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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 250 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

تعلل یک ساله بانک مرکزی در ارائه 

گزارش ارزهای دیجیتال

شورای تامین مجوز ورود خانواده ها

 به ورزشگاه ها را صادر کرد

بسته پیشنهادی ۵۵ محوری نمایندگان 

مجلس برای مشکالت اقتصادی
به گزارش زمان ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: پارسال در این کمیسیون تصویب شد بانک مرکزی درباره 
ارزهای دیجیتال گزارشی بدهد اما در پی کوتاهی و قصور بانک 

مرکزی در ارائه این گزارش مهم، ما به این موضوع ورود کردیم.

خانواده  و  زنان  امور  معاون  ابتکار  ،معصومه  زمان  گزارش  به 
رییس جمهوری گفت: مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها 
را شورای تامین استان صادر کرد و این مجوز فقط برای استان 

تهران نیست.

والیی  فراکسیون  رئیس  نایب  دهقان  محمد   ، زمان  گزارش  به 
نمایندگان مجلس با اشاره به توصیه های رهبر معظم انقالب در دیدار 
با رئیس جمهور و اعضای دولت از تهیه بسته پیشنهادی 55 محوری 

برای برون رفت از معضالت اقتصادی کشور خبر داد. 753
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سرمقاله
نقش مجتمع های چند منظوره

 در اقتصاد مقاومتی

نگاه روز
کوچ مستاجران از پایتخت به 

شهرهای اقماری

 آغاز افول ترامپیسم 

بسیاری از جامعه شناسان و اندیشمندان 
برای  پایدار«  »توسعه  مفهوم  از  توسعه 
در  کشورهای  بویژه  کشورها  توسعه 
می آورند.  میان  به  سخن  توسعه  حال 
تمام  که  است  توسعه ای  پایدار،  توسعه 
شاخص های انسانی، اجتماعی، فرهنگی، 
به همراه  توأمان  را  اجتماعی  و  سیاسی 
محقق  زمانی  توسعه  این  باشد.  داشته 
عنوان  به  انسانی  نیروی  خواهد شد که 
شاخصی تعیین کننده و سرنوشت ساز، 
موتور محرکه جامعه تلقی شود. در این 
پایه  بر  محور  انسان  پایدار  توسعه  مفهوم 
امنیت،  بهداشت،  مانند  شاخصه هایی 
فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات 
تحول  بنابراین  است.  بنا شده  اطالعات  و 
اقتصادی آن هم در تمامی زمینه ها، دارای 

نقشی اساسی و کلیدی است .
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2 مهدی خسروشاهی

مریم فکری 

روح اهلل جمعه ای 
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 در میدان اقتصادی میانداری با دولت است

صالحی با انتقاد از هم نوایی برخی داخلی ها با خارجی ها تشریح کرد:

تکمیل کارخانه روتورسازی در فرایند تحقق 
1۹۰ هزار سو غنی سازی

معاون اقتصادی رییس جمهوری:

رئیس سازمان انرژی اتمی از تکمیل کارخانه تولید روتور 
برای استفاده در سانتریفیوژهای پیشرفته در چارچوب 
فرمان اخیر رهبر انقالب مبنی بر آمادگی سریع برای 

رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، با تبیین اقدامات این 
رهبری  معظم  مقام  فرمان  این  اجرای  برای  سازمان 
گفت: ما این کارخانه را به جای اینکه در هفت، هشت 
سال آینده بسازیم در حین مذاکره ساختیم، اما راه 
اندازی نکردیم البته حضرت آقا، کامالً آگاهی دارند و 
آن زمان اطالعات الزم را به ایشان می دادیم و اکنون که 
دستور دادند این کارخانه کامالً به راه افتاد.وی که با صدا 
و سیما مصاحبه می کرد، افزود: یک روز پس از دستور 
از  انقالب در روز ۱۴ خرداد که بخشی  رهبر معظم 
کارخانه را راه اندازی کردیم، رسانه ملی تصاویری از آن 
تهیه و پخش کرد. همان روز اعالم کردم که بخش دیگر 
کارخانه تا یک ماه راه اندازی می شود که اکنون تقریباً 
کامل شده است. صالحی این کارخانه را بسیار پیشرفته 
و برای ساخت روتورهای مربوط به سