571 با شاکی آقای فرامرز فردوسی می نماید و حسب 
اظهارات خانم حوا غالمی در زمان اخذ ظروف در تصرف متهم ردیف اول بوده اند 
که این موضوع منطبق با ادعای شاکی موکد دلیل صدر الذکر می باشد و به عنوان 
تمیم آن دالیل اظهارات مطلعین که نسبت به تحویل ظروف آشپزخانه به متهمین 
ارائه اطالعات نموده اند قابل توجه می باشد بنابراین جملگی ادله مزبور در انتساب 
اتهام مذکور نسبت به متهمین موصوف طریقت داشته و کفایت از علم و ارزش اثباتی 
می نماید و در جلسه رسیدگی مورخ 97/3/30 و دادرسی بواسطه عدم حضور و عدم 
ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل دفاع موثری و مقتنی متهمین ارائه نگردیده و بر 
همین اساس مستند به ماده 360 از قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 
قانون مجازات اسالمی مصوب 92/2/1 و  از کتاب کلیات  مادتین 171-162-134 
نیز ماده 674 قانون اخیر بخش تعزیرات  مصوب 75/3/2 حکم بر محکومیت متهم 
ردیف اول به تحمل دو فقره حبس سه سال )بابت هر یک از اتهام خیانت در امانت در 
تاریخ های متفاوت بابت هر یک از دو فقره خیانت (و نیز متهمین ردیف دوم و سوم 
به تحمل سه سال حبس تعزیری صادر و اعالم می گردد الزم به ذکر است اوال ایام 
بازداشت قبلی در رابطه با همین محکومیت قابل احتساب است ثانیا در مورد هر یک 
از مجازاتهای تعزیری فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر آن مجازات به یکی از علل 
قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا  غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می شود ولی 
در خصوص دادخواست آقای فرامرز فردوسی فرزند ولی بیگ به طرفیت آقای کامران 
گلی جودکی به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فعال مقوم به ده میلیون تومان 
به انضمام کلیه خسارات قانونی مورخ 95/9/12 لغایت اجرای حکم با توجه به اینکه 
دعوی مطروحه به تبع امر کیفری قابلیت طرح ندارد و می بایست در دادگاه حقوقی 
طرح گردد لذا این مرجع با تکلیفی مواجه نمی باشد این رای نسبت به متهم ردیف 
اول حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید 
نظر استان لرستان می باشد ولی نسبت به متهم ردیف دوم و سوم ظرف مهلت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد .
دادرس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری 2 پلدختر – کرم رشنود   

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم آزیتا عوض زاده سامانی دارای شناسنامه شماره 132   به شرح دادخواست به 
کالسه...... ش1س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
 4622848007 ملی  شماره  به  سامانی  زاده  عوض  اله  حبیب  شادروان  که  داده 
درتاریخ1397/4/3 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
1  مهین رعیت سامانی فرزند محمد به شماره ملی 4622909197  زوجه دائمی  

2 اکرم عوض زاده سامانی به شماره ملی 4623641831فرزند اناث 
3  آزیتا عوض زاده سامانی به شماره ملی4623168247  فرزند اناث

4 سحر  عوض زاده سامانی به شماره ملی4623212335  فرزند اناث و الغیر 
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

متن آگهی 
خواهان رو نوشت حصروراثت  خداکرم قائد امینی هارونی  فرزند سلطانعلی به شرح 
این شعبه درخواست گواهی  به کال سه  970215  تقدیمی ثبت شده  دادخواست 
حصروراثت  نموده و چنین  توضیح داده که شادروان مجید قائد امینی  به شماره 
شناسنامه 158 در مورخ 1397/3/21  در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات گفته  

وورثه حین الفوت آن منحصر است به : 
1ـ  متین قائد امینی هارونی شماره شناسنامه 4611484939  فرزند متوفی

2ـ  یکتا قائد امینی هارونی شماره شناسنامه 461171331   فرزند متوفی
3ـ مژگان نوروزی  هارونی شماره شناسنامه 4610313308  همسر متوفی

 4 ـ خداکرم قائد امینی هارونی شماره شناسنامه 7  پدر متوفی 
تا  گردد  می  آگهی  نوبت  یک  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
از  باشد  او می  نزد  متوفی  از  ای  نامه  یا وصیت  و  دارد  اعتراضی  چنانچه شخصی 
گواهی  درغیراین صورت  دارد  تقدیم  شعبه  این  به  یکماه  آگهی ظرف  نشر  تاریخ 

صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 سورشجان

متن آگهی 
خانم زهرا بهرامیان فرزند علی مردان و داوود قاسمی برمه فرزند محمد در خصوص 
شکایت آقای محسن ظفری فرزند یار مراد علیه شما دایر بر توهین از طریق ارسال 
پیامک در شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد ظرف 
انتسابی  اتهام  از  دفاع  دارید جهت  مهلت  آگهی  این  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  مهلت 
در این شعبه حاضر در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت مقرر وفق مقررات در 

خصوص پرونده اتهامی شما اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  آمنه قاسم خانی دارای شناسنامه شماره   1565  بشرح دادخواست به کالسه 
970579/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
تاریخ97/3/6  در  بشناسنامه 4920011520    که شادروان حسین صبوری  داده 
داود  به/1-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود  دائمی  اقامتگاه 
صبوری بلخکانلو فرزند حسین –ش ش  2791492641 خوی –پسر متوفی/2-  
آمنه قاسم خانی فرزند  ابوالفضل -ش ش    1565 –ماکو -همسر متوفی/3-  فاطمه 
تشریفات  انجام  با  اینک  –مادرمتوفی/  –ماکو  ش177  -ش   فرزندحسن  ارمغان 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شماره12   شناسنامه  دارای  روستایی  ایمان  آقای 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش1س   970254
توضیح داده که شادروان علی روستائی چمکاکائی به شماره ملی 4622911140 
درتاریخ1397/3/24 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به : 1- مهین روستائی چمکاکائی فرزندمحمد به شماره ملی 

4622953129 زوجه دائمی  
2-سارا روستائی چمکاکائی به شماره ملی4610134780  فرزند اناث 

3-امید روستائی چمکاکائی به شماره ملی 4621700928 فرزند ذکور  
4-ایمان روستائی چمکاکائی به شماره ملی 4623260003  فرزند ذکور

5-مرضیه روستائی چمکاکائی به شماره ملی4623624358  فرزند اناث وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ناصر شمس قهفرخی  دارای شناسنامه شماره 7804  به شرح دادخواست به 
کالسه 285/97  از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
که شادروان بختیار شمس  قهفرخی به شماره شناسنامه  141تاریخ1397/3/28 
دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 

به : 1  بهناز ربیعی قهفرخی  فرزند قلی  به  ش ش 9858  همسر متوفی  
2 ناصر  شمس قهفرخی فرزند مهدی ش .ش 7804  پدر متوفی  
3 اشرف شمس قهفرخی فرزند یوسف  ش .ش 50  مادر متوفی   

4 راضیه شمس قهفرخی فرزند بختیار  ش .ش  4610676915 فرزند متوفی 
5 امیر محمد شمس قهفرخی فرزند بختیار ش .ش 4611263770  فرزند متوفی 

وال غیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره 1 سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
شورای حل اختالف شماره 2۰ فرخشهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول / نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی به شماره 0940410وثیقه گذار آقای عبدالحسین بهاء لو به 
پرداخت  مبلغ400/000/000 ریال وثیقه تودیعی  و مبلغ 2/000/000 ریال هزینه 
از  نامبرده  امتناع  به  باتوجه  و  ملزم گردیده  آگاهی  نشر  کارشناسی و 400000ریال 

پرداخت ، وثیقه ایشان با مشخصات ذیل ضبط گردیده است: 
1ـ یک باب خانه مسکونی واقع در روستای هورهـ  خیابا ن نماز ـ  کوچه صفاـ  پالک 9 
دهیاری روستای هورهـ  به مساحت 320/87متر مربع پالک سی چهار فرعی به شماره 
پالک ثبتی 272 اصلی بخش 10 که بر اساس     نظریه کارشناس ارزش متر مربع 
1/900/000 ریال جمعاً به مبلغ 609/653/000 ریال به انضمام ارزش انشعا بات به مبلغ 
25/000/000ریال می باشد . ) با توجه به مصالح به کار رفته و قدمت ، اعیانی از حالت 
انتفاع خارج و فاقد ارزش  اقتصادی می باشد. ( که در مورخ 1397/5/20 راس ساعت 
10 صبح از طریق مزایده به فروش خواهد رسید . هرکس باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید برنده مزایده خواهد بود شرکت کنندگان در مزایده  
 پنج روز قبل از مزایده  ازطریق مراجعه  به دفتر اجرای احکام می توانند از ملک موصوف 
بازدید نمایند. شرکت برای عموم با در نظر گرفتن ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی 
آزاد است برندگان مزایده می بایست 10 درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت و 
مابقی را ظرف مهلت حداکثر یک ماه از تاریخ مذکور به حساب سپرده دادگاه واریز و 
فیش آنرا ارائه نمایند. و درصورت عدم انجام در مهلت مقرر 10 درصد مبلغ مزایده پس 
از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و مزایده مجدداً برگزار می گردد این آگهی 

در معابر عمومی الصاق خواهد شد. 
شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان سامان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  اسماعیل ابراهیم نژاد ماکوئی دارای شناسنامه شماره  336 بشرح دادخواست 
به کالسه  970734/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان بهزاد ابراهیم نژ اد ماکوئی بشناسنامه 2790633479 در 
منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ    97/3/24 
ابراهیم نژاد ماکوئی فرزند بهزاد –ش ش 2910335747  نازنین زهرا  است به/1- 
خوی –دختر متوفی/2-کبری کریمی  فرزند علی -ش ش  2790801096 خوی-
همسر متوفی/3-  اسماعیل ابراهیم نژاد ماکوئی فرزند خسرو ش  ش  336-چالدران-

پدرمتوفی/4- فاطمه خضری  فرزندعزت   ش ش45 -خوی-مادر  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

برگ اجرائیه 
ملی.مغازه  بانک  انقالب.روبروی  –خ  خوی  نشانی  به  حسینی  مجید  له  محکوم 
حسینی و محکوم علیه صادق طالبی فرزند قربان  -خوی .مجهوال المکان   بموجب 
دادنامه شماره2/1392/95  مورخه95/7/25 دادگاه شورا شعبه دوم که وفق دادنامه 
شماره فوق شعبه فوق  دادگاه تجدید نظر خوی قطعیت حاصل کرده است  محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 46854000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 
660000 هزار ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نماید .ضمنا 

نیم عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

 -2 بگذارد.  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  اجرائیه ظرف  ابالغ  از  1-پس 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا 
انقضا  بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  تسلیم کند 
مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید 
از  اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع  .لیکن برای فرار در پرداخت 
دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرائیه درج  آبان 1377 که ظهر برگ  اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر شورا- رضایی/ قاضی شورا –امامی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  علیرضا سلیماندوست دارای شناسنامه شماره  13510 بشرح دادخواست به 
کالسه  970742/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان فرخ سلیمان دوست بشناسنامه 26279   در تاریخ 97/4/2 
به/1-فرهاد  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود  دائمی  اقامتگاه 
سلیمان دوست فرزند  فرخ –ش ش 511 خوی –پسر متوفی/2- فرزاد سلیمان 
دوست فرزند  فرخ -ش ش 3125  تهران -پسر متوفی/3-  علیرضا سلیمان دوست 
فرزند فرخ -ش  ش  13510  –تهران پسر متوفی/4-  محمدرضا سلیمان دوست 
فرزند فرخ ش ش 30978  -تهران -پسر متوفی/5-مهدی  سلیمان دوست فرزند 
فرخ  ش ش 2790652325   خوی- پسر متوفی/6-فاطمه  سلیمان دوست فرزند 
فرزند  آبادی  بدل  -دخترمتوفی/7-سکینه  تهران   فرخ ش ش00663878550   
معصوم ش ش 32496  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

ایران گفت: تامین 40 درصد  مدیرعامل شرکت ملی گاز 
جمله  از  محیط زیست  حفظ  و  ارزآوری  مردم،  یارانه  از 

نقش های مهم صنعت گاز در کشور است.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حمیدرضا 
عراقی درباره جایگاه صنعت گاز در کشور گفت: اکنون به 
از طریق  یارانه مردم  از  از 40 درصد  میانگین بیش  طور 
فروش گاز تامین می شود، همچنین استفاده از  گاز به جای 
سوخت های میان تقطیر که سبب افزایش حجم صادرات 
به کاهش  نیز کمک  و  مازوت می شود  و  بنزین، گازوئیل 
آلودگی محیط زیست، همه بیانگر موقعیت راهبردی گاز 
را  ایمن  و  پایدار  مستمر،  گاز  تامین  است.وی  کشور  در 
توانمندسازی  افزود:  و  برشمرد  شرکت  این  اصلی  وظیفه 
و فرایندسازی،  2 محور اساسی است که در این شرکت 
باید به آن توجه شود. همچنین ماموریت دیگر شرکت ملی 
گاز، حضور فعال در فرصت های مناسب تجارت جهانی گاز 
است و باید تالش کنیم با ایجاد فرصت های رقابتی، حضور 
فعالی در این بازار داشته باشیم.معاون وزیر نفت در امور 
گاز با اشاره به این که سال گذشته با وجود سرمای شدید 

و  نشد  قطع  شهری  هیچ  گاز  کشور،  استان های  همه  در 
خدمت رسانی این شرکت به طور مستمر ادامه یافت، افزود: 
این شرکت با تمهیدات ویژه ای که برای جلوگیری از قطعی 
گاز اندیشید، با وجود همه مشکالت توانست رضایت مردم 

را جلب کند.
تجدید  مدیریت  بر  تاکید  با  گاز  ملی  شرکت  مدیرعامل 
ساختار صنعت گاز اظهار کرد: در افق 1404 صنعت گاز 
با  مشارکت  آن،  الزمه  که  رقابتی  صنعتی  به  باید  کشور 
بخش خصوصی است، تبدیل شود. همچنین کیفیت بسیار 
حائز اهمیت است، زیرا ما تنها به دنبال تولید پایدار نیستیم 
و باید تولید براساس ارزش افزوده باشد. باید به دانش فنی 
نیز توجه کنیم و دانش فعلی خود را به سطح صدور خدمات 

فنی به خارج از کشور برسانیم.
وی با اشاره به برنامه این شرکت به منظور خصوصی سازی 
گفت: گام نخست، برون سپاری فعالیت ها به بخش خصوصی 
است، به طوری که مالکیت در اختیار دولت و اجرای کار 
در  اکنون  هم  کار  این  که  باشد  بخش خصوصی  برعهده 

شرکت ملی گاز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران:

وزیر امور خارجه آمریکا در عقب نشینی از موضع مطلق گرایانه 4۰ درصد یارانه مردم از طریق فروش گاز تامین می شود
پیشین این کشور، اعالم کرد ایاالت متحده درخواست برخی 
تحریم های  از  شدن  معاف  برای  ایران  نفت  خریداران  از 

آمریکایی را بررسی می کند.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، مایک پومپئو، وزیر امور 
و  آمد  خواهند  آمریکا  به  کشور  چند  گفت:  آمریکا،  خارجه 
می کنیم. بررسی  را  این  ما  می کنند؛  معافیت  درخواست 

مسئوالن  از  یکی  که  است  مورد  نخستین  نظر،  اظهار  این 
به  معافیت  اعطای  احتمال  از  آمریکا  کنونی  دولت  ارشد 
از  ترکیه،  ایران سخن می گوید.چین، هند و  خریداران نفت 
جمله واردکنندگان نفت ایران هستند که پیش از این اعالم 
کرده بودند ممکن است تحریم های آمریکا را نادیده بگیرند.

کارشناسان نفتی اعالم کرده اند که بازارهای جهانی به نفت 
را  ایران  نفت  عرضه  توقف  نتوانند  شاید  و  دارند  نیاز  ایران 
تحمل کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، به تازگی 
میلیون  دو  حداقل  را  خود  نفت  تولید  خواست  عربستان  از 
بشکه در روز افزایش دهد، اما نتوانست پاسخی امیدوارکننده 
دریافت کند.با این همه، پومپئو دوباره اعالم کرد هر کشوری 
که از معافیت برخوردار نشود، در صورت خرید نفت از ایران 

مجازات خواهد شد.

عقب نشینی آمریکا از موضع
 قطع کامل صادرات نفت ایران
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سرانجام مبهم نرخ سود بانکی

مریم فکری

در شرایطی که برخی از تحلیلگران اقتصادی عنوان می کنند افزایش نرخ سود 
بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صالح اقتصاد کشور نیست، اما 
در مقابل، گروهی از کارشناسان تاکید دارند اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین 
باشد، تمایل کمتری برای سپرده گذاری در بانک ها در مردم ایجاد و سرمایه ها 

در ملک و خودرو و طال و ارز انباشت می شود.
تقریبا 10 ماه از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی 
می گذرد؛ تصمیمی که در نهایت منجر به کاهش نرخ سود بانکی شد. اما 
در این بازه زمانی اتفاقاتی که در بازارهای مختلف به وجود آمد، این ابهام را 
ایجاد کرد که شاید بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار دوباره برای 
تعیین تکلیف نرخ سود بانکی به دور یک میز بنشینند و نرخ تازه ای را برای 
سود بانکی اعالم کنند تا نقدینگی های سرگردان از بازارهای ارز، سکه و طال 
خارج شود و دوباره به بانک ها بازگردد.نرخ سود سپرده بانکی طی سال های 
1392 تاکنون با توجه به روند نزولی تورم، در شیب کاهشی قرار گرفت و 
از نرخ هایی که به 30 درصد در بانک ها می رسید، تا 15 درصد کاهش یافته 
است. سود تسهیالت نیز در حد 18 درصد قرار دارد. در سال گذشته و در 
جریان انحرافاتی که برخی بانک ها در اجرای نرخ سود داشتند، بانک مرکزی 
دستورالعملی را برای الزام به منظور رعایت نرخ سود تا 15 درصد و حذف 
نرخ های باالتر به بانک ها ابالغ و در دستور کار قرار داد. این تکلیف موجب شد 
تا در ادامه و با نوسانی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، 
برخی کارشناسان و تحلیلگران بر این موضوع تاکید داشته باشند که کاهش 
نرخ سود موجب خروج نقدینگی از بانک ها و به جریان افتادن در بازار ارز و 
البته تحریک نوسان شده است. البته بانک مرکزی در یک هفته در بهمن 
ماه سال گذشته تجربه افزایش نرخ سود را داشت و اوراق گواهی سپرده با 
این  بانکی را منتشر کرد. در  از سود  باالتر  نرخ 20 درصد یعنی 5 درصد 
حالت حدود 240 هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت و مشتریان بانک ها 
حساب های خود را جابه جا کردند. با توجه به اختالف 5 درصدی سود، حدود 
12 هزار میلیارد تومان هزینه به بانک ها تحمیل شد. در این شرایط، چند 
روز قبل خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که احتماال در نرخ سود 
سپرده ها بازنگری خواهد شد. این خبر به نقل ازاکبر کمیجانی، قائم مقام بانک 
مرکزی آمده بود. اگرچه بالفاصله بانک مرکزی هرگونه تصمیم گیری درباره با 
تغییر نرخ سود بانکی را رد کرد. در خبر اصالح شده به نقل از قائم مقام بانک 
مرکزی آمده است: بانک مرکزی پیوسته متغیر های پولی را بررسی می کند 
و نرخ سود از مباحثی است که همواره در دستور کار و بررسی است. موضوع 
متغیر های پولی همواره می تواند در دستور مطالعات باشد، ولی در شرایط 
کنونی این امر در دستور کار نیست. پیش از این، حسین عبده تبریزی، عضو 
شورای عالی بورس نیز خبر از تایید نشدن افزایش نرخ سود بانکی داده بود. 
بازار پول  بود: »متاسفانه  نقدینگی در کشور گفته  باالی  وی درباره حجم 
حجم باالی نقدینگی ایجاد کرده و وجود این حجم از نقدینگی ها به دلیل 
توزیع سودهای موهومی نظام بانکی است.« به اعتقاد عبده تبریزی، اگر نظام 
بانکی به ایجاد این نقدینگی ها ادامه دهد، وضعیت اقتصاد کشورمان دشوارتر 
خواهد شد، بنابراین بانک مرکزی باید تالش کند که بانک ها سودی که کسب 
کرده اند را بین مردم توزیع کنند؛ نه اینکه سودی که به دست نیاورده اند به 
اقتصاد تزریق کنند و این زیان باالتری خواهد داشت. این در شرایطی است 
که اوایل تیرماه امسال یک مقام مسوول دولتی خبر داده بود که افزایش نرخ 
سود بانکی در دستور کار دولت قرار گرفته است. به گفته وی، »افزایش نرخ 
سود نرخ بانکی برای مدیریت ریال های ناشی از فروش اسکناس دالر در بازار 

غیررسمی در دستور کار دولت قرار گرفته است.« 
با این حال، پس از انتشار خبر احتمال تغییر نرخ سود بانکی، کارشناسان و 
صاحب نظران اقتصادی، مواضع متفاوتی از خود نشان دادند. رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس به عنوان مخالف افزایش نرخ سود بانکی، عنوان کرد: افزایش 
نرخ سود بانکی در شرایط حاضر به هیچ وجه به صرفه و صالح اقتصاد کشور 
نیست. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به این که مبنای اصلی تعیین نرخ سود 
سپرده های بانکی »شاخص تورم« است، افزود: تعیین نرخ سود بانکی بیشتر 
مبتنی بر میزان نرخ تورم در اقتصاد هر کشوری است، بنابراین هرچه نرخ 
تورم در اقتصادی پایین تر باشد، طبق قاعده نرخ سود سپرده ها نیز پایین تر 
است. نرخ بازده واقعی نیز براساس همین شاخص محاسبه می شود. برای مثال 
در یک کشوری نرخ تورم اگر 10 درصد باشد، در عمل دو درصد باالتر از تورم 
نرخ بازده خالص مورد محاسبه قرار می گیرد. اگر در همان کشور نرخ سود 
سپرده 8 درصد باشد، به طور مسلم نرخ بازده ای واقعی فردی که براساس 
این نرخ در بانک سرمایه گذاری کرده، منفی دو درصد است. پورابراهیمی در 
پاسخ به این پرسش که موافق افزایش نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط 
فعلی اقتصاد کشور هستید یا خیر؟ تاکید کرد: سود سپرده های بانکی یکی 
از عوامل بازدارنده فعالیت های اقتصادی در تمامی کشورها باالخص ایران 
است و در حال حاضر باالترین نرخ سود بانکی در بین کشورهای منطقه و 
شاید دنیا مربوط به ایران است.وی متذکر شد: »هرگونه افزایش سودبانکی 
در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت دچار رکود و چالش است، طبق قاعده 

منجر به افزایش نرخ هزینه تولید در اقتصاد می شود.«
برای  نرخ مناسب  است:  نیز معتقد  اقتصادی  هادی حق شناس، کارشناس 
سود بانکی، نرخی است که در تناسب با تورم و نرخ بازدهی در بخش های 

مختلف اقتصادی باشد. 

فروش پژو در خاورمیانه 2۶ درصد کاهش یافت

با  شرکت  این  محصوالت  فروش  کرد:  اعالم  فرانسه  پژوسیتروئن  شرکت   
نیمه نخست سال  ایران در خاورمیانه طی  علیه  آمریکا  تحریم های جدید 

2018، 26 درصد کاهش داشته است.
به رویترز گفته است:  ازمهر، شرکت پژوسیتروئن  نقل  به  به گزارش زمان 
ایران در سال گذشته میالدی بیش از 12 درصد از کل فروش این شرکت را 
به خود اختصاص داده بود و خروج از بازار ایران به علت تحریم های جدید 
آمریکا ، 26 درصد از فروش این خودروساز فرانسوی را در منطقه غرب آسیا 
کاهش داده است.این درحالی است که میزان فروش خودروهای شرکت پژو 
ترتیب 8.4 و 1.9  به  اروپا و جهان  سیتروئن در سال گذشته میالدی در 
درصد رشد داشته است.شرکت پژو سیتروئن در طی سال های اخیر همواره 
به دنبال توسعه بازارهای خود در بیرون از اروپا بوده، اما خروج این شرکت از 
ایران به دلیل تحریم ها و قرارداد خرید شرکت اوپل موجب شده تا وابستگی 

پژو سیتروئن به بازار اروپا افزایش یابد.

نگاه روز

اتخاذ تدابیری احتیاطی برای 
کاهش آسیب های اقتصادی

بانک  اقتصادی  سیاست های  و  بررسی ها  اداره  مدیر   
مرکزی گفت: کاهش آسیب های احتمالی خروج آمریکا 
از برجام و جلوگیری از بروز نوسانات در فضای اقتصاد 

کالن با تدابیر احتیاطی امکان پذیر است.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، جعفر 
مهدی زاده درباره وضعیت تورم و رشد اقتصادی ایران 
در سایه خروج آمریکا از برجام اظهار داشت: در مقطع 
کنونی، ارزیابی دقیق آثار و عوارض خروج آمریکا از برجام 
به ویژه از منظر مدیریت عواقب منفی و مقابله با آن، 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است.وی افزود: با توجه به نقش 
مسلط آمریکا در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی، خروج 
آمریکا از برجام در کوتاه مدت می تواند آثار معناداری بر 
اقتصاد ایران داشته باشد که البته دامنه این آثار بستگی 
به حضور اروپا و نقش حمایتی آنها برای تداوم برجام 
حاضر  حال  در  یادآور شد:  زاده  داشت.مهدی  خواهد 
800 هزار بشکه نفت صادراتی ایران به اتحادیه اروپا 
است که حدود 30 درصد صادرات نفت ما را تشکیل 
می دهد. بنابراین بدیهی است که عزم اروپا برای حفظ 
این میزان خرید و همچنین عملکرد آنها در تداوم و 
در  بین المللی  تسویه های  و  بانکی  مبادالت  تسهیل 
کاهش عواقب منفی خروج آمریکا از برجام حایز اهمیت 
خواهد بود.وی ادامه داد: با این وجود، به نظر می رسد که 
با افزایش فشارهای آمریکا صادرات نفت ایران کاهش 
یابد که این امر با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به 
نفت، کاهش رشد اقتصادی کشور را به همراه خواهد 
داشت، لیکن با توجه به زمان بندی اجرای تحریم ها، 
آثار منفی خروج آمریکا از برجام عمدتاً به سال آینده 
منتقل خواهد شد.وی درباره اقداماتی که برای مقابله با 
این آثار باید انجام داد، گفت: در حوزه سیاست داخلی 
ثبات  بحث  بر  زیادی  تمرکز  گذشته  سال های  طی 
نرخ اسمی ارز داشتیم و بیشتر از اینکه تأکید بر حفظ 
کالن  اقتصاد  شرایط  و  اقتصادی  متغیرهای  تناسب 
باشد به سمت ثبات نرخ ارز رفتیم که البته در کنترل 
تورم نقش معناداری داشته و توانست تورم را از مجرای 
کاهش انتظارات تورمی و ثبات قیمت کاالها و مواد اولیه 
وارداتی کنترل کند اما پتانسیل جهش نرخ ارز را ایجاد 
کرد که این جهش خود می تواند فشار تورمی ایجاد کند.

مهدی زاده تصریح کرد: عالوه بر این، کاهش درآمدهای 
نفتی و رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
درآمدهای دولت را کاهش خواهد داد و درصورتی که 
کسری بودجه دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود 
و اصطالحاً پولی شود، رشد نقدینگی افزایش خواهد 
یافت که تشدید تورم را به همراه خواهد داشت.وی تاکید 
کرد: مجموع تحوالت یاد شده می تواند نرخ تورم را هم 
از مجرای افزایش رشد نقدینگی و هم از کانال نرخ ارز 
افزایش دهد که برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی 
باید از همین حاال احتیاط های الزم صورت گیرد تا ضمن 
مدیریت بهتر و کارآمدتر شرایط اقتصادی کشور، امکان 
کاهش آسیب های احتمالی و جلوگیری از بروز نوسانات 

در فضای اقتصاد کالن فراهم شود.

چین به شرکت های آمریکایی 
هشدار داد

چین به شرکت های آمریکایی هشدار داد که استمرار 
جنگ بزرگ تجاری این کشور و آمریکا می تواند باعث 

خسارات سنگینی برای آنها شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، ›گائو فونگ‹ سخنگوی 
وزارت بازرگانی چین دیروز در مصاحبه ای در پکن از 
این شرکت ها خواست با دولت آمریکا گفت و گو کنند در 
غیر این صورت منافع آنها به خطر خواهد افتاد.او افزود که 
شرکت های آمریکایی برای اینکه بتوانند از حق و حقوق 
خود حراست کنند باید واسطه شده و با دولت خود وارد 
گفت و گو شوند تا وضعیت از این شرایط بحرانی خارج 
شود.سخنگوی وزارت بازرگانی چین گفت: این کشور به 
هیچوجه از حق خود صرف نظر نخواهد کرد و برای مقابله 
با آمریکا تدابیر الزم را اتخاذ خواهد کرد. ›گائو‹ می گوید 
که هیچ گفت و گو و رایزنی در شرایط فعلی با آمریکا 
جریان ندارد زیرا اولین الزمه مذاکرات اعتماد است که 
از بین رفته است.اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای هم 
اعالم کرده است که بیشتر شرکت های آمریکایی و 
در  جویی  تالفی  خواستار  کشور  این  گذاران  سرمایه 
اعمال تعرفه ها نیستند.همزمان وزارت خارجه چین 
در بیانیه ای شدیداللحن تالش های آمریکا برای تحت 
فشار گذاشتن اقتصاد چین با اعمال تعرفه و برنامه برای 
تعرفه روی 200 میلیارد دالر از کاالهای صادراتی چین را 
محکوم کرده است.با این وصف آمریکا می گوید که سال 
گذشته میالدی فقط 130 میلیارد دالر کاال از این کشور 
به چین صادر شده در صورتی که صادرات چین نزدیک 
به 500 میلیارد دالر بوده است و این نشاندهنده کسری 
بزرگ تجاری آمریکا در برابر چین است.کره جنوبی هم 
به بازرگانان هشدار داد است که در جریان جنگ تجاری 
اقتصادهای بزرگ جهان، بهای بسیاری از مواد و قطعات 
در صنایع مخابراتی، ارتباطاتی و ساخت رایانه باال خواهد 
رفت.تازه ترین آمار منتشر شده توسط گمرک چین نشان 
می دهد میزان واردات و صادرات چین در شش ماه اول 
سال 2018 میالدی به 14تریلیون و 120 میلیارد یوان 
)هر دالر 6,7 یوان( رسیده است که در مقایسه با دوره 
مشابه سال گذشته 7,9 درصد افزایش یافته است. در 
این میان میزان صادرات کاالهای چینی 7 تریلیون و 
510 میلیارد یوان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال 
گذشته 4,9 درصد افزایش یافته و میزان واردات نیز به 6 
تریلیون و 610 میلیارد یوان رسیده است که رشد 11,5 

درصدی را نشان می دهد.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار حداقل شدن 
فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان شد.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد شریعتمداری 
در خصوص کارت های بازرگانی بیان داشت: در 
این عرصه دچار مشکالتی بوده ایم چرا که نظارت 
سازمان های استانی صنعت، معدن و تجارت بر 
با تصویب  تازگی  به  نبود که  صدور کارت کامل 
دولت برای نخستین بار این اختیار تفویض شد 
تا بتوانیم نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت های 
بازرگانی اقدام کنیم.وی با اشاره به شرایط صدور 
این  در  آور شد: سخت گیری  یاد  ها  کارت  این 
بار  برای  که  کسانی  است؛  یافته  افزایش  عرصه 
نخست کارت دریافت می کنند تا سقف 500 هزار 
دالر، در سال دوم حداکثر دو میلیون دالر مجاز 
به واردات هستند و در سال سوم به بعد به شرط 
نمایندگان وزارت  از  تشخیص کمیسیون مرکب 
صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  دارایی، 
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، بازرگانانی که 
به حسن شهرت مشهور هستند می توانند بدون 

محدودیت تجارت کنند.وی در خصوص حمایت 
از 84 هزار واحد تولیدی کشور، در سال حمایت 
از تولید ملی اظهار داشت: دولت در سال جاری 
با اهتمام بیشتری برای فراهم سازی شرایط تولید 
حوزه های صنعتی، معدنی و کشاورزی تالش می 
کند و برای تحقق این هدف، منابعی را پیش بینی 
کرده ایم تا تولیدکنندگان از تسهیالت با نرخ سود 
کمتری بهره مند شوند.شریعتمداری گفت: نزدیک 
به 1339 کاال که در داخل به میزان کافی تولید 
می شود یا واردات آن ضروری نبوده، ممنوع شده 
است؛ 9600 واحد تولیدی در حوزه صنایع غذایی 
در سراسر کشور و برخی از آنها با ظرفیت کمتر 
از 70 درصد، فعالیت دارند که به زودی از تمام 
این ظرفیت ها استفاده می شود و این محصوالت 
جایگزین کاالهای خارجی خواهد شد.وی ادامه داد: 
با تاسیس بازار ثانویه در سیستم رایانه ای نیما و سنا 
بانک مرکزی، وارد کنندگان و صادرکنندگان خرد 
کشور به جز صادر کنندگان محصوالت پتروشیمی، 
فوالد و فلزات رنگی می توانند با هم معامله کنند و 
از طریق نظام طراحی شده، ارز حاصل از صادرتشان 

را در اختیار وارد کنندگانی که واردات گروه سه 
مردم،  نیاز  مورد  شده  ساخته  محصوالت  یعنی 
تقویتی  روند  ترتیب صادرات  این  به  دهند؛  قرار 
و رو به رشد خواهد داشت.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به رشد 22 درصدی صادرات غیرنفتی در 
سه ماهه اول امسال اشاره کرد و گفت: در سال 
گذشته 14 میلیارد دالر کاال و خدمات از استان 
تهران به خارج از مرزهای کشور صادر شده که امید 
است با تمهیداتی که دولت اندیشیده است این رقم 
پیدا کند.وی همچنین خاطرنشان کرد:  افزایش 
1300 میلیارد تومان منابع در قانون بودجه سال 
97 تخصیص داده شده که یک هزار میلیارد آن 
100 درصد تخصیص یافته است تا بتوانیم از راه 
های مختلف مشوق های صادراتی در اختیار صادر 
با تقویت صادرات،  ایرانی قرار دهیم و  کنندگان 
خرید کاالی ایران را در بازارهای جهانی فراهم کنیم.

شریعتمداری افزود: قانون مالیات و ارزش افزوده 
نیازمند اصالحاتی است که با تالش نمایندگان، 
مراحل آخر را برای طرح در صحن مجلس طی 
می کند؛ با اصالح این قانون و کاهش فشار مالیاتی 

بر تولیدکنندگان شرایط حمایتی بیشتری از تولید 
کاالی داخلی فراهم شود.وی در خصوص افزایش 
بی دلیل قیمت ها در برخی از واحدهای تولیدی 
فروش  واحدهای  و  ها  کارخانه  تمام  کرد:  تاکید 
مکلف به اعالم نرخ هستند، لذا همه گشت های 
حمایت  سازمان  و  حکومتی  تعزیرات  مشترک 
تمام  در  کنندگان  تولید  و  کنندگان  مصرف  از 
شهرهای سراسر کشور مکلف به برقراری شفافیت 
توزیع  و  تولیدکنندگان  توسط  قیمت  اعالم  در 
کنندگان بوده و تمام کاالهایی که جزو گروه یک 
آیند  می  به شمار  مردم  نیاز  مورد  و محصوالت 
دارای قیمت تثبیتی خواهند بود که توسط شورای 
اقتصاد، ستاد تنظیم بازار یا در ستادهای تنظیم 
بازارهای استانی، استانداران مسئولیت تصمیم اعالم 
قیمت تثبیتی در منطقه خود را بر عهده دارند.وی 
گفت: متخلفان قیمت های اعالم شده با جریمه 
های سنگینی مواجه خواهند شد و برای جلوگیری 
از اجحاف و گران فروشی در مقابل کسانی که می 
خواهند از شرایط موجود سوء استفاده کنند کنار 

مردم هستیم.

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 9710102290304304 شماره پرونده: 9709982290301109 

شماره بایگانی شعبه:971120 تاریخ تنظیم:1397/04/19
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به کالسه پرونده 971120 وقت رسیدگی 97/08/27 
ساعت 8:30 خواهان عاطفه رئیسی نیک فرزند ایرج و خوانده مهدی خدایاری 
دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان  طالق  خواسته  به  حسن  فرزند  ابلی 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم خانواده ارجاع گردیده ووقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
و دستوردادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور 
بهم رساند چنانچه بعدا ابالغیه به وسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود. م الف 838
منشی دفتر شعبه 3  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم 

آگهی ابالغ
طرفیت  به  دادخواستی  حیدری  سعدیه  خانم  خواهان 
خوانده آقای محمد حدودی فرزند علی به خواسته طالق 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 
9709988711200045 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان سنندج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/06/17 
ساعت 11:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 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 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: 5973 منشی دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان سنندج

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به اقای کمال فاتحی 

فرزند عبداهلل
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده عبداهلل فاتحی 
و کمال فاتحی به خواسته مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 9609988710200954 شعبه چهارم شورای حل 
اختالف شهرستان سنندج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/05/27 
ماده  موضوع  دادگاه طبق  دستور  که حسب  تعیین  ساعت 11:00 
73 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 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.
 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه

چهارم شورای حل اختالف شهرستان سنندج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760331057000578هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت مخابرات ایران به شماره ملی 10103647290 در ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2858/20 مترمربع پالک 40 فرعی از 362 اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خود متقاضی 
محرز گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی 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.  11835م/الف تاریخ انتشار نوبت اول: 97/4/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/05/07
 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
 Irfc901vx6z350278 به شماره موتور 13990009912 و شماره شناسه خودرو naam31fc0ck350278 خودروی سواری پژو به شماره شاسی

به نام سکینه محمدی و با شماره انتظامی 76 ن 759- ایران 38 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

وزیر صنعت: کارت های بازرگانی مورد بازنگری قرار می گیرد

فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان حداقل شود
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی می گوید بازار ثانویه توانسته تاثیر 
مثبتی بر بازار ارز و بازارهای منتج از جمله طال و سکه بگذارد.

بازار  فعالیت  تاثیر  به  اشاره  با  موسوی،  فرید  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ارزی شروع شد مجلس  بر کاهش قیمت دالر،  اظهار داشت: وقتی نوسانات  ثانویه 
و کارشناسان تاکید بر ایجاد  بازار ثانویه داشتند تا از طریق بازار ثانویه یک سری 
اما  نادیده گرفت؛  را  این موضوع  امر دولت  ابتدای  بازار پاسخ داده شود؛ در  نیاز  از 
شکل  ثانویه  بازار  اینکه  وجود  با  داد:  ادامه  گرفت.وی  شکل  ثانویه  بازار  نهایت  در 
گرفته است؛ اما این بازار  دارای اشکاالتی است چرا که تنها 20 درصد ارز صادراتی 
ثانویه  بازار  به  هنوز  صادراتی  ارزهای  از  اعظمی  بخش  و  شده  وارد  سامانه  این  در 
نیامده است.وی گفت: با وجود ایراداتی که در بازار ثانویه وجود دارد؛ اما این بازار 
تاثیر مثبتی بر بازار ارز و بازارهای منتج از آن یعنی سکه و طال داشت و این بازارها 
برطرف  ثانویه  بازار  اشکاالت  زمان  مرور  به  اینکه  بیان  با  رساند.وی  آرامشی  به  را 
با پیشنهادات و اصالحاتی که از سوی کارشناسان و مجلس  می شود، بیان داشت: 
تا  گیرد  می  قرار  اجرایی  مسئوالن  توجه  مورد  ثانویه  بازار  اصالح  است،  شده  ارائه 
در  ثبات  تجربه  به  امیدوار  اینکه  بیان  با  بزند.موسوی  رقم  را  تری  مثبت  تاثیرات 
بلند  ثانویه در  بازار  حوزه ارزی هستیم، اظهار داشت: برخی کارشناسان می گویند 
مدت تاثیرگذار نیست؛ اما این بازار حسب شرایط فعلی اقتصاد کشور مفید واقع شد 
ولی باید با نظارت دقیق بر آن کار کنیم که نفس عمل بازار ثانویه زیر سوال نشود 
و کارایی و کارآمدی بازار مورد سوال واقع شود.این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر 
نظارت های درستی بر بازار ثانویه صورت گیرد این بازار می تواند اتفاقات مثبتی را 
در فضای اقتصادی کشور رقم بزند.وی بیان داشت: در حال حاضر بانک مرکزی بر 
بازار ثانویه کنترل می کند با این حال نیاز است که وزارت صنعت، معدن  و تجارت  

به مباحثی چون واردات  نظارت های دقیق تری اعمال کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعتقاد دارد که نمی توان به بهانه های مختلف پوشش 
حمایتی به کسی که دزدی می کند ارائه داد زیرا با شفاف سازی در کنار افشاگری موانع رفع 
می شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه افشاگری 
را  دولت  باشد،  هم  شفاف سازی  که  است  این  هنر  اما  می شود  و  شده  انجام  کشور  در 
متولی بیت المال دانست و گفت: نمی توان به بهانه های مختلف به کسی که دزدی می کند 
پوشش حمایتی بدهیم. اگر نظام شفافیت گسترده شود، بسیاری از موانع رفع خواهد شد.او 
اینکه براساس  خاطرنشان کرد: قرار است شرکت های دانش بنیان دانش تولید کنند نه 
دانشی که دارند به مأمنی برای امتیازات مختلف تبدیل شوند.وی با تصریح بر اینکه نگاه 
اقتصاد دانش  نداریم که  افزود: عالقه  به ویرایش دارد،  نیاز  بنیان  به شرکت های دانش 
بنیان که مبتنی بر دانش است به یک اقتصاد رانتی تبدیل شود.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات ادامه داد: نمی شود همه نگاه ها به دولت باشد و همه امتیازات واگذار شود اما 
وقتی به خودمان رسید همه امتیازات مال ما شود. نمی شود با چندین دیدگاه مختلف به 
این موضوعات نگریست بلکه فضای رقابت می طلبد که تالش ها را بیشتر کرد.آذری جهرمی 
با بیان اینکه مکانیزم صدور مجوزها و دسترسی آزاد به بازارها تعریف شده است، گفت: اگر 
بخواهیم به سهم جمعیتی نگاه کنیم حدود 28 میلیارد یورو باید ارزش فناوری اطالعات ما 
باشد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: استارتاپ ها را نهال هایی می دانیم 
باید مورد حمایت و تقویت قرار گیرند. مشکل  به مراقبت دارند و  نیاز  تا سه سال  که 
مالیات، بیمه و قانون کار آنها را حل کرده ایم.آذری جهرمی با بیان اینکه برای نظام تامین 
مالی صندوقی پیش بینی شده که دولتی نیست، گفت: برای رفع مشکالت مطرح شده 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها، طرحی تحت عنوان قالب نوآفرین طراحی شده که با 
اجرایی شدن آن شاهد تسهیل و تسریع در روند رشد شرکت ها خواهیم بود.وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات بار دیگر بر این نکته تاکید کرد که هم در بحث افشاگری هم در موضوع 

شفاف سازی جدی بوده و خواهد بود.

بازار ثانویه،
 دالر، طال و سکه را آرام کرد

شفاف سازی در کنار افشاگری
 موانع را برطرف می کند

معاون سازمان تنظیم مقررات با بیان اینکه نرخ ثبت نام کارگران 
و کارفرمایان در سامانه جامع روابط کار این هفته نهایی می شود، 

از تعیین دو نرخ متغیر برای کارگران و کارفریان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مجتبی نصیری درباره تاخیر 
در اعالم تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه جامع 
روابط کار از طریق دفاترپیشخوان گفت: موضوع تعیین تعرفه  
در سازمان تنظیم مقررات صرفا مربوطه به سامانه جامع روابط 
کار نیست اما تعیین نرخ ثبت نام در این سامانه نیز یکی از 
موارد در حال بررسی است. وی با اشاره به حساسیت سازمان 
تنظیم مقررات به رعایت ضوابط به دلیل ماهیت موضوع فعالیت 
این سامانه ادامه داد: به دلیل همین حساسیت، برای تعیین 
تعرفه ها باید تمام جوانب از جمله مسائل حقوقی و ابهامات 
مورد بررسی قرار گیرند؛ ضمن اینکه بخشی از تاخیر در راه 
اندازی سامانه جامع روابط کار به دلیل مذاکرات سازمان تنظیم 
مقررات و معاونت روابط کار وزارت کار برای اجرای این طرح و 

امضای تفاهم نامه انجام این خدمت توسط دفاتر پیشخوان بود 
که طبیعتا بخشی از فرایند است.معاون سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی افزود: پس از هماهنگی و مذاکرات نهایی با 
وزارت کار، باید تعرفه ثبت نام کارگران و کارفرمایان در سامانه 
جامع روابط کار از طریق این دفاتر مشخص می شد که این 
موضوع حدود یکماه پیش از طرف وزارت کار به سازمان اعالم 
و در کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات مورد بررسی قرار 
گرفت.نصیری ادامه داد: وزارت کار به عنوان ارائه دهنده خدمت 
پیشنهاد نرخ 2500 تومان را برای ثبت نام کارگران و کارفرمایان 
ارائه داده است اما در نهایت باید هزینه های دفاتر پیشخوان و 
خدماتی که ارائه می شود در نظر گرفته شود. بنابراین ما در 
سازمان تنظیم مقررات با مدنظر قراردادن مالحظات کارگران 
و مالحظات دفاتر پیشخوان تالش می کنیم یک نرخ معقول 
تصویب شود.وی با بیان اینکه تعرفه ثبت نام طی این هفته در 
کمیسیون تنظیم مقررات نهایی می شود، درباره نرخ پیشنهادی 

ثبت نام در سامانه جامع روابط کار گفت: با توجه به اینکه این 
تعرفه باید متناسب با فرایند اجرای کار در دفاتر پیشخوان تعیین 
شود، با تحلیل هایی که در سازمان انجام دادیم پیشنهاد ما به 
کمیسیون برای ثبت نام کارگران در سامانه جامع روابط کار 
حدود 5 هزار تومان است که این نرخ برای ثبت نام افراد حقوقی 
)کارفرمایان( به دلیل فرایند بیشتری که وجود دارد، کمی بیشتر 
است.نصیری با تاکید بر اینکه تعرفه قطعا این هفته نهایی و پس 
از تصویب اعالم می شود گفت: از طرفی با توجه به تست های 
فنی که باید در دفاتر انجام شود، تالش می کنیم تا پایان این 
هفته سامانه راه اندازی شود.معاون امور پستی سازمان تنظیم 
مقررات گفت: کارگران و کارفرمایان با یکبار مراجعه به دفاتر 
پیشخوان تشکل پرونده می دهند و با نام کاربری که در اختیار 
آنها قرار می گیرد، از طریق سامانه نسبت به ثبت اطالعات و 
درخواست های خود که جزئیات آن از طرف وزارت کار باید 

اعالم شود، اقدام می کنند.

تعرفه ثبت نام در سامانه روابط کار این هفته نهایی می شود



بیشتری نسبت احترام  و  با دلسوزی 
 به دیگران رفتار کنید .

 آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

برو به کار خود ای واعظ این چه فریاد است
 مر افتاد دل از ره تو را چه افتاد است

میان او که خدا آفریده است از هیچ
دقیقه ای است که هیچ آفریده نگشاد است

امروز با حافظ

کتاب »کانت و فلسفه معاصر«
 به چاپ چهارم رسید

کتاب »کانت و فلســفه معاصر« نوشته لوسین 
گلدمن با ترجمه پرویز بابایی توسط انتشارات نگاه 
به چاپ چهارم رسید. به گزارش  مهر، کتاب »کانت 
و فلسفه معاصر« نوشته لوسین گلدمن با ترجمه 
پرویز بابایی به تازگی توسط انتشارات نگاه به چاپ 
چهارم رسیده است.لوسین گلدمن نویسنده این 
کتاب متولد ســال 1913 در بخارست است که 
در رشته حقوق در دانشگاه بخارست و همچنین 
فلسفه در دانشگاه وین تحصیل کرده و سپس در 
ســال 1934 به پاریس رفته است. او تحصیالت 
فلسفی اش را در دانشگاه سوربن پی گرفت. جنگ 
جهانی دوم باعث شد که این مولف در سال 1942 
پاریس را ترک کرده و به سویس برود. او در سویس 
در اردوگاه پناهندگان زندانی شد و با وساطت ژان 
پیاژه آزاد شد.ترجمه فرانسوی این کتاب با عنوان 
»درآمدی به کانت« و ترجمه انگلیسی اش هم با 
عنوان »امانوئل کانت« منتشر شده است. ترجمه 
فارسی این کتاب هم برای متمایز شدنش از دیگر 
ترجمه ها با عنوان »کانت و فلسفه معاصر« چاپ 
شده که عنوان فصل پایانی اش نیز هست.این کتاب 
یکی از آثاری است که فلسفه کانت را به طور کلی 
بررسی می کنند و گلدمن در آن، رابطه بین ادوار 
انتقادی و پیش انتقادی را در تحول اندیشه فیلسوف 
آلمانی مورد بررسی قرار داده است. گلدمن ایده های 
کانت را در بافت اجتماعی و تاریخی شان قرار داده 
و کاربرد مضمون نگرش تراژیک را پایه گذاری کرد 
که به پژوهشــش درباره پاسکال و راسین، یعنی 
خدای پنهان گســترش پیدا کرد.کتاب »کانت و 
فلسفه معاصر« دو بخش اصلی دارد. بخش اول، 3 
فصل دارد و بخش دوم، 4 فصل. عناوین فصل های 
بخش اول به این ترتیب است: »فلسفه کالسیک 
و بورژوازی غربی«، »مقوله کلیت در تفکر کانت 
و…« و »دوره پیش انتقــادی«.در بخش دوم هم 
این فصول و بخش ها درج شــده است:  »فلسفه 
انتقادی و مسائل آن«، »من چه می توانم بدانم؟«، 
»من چه باید بکنم؟« و »من به چه چیز امیدوار 
باشــم؟« و در ادامه هم ایــن بخش ها: »اکنونـ  
ـ خدا، نامیرایی«، »آینده ـ  زیبایی«، »جاودانگی 
تاریخ« و »نتیجه. انسان چیست؟«پیش از شروع 
بدنه اصلی کتاب هم این عناوین درج شــده اند: 
درباره مؤلف و آثار وی، یادداشت مترجم انگلیسی، 
پیشگفتار به چاپ فرانسوی1967 ، پیشگفتار به 

ویراست اصلی )آلمانی( 1945 و درآمد.
چاپ چهارم این کتاب با 294 صفحه و قیمت 28 

هزار تومان عرضه شده است.

در دنیای کتاب
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نامزدهای جوایز امی 201۸ اعالم شد

برای   2018 امی  جوایز  نامزدهای  اعالم  با 
اچ بی او  شبکه  سال،   18 از  پس  بار  نخستین 
نتفلیکس  و  نکرده  کسب  را  نامزدی  بیشترین 
گزارش  به  است.  شده  جوایز  در  پیشتاز  شبکه 
از هالیوود ریپورتر، جوایز امی 2018 نامزدهای 
خود را شناخت و در مراسمی که صبح پنجشنبه  
)به وقت آمریکا( برگزار شد سمیرا وایلی بازیگر 
بازیگر  اگولد  رایان  و  خدمتکار«  »داستان 
»آمستردام جدید« اسامی نامزدهای امی 2018 
را اعالم کردند. با اعالم اسامی نامزدها روشن شد 
بیشترین  اخیر  سال های  در  که  اچ بی او  شبکه 

و  است  کرده  واگذار  نتفلیکس  به  را  پیشتازی  بار  این  می کرد  را کسب  نامزدی 
نتفلیکس 112 نامزدی کسب کرده و اچ بی او با 108 نامزد در فهرست این دوره قرار 

دارد. در مرحله بعد NBC با 78 نامزدی جای گرفته است.
در این میان »بازی تاج و تخت« با 22 نامزدی بیشترین نامزدی را در میان سریال ها 
به خود اختصاص داده است. برنامه  شبانه »شب شنبه زنده« و »وست ورلد« نیز 
هر یک با 21 نامزدی در رده بعدی جای دارند.  امسال هفتادمین دوره مراسم 
بازیگر  نامزدهای امسال در بخش بهترین  امی پرایم تایم برگزار می شود.در میان 
مرد سریال محدود یا فیلم تلویزیونی آنتونیو باندراس برای »نابغه: پیکاسو«، دارن 
کریس برای »ترور جیانی ورساچی:  داستان جنایت آمریکایی«، بندیکت کامبربچ 
برای »پاتریک ملروس«، جف دانیلز برای »برج بلند«، جان لجند برای »سوپراستار 

عیسی مسیح« و جسی پلمونس برای »آینه سیاه« جای دارند.
در بخش بهترین بازیگر زن سریال محدود یا فیلم تلویزیونی، جسیکا بیل برای 
»گناهکار«، لورا ِدرن برای »قصه«، میشل داکری برای »بی خدا«، ادی فالکو برای 
»نظم و قانون«، رجینا کینگ برای »هفت ثانیه« و سارا پالسون برای »داستان 
آنتونی  اصلی سریال کمدی  بازیگر  آمریکایی« جای گرفته اند.در بخش  ترسناک 
آندرسون برای »Black-ish«، تد دانسون برای »جای خوب«، لری دیوید برای 
»Curb Your Enthusiasm«، دونالد گالور برای »آتالنتا«، بیل هدر برای 
»بری« و ویلیام میسی برای »بی شرم« جای دارند.نامزدهای بازیگران زن سریال 
برای »خانم  برازنان  برای »چیزهای بهتر«، ریچل  نیز شامل پامال آدلون  کمدی 
میسل شگفت انگیز«، آلیسون جینی برای »مام«، ایسا رای برای »ناامن«، تریس 
الیس راس برای »Black-ish« و لیلی تاملین برای »گریس و فرانکی« هستند.

نامزدهای بازیگری مرد نقش اصلی در سریال درام نیز شامل جیسون بیتمن برای 
»اوزارک«، استرلینگ براون برای »این ما هستیم«، اد هریس برای »وست ورلد«، 
متیو ریس برای »آمریکایی ها«، میلو ونتیمیگلیا برای »این ما هستیم« و جفری 
نیز  درام  برای سریال  اصلی  نقش  ورلد« هستند.بازیگران زن  برای »وست  رایت 
شامل کلر فوی برای »تاج«، تاتیانا مسالنی برای »یتیم سیاه«، الیزابت ماس برای 
»داستان خدمتکار« ، ساندرا اوه برای »کشتن ایو«، کری راسل برای »آمریکایی ها« 
و اوان ریچل وود برای »وست ورلد« هستند.در این بخش ساندرا اوه نام خود را 
به عنوان نخستین بازیگر زن آسیایی تبار که نامزدی این جایزه را کسب کرده در 

تاریخ ثبت کرد. 
وی از پدر و مادری کره ای متولد شده و ملیت کانادایی دارد.در میان سریال های 
آمریکایی«،  جنایت  داستان  ورساچی:  جیانی  »ترور  پیکاسو«،  »نابغه:  محدود 
»بی خدا«، »پاتریک ملروس« و »بیگانه« نامزد دریافت جایزه شده اند و در بخش 
 Black-ish«، »Curb Your« »بری«،  »آتالنتا«،  کمدی  سریال  بهترین 
»سیلیکون  شگفت انگیز«،  میسل  »خانم   ،»Enthusiasm«، »GLOW
ولی« و»کیمی اشمیت شکست ناپذیر« نامزد شده اند.بخش نامزدهای سریال درام 
بیگانه«،  تاج و تخت«، »داستان خدمتکار«، »چیزهای  نیز شامل »تاج«، »بازی 

»آمریکایی ها«، »این ما هستیم« و »وست ورلد« است.

»فرمیسک« برنده جایزه بهترین کارگردان زن شد

مریم  کارگردانی  به  »فرمیسک«  کوتاه  فیلم 
از  زن  کارگردان  بهترین  جایزه  برنده  پیربند 

جشنواره فیلم های کوتاه در آمریکا شد.
مریم  کارگردانی  به  »فرمیسک«  کوتاه  فیلم 
پروداکشن  سم  مج  کنندگی  تهیه  و  پیربند 
که در کشور آمریکا و شهر لس آنجلس تولید 
بهترین  جایزه  دریافت  به  موفق  است،  شده 
  International از جشنواره  زن  کارگردان 
در   Independent Shorts Awards

کشور آمریکا شد.
  International جشنواره 

استناد  قابل  های  جشنواره  از  یکی   Independent Shorts Awards
جهانی و یا IMDB Quailify است .

این جشنواره در طول یکسال به صورت ماهانه فیلم ها را در اختیار داوران قرار 
داده و فیلم هایی که موفق به دریافت جایزه می شوند برای نمایش و جشن بزرگ 
به  نیز  برگزار می شود معرفی می شوند، »فرمیسک«  اختتامیه که در هالیوود 

جمع برندگان این رویداد بزرگ پیوست.
که  است  نیز  آمریکا  در  دیگر  جشنواره   2 منتخب  اکنون  هم  فیلم  این 
 Action On FILM المللی  بین  جشنواره  و   Hollywood Dreamz
بین  ای  جشنواره   Hollywood Dreamzهالیوود رویای  هستند.جشنواره 

المللی است که امسال دومین سال خود را برگزار خواهد کرد. 
جشنواره مگا آکشن آن فیلم  Mega Action On FILM برای چهاردهمین 
سال متوالی در آمریکا برگزار می شود. سال گذشته مریم پیربند جایزه بهترین 

کارگردان زن را برای فیلم »سکوت« از این جشنواره دریافت کرد.
 این فیلمساز زن ایرانی در حال حاضر به دلیل تولید و زبان فیلم در کنار بقیه 

تولیدات آمریکایی به رقابت پرداخته است.
»فرمیسک« مراحل فیلمبرداری را در آمریکا و مراحل پس از تولید را در ایران 
به انجام رساند.»فرمیسک« به معنای اشک چشم، داستان دختری است که پس 
از حمله داعش به روستای شان در کردستان عراق زنده مانده است و برای ادامه 

زندگی مشکالتی دارد.

خبر

خود  دیدار  در  صالحی  سیدعباس 
با  ولینریا  کنستانتینویچ  الکسی  با 
تاکید بر اینکه روزنامه ها و رسانه های 
رسانه ای  امروز  درفضای  کاغذی 
تیراژ  در معرض کاهش مخاطب و 
هستند، گفت: رسانه های کاغذی و 
روزنامه ها بخشی از هویت رسانه ای 
بوده و هستند و با توجه به فضای 
باید  دنیا  کل  در  رسانه ای  جدید 
و  اینترنت  فرصت های  از  بتوانیم 
رسانه های  نفع  به  مجازی  فضای 
ارشاد  ببریم.وزیر  بهره  ای  حرفه 
سابقه  دارای  روسیه  و  ایران  افزود: 
طوالنی و دیرینه تاریخی، فرهنگی، 
و سفر  اجتماعی هستند  و  تمدنی 
به  ایران  به  روسیه  رسانه ای  تیم 
گسترش روابط رسانه ای و فرهنگی 
دو کشور کمک می کند. دو کشور 
رسانه ای دغدغه های  زمینه های  در 
رسانه ای مشترکی دارند و می توان 
در این زمینه در قالب امضای تفاهم 
اشاره  با  داشت.وی  همکاری  نامه 
جهانی  جام  بازی های  برگزاری  به 
فوتبال در روسیه ادامه داد: روزهای 
اخیر قلب مردم ایران با بازی های جام 
جهانی همراه بود و هنوز هم فضای 
اجتماعی ایران با فضای جام جهانی 
کند.صالحی  می  حرکت  روسیه 
دیدارهای  و  نشست ها  به  اشاره  با 
ارتباطات  و  مخابرات  وزیر  معاون 
هیات  و  روسیه  فدراسیون  جمعی 
همراهش با معاون امور مطبوعاتی و 
و دیگر مسئوالن افزود: گفت وگوها و 
نشست هایی که برگزار شده می تواند 

در یک فضای آرام و قابل تامل و در 
عین حال با سرعت به نتیجه برسد.

وی با تاکید بر دغدغه های مشترک 
دو کشور در زمینه های رسانه ای 
گفت: توجه به مرجعیت رسانه های 
داخلی در مقابل رسانه های خارجی 
مشترک  دغدغه های  این  جمله  از 
تبادل  کنار  در  اینکه چگونه  است. 
ارتباط  فضای  خارجی،  ارتباطات  و 
رسانه ای داخلی خود را حفظ کنیم.

صالحی در ادامه تصریح کرد: ایران و 
روسیه از نظر تنوع قومیتی نیز دارای 
اشتراکات قابل توجهی هستند. اینکه 
چگونه می توان با وجود تنوع قومیتی 
وحدت ملی را از طریق رسانه حفظ 
کرد، قابل توجه است.وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی افزود: فضای اینترنت 
اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  و 
امروز رسانه های جدیدی را به وجود 
در  و  فرصت ها  دارای  که  آورده اند 

برخی موارد تهدیدهایی است. باید 
به گونه ای عمل کرد که رسانه های 
رسانه های  مقابل  در  را  ای  حرفه 
بر  تاکید  با  کرد.وی  حفظ  مجازی 
رسانه ای  مشترک  همکاری های 
داد:  ادامه  روسیه  و  ایران  میان 
رسانه های دو کشور می توانند در 
دغدغه های مشترک مانند خشونت 
خانواده،  قومی،  و  دینی  گرایی 
و...  زیست  محیط  کودکان،  حقوق 
رسانه  زیرا  باشند  داشته  همکاری 
ها در مقابل مساله های امروز دارای 
مسئولیت اجتماعی هستند.در این 
دیدار الکسی کنستانتینویچ ولینریا 
ارتباطات  و  مخابرات  وزیر  معاون 
با  نیز  روسیه  فدراسیون  جمعی 
و  خود  سفر  های  برنامه  به  اشاره 
هیات همراهش به ایران گزارشی از 
مجموعه فعالیت ها و اقدامات خود 
از  گفت:  داد.وی  ارائه  سفر  این  در 

دراین  که  هایی  نشست  مجموع 
و  ایران  شد  مقرر  داشتیم  سفر 
روسیه در 20 تا 23 پروژه با یکدیگر 
باشند. داشته  مشترک  همکاری 

ارتباطات  و  مخابرات  وزیر  معاون 
افزود:  روسیه  فدراسیون  جمعی 
رسانه  زمینه  در  اطالعات  تبادل 
ای، همکاری با کشورهای دیگر در 
مهارت های  بردن  باال  زمینه،  این 
خبرنگاران، ارتقای کیفیت تکنولوژی 
دسترسی  همکاری  معاصر،  های 
از جمله  تواند  ... می  و  اینترنت  به 
ای  رسانه  مشترک  های  همکاری 
باشد.وی تصریح کرد: عالقه مند به 
همکاری های مشترک در زمینه های 
مختلف از جمله موضوعات منطقه 
ای، گردشگری، برگزاری هفته های 
با  جانبه  دو  همکاری  و  فرهنگی 
شبکه های خبری دو کشور هستیم.

سلطانی فر  محمد  دیدار  این  در 

اشاره  با  نیز  امور مطبوعاتی  معاون 
کشور  رسانه ای  هیات  جدیت  به 
همکاری های  انجام  برای  روسیه 
بحث های  گفت:  ایران  با  مشترک 
امروز  در جلسه  سازنده ای  و  خوب 
داشتیم  روسیه  رسانه ای  هیات  با 
آینده دو  که مبنای همکاری های 
ادامه  شد.وی  زمینه  این  در  کشور 
داد: این هیات و در راس آن معاون 
جمعی  ارتباطات  و  مخابرات  وزیر 
فدراسیون روسیه با برنامه مشخص 
کرده  سفر  ایران  به  شده  تنظیم  و 
اجرایی شدن موارد  تا  نیز  ما  اند و 
این  در  مشترک  های  همکاری 
کنیم.سلطانی فر  می  تالش  زمینه 
از  نمایندگانی  این هیات  با  گفت:  
حضور  روزنامه نگاری  اتحادیه های 
داشتند و خواستار گسترش روابط 
اتحادیه های  با  ای  مشترک رسانه 
بودند.وی  روس  نگاری  روزنامه 
همچنین تاکید کرد: اخبار کذب و 
دروغ نیز که از سوی برخی شبکه 
های مجازی منتشر می شود اشاره 
شد و این نشان دهنده دغدغه های 
زمینه  این  در  کشور  دو  مشترک 
است.معاون امور مطبوعاتی و اطالع 
رسانی در عین حال تصریح کرد: در 
این جلسه همچنین درباره چگونگی 
مقابله با اینگونه اخبار و افزایش تولید 

محتوا برای مقابله با آن تاکید شد.
کل  اداره  گفت:  پایان  در  وی 
معاونت  این  خارجی  مطبوعات 
آمادگی بازگشایی دفاتر رسانه های 

روسیه در ایران را دارد.

کاریکاتور

حجاب و عفاف زیر تیغ ُمد!!!

روزنامه در خطر کاهش مخاطب هستند
صالحي:

بهرام سروری نژاد بازیگر و کارگردان تئاتر قصد دارد در نیمه 
دوم سال جاری نمایش »چاق و الغر« را به صحنه ببرد.بهرام 
سروری نژاد بازیگر و کارگردان تئاتر درباره فعالیت های جدید 
خود گفت: به تازگی اجرای نمایش »شلیک به تئاتر شهر« در 
تماشاخانه مهرگان به پایان رسید که در آن به ایفای نقش می 
پرداختم، البته قرار است بار دیگر این نمایش در تماشاخانه 
تازه تأسیس مهرگان روی صحنه برود. قرار است از 7 مرداد 
نیز در نمایش »روز بیست و یکم« به کارگرانی نیوشا محرابی 
بازی کنم که در تماشاخانه مهرگان اجرا می شود.وی درباره 
فعالیت های خود در زمینه کارگردانی تئاتر نیز اظهار کرد: 
قصد دارم که امسال در مقام کارگردان تئاتر هم فعالیت هایی 
بر اجرای مجدد نمایش  باشم. صحبت هایی مبنی  داشته 
»شهادت پیوتر اوهه« که پیش از این نیز به صحنه برده بودم، 
شده است و در صورت حضور بازیگران مدنظر، این نمایش را 

در تماشاخانه مهرگان اجرا خواهم کرد.

»چاق و الغر« 
به تئاتر هشر ميايند

بهناز جعفری و میر طاهر مظلومی به جمع بازیگران فیلم سینمایی 
فیلم  رسیده،فیلمبردارِی  گزارش  پیوستند.به  برکه«  و  »ماهی 
سینمایی »ماهی و برکه« به کارگردانی علی براتی و تهیه کنندگی 
هادی انباردار در اقلید فارس ادامه دارد. بهناز جعفری و میر طاهر 
مظلومی جدیدترین بازیگرانی هستند که به این پروژه سینمایی 
کشور  از  خارج  در  سینمایی  فیلم  این  از  هایی  پیوستند.بخش 
فیلمبرداری خواهد شد.در خالصه داستان این فیلم آمده است: فیلم 
به زندگی مخترعی )علی یزدانی( در سه دوره کودکی، نوجوانی و. 
جوانی او می پردازد. این مخترع در مسیر ساخت اختراعش دچار 
چالش هایی می شود که برای خانواده و اطرافیانش دردسرهایی را 
ایجاد می کند.برخی از بازیگران این فیلم سینمایی که تا به این 
لحظه مقابل دوربین قرار گرفته اند عبارتند از: سعید آقاخانی، بهناز 

جعفری، علیرضا استادی

جعفری و مظلویم در جمع 
ابزیگران »ماهی و برکه«

پیش تولید فیلم جدید منوچهر هادی با نام موقت »خزه« به تهیه 
کنندگی علی سرتیپی از مدتی پیش آغاز شده و گروه این روزها 
مشغول انتخاب بازیگران فیلم هستند تا فیلمبرداری بزودی آغاز 

شود.
است که  بازیگری  گلزار جدیدترین  ،محمدرضا  به گزارش صبا 
حضورش در فیلم قطعی شده تا سومین تجربه همکاری اش با 
منوچهر هادی بعد از سریال پرمخاطب »عاشقانه« و فیلم پرفروش 

»آینه بغل«، در فیلم »خزه« رقم بخورد.
پیش از این حضور ساره بیات، بهرام افشاری و سعید آقاخانی در 

این فیلم قطعی شده بود.
محمد  و  طرح  مجری  نوروزبیگی  جواد  نویسنده،  کایدان  بابک 

حیدری مدیر روابط عمومی فیلم پربازیگر »خزه« می باشند.

همكاري »گلزار« اب

 »منوچهر هادي«

کاله قرمزي 
هر جمعه پخش مي شود

،»کاله  دو  شبکه  عمومی  روابط  از  گزارش  به 
نوروز  و  اعیاد سال جاری  قرمزی 97« که در 
پخش شده، از  روز جمعه ـ 22 تیر ماه ـ به 
صورت هفتگی روانه آنتن شد.مجموعه »کاله 
قرمزی 97« با عروسک های جدیدی از جمله 
پیشی جان، موشی جان، داداش گلم، خونه بغلی 
و ... در نوروز 97 پخش شد و قسمت های جدید 
روی  پیش رو  مناسبت های  و  اعیاد  در  نیز  آن 
آنتن می رود.این مجموعه کاری از گروه کودک 
مدرسی،  حمید  تهیه کنندگی  به  نوجوان  و 
جمعه ها  طهماسب  ایرج  اجرای  و  کارگردانی 

ساعت 21 پخش می شود.

خبر

معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اسالم دین 

گریه نیست.
 سید هادی حسینی در آیین تکریم و معارفه 
اسالمی خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
امور  و  اوقاف  سازمان  کرد:  اظهار  جنوبی، 
خیریه زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد 
قرآن  ترویج  آن  وظیفه  که  است  اسالمی 

است.
وی با بیان اینکه سازمان امور مساجد موضوع 
نهادهای مسجد را پیگیری می کند و یکی 
افزود:  وزارتخانه است،  این  معاونت های  از 
بر  عالوه  وزارتخانه  این  در  قرآنی  معاونت 

خصوص  در  خیریه  امور  و  اوقاف  سازمان 
وزارتخانه  این  دارد.  فعالیت  قرآنی  مطالب 
بیش از 100 عنوان فعالیت دارد که فعالیت 
است.معاون  فعالیت ها  این  صدر  در  قرآنی 
وزیر  استان های  و  مجلس  امور  حقوقی، 
در  کرد:  اسالمیتصریح  ارشاد  و  فرهنگ 
عرصه بین المللی کشور ایران را به هنر و 
فرهنگ آن می شناسند. گاهی اوقات توجه 
به فرهنگ کم می شود. یک دوازدهم اعتبار 
داده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  به  فرهنگی 
بزرگ  هنر  و  فرهنگ  خانواده  لذا  می شود 
است اما جامعه ای مادی نیست.وی با تاکید 
بر توجه به مقوله فرهنگ در سطح کشور، 

تصریح کرد: تقاضا داریم مسئوالن مربوطه 
فرهنگی  جامعه  به  پنج  فصل  موضوع  در 
از  باید  استان  در  مدیر  یک  کنند.  کمک 
تمام ظرفیت ها برای اجرای درست برنامه ها 
امور  به خوبی استفاده کند.معاون حقوقی، 
ارشاد  مجلس و استان های وزیر فرهنگ و 

تولیدات  ماندگاری  به  اشاره  با  اسالمی 
فرهنگی، خاطرنشان کرد: ماموریت مدیرکل 
سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از صدا 
و سیما رو به اتمام بوده و معرف مدیرکل 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فقط  نیز  جدید 

اسالمی است.

معاون وزیر ارشاد:

 اسالم دیـن گریـه نیـست

 سیروس مقدم :
به »پایتخت ۶« فکر می کنیم

q
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تهیه کننده سریال های سیروس مقدم می گوید چند کار را به صورت موازی پیش 
می بریم که طرح »پایتخت6«، یک سریال ماورایی و مجموعه »هنگام بیداری« از 
آن جمله است.الهام غفوری تهیه کننده سریال »پایتخت« در گفتگو با  مهر درباره 
پروژه هایی که در دست طرح و برنامه ریزی دارد، بیان کرد: ما چندین پروژه و طرح 
داریم که همه را به صورت موازی پیش می برم ولی برای راه اندازی کارهای جدید 

باید شرایط مالی را بسنجم.
وی ادامه داد: اولویت من فراهم شدن بودجه مالی است و البته فیلمنامه این پروژه 
ها باید به شکلی منسجم پیش رود تا ببینیم در نهایت کدام یک برای ساخت قطعی 

می شود.
غفوری اظهار کرد: هم اکنون روی »پایتخت 6« سیروس مقدم فکر می کنیم، یک 
سریال ماورایی در دست نگارش است که سعید نعمت اهلل فیلمنامه آن را می نویسد 

و فیلمنامه پروژه »هنگام بیداری« نیز در حال نگارش است.
به گفته وی، »هنگام بیداری« که کارگردانی آن با سیروس مقدم خواهد بود پروژه 

سنگینی است و باید متن آماده شود تا بتوان درباره آن تصمیم گرفت. 
وی در پایان گفت: همه این پروژه ها را به صورت موازی پیش می بریم تا در نهایت 
اولویت بندی و زمان بندی کنیم و برای تولید یکی از آنها به نتیجه مشخص برسیم.

ادامه فیلم» پلیس اهني «
ساخته مي شود
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برای کارگردانی آن  بلوم کمپ  نیل  و  فیلم »پلیس آهنی« ساخته می شود  ادامه 
قرار   »9 کارگردان  »منطقه  بلوم کمپ  نیل  ورایتی،  از  نقل  است.به  انتخاب شده 

است روی صندلی کارگردانی یک فیلم دیگر از »پلیس آهنی« بنشیند.
کمپانی مترو گلدوین مایر قصد دارد فیلم »پلیس آهنی برمی گردد« را 4 سال 

پس از آن که با همکاری سونی بازسازی »پلیس آهنی« را انجام داد، بسازد.
فیلم قبلی را ژوزه پادیال کارگردان برزیلی کارگردانی کرد و جوئل کینامان بازیگر 
سوئدی-آمریکایی نقش شخصیت اصلی را بازی کرده بود و گری اولدمن، مایکل 
کیتون، ساموئل ال.جکسون، ابی کورنیش و جکی ارل هیلی دیگر بازیگران فیلم 

بودند.در بازسازی فیلم کینامان در نقش اصلی با جرایم مقابله می کرد.
 وی پلیسی از دیترویت بود که به پلیسی آهنی بدل شده بود.

قرار است  بلوم کمپ که  ثبت کرد.نیل  را  میلیون دالری  فیلم فروشی 240   آن 
فیلم جدید را کارگردانی کند کارگردان، نویسنده، تهیه کننده و انیماتور کانادایی 
- آفریقای جنوبی است. سبک فیلم های وی بیشتر به روش حمل دوربین روی 

دست و حاوی تصاویر کامپیوتری کامال واقعی است.
 از جمله فیلم های مشهور وی که به این سبک ساخته شده، فیلم »منطقه 9« 

است.


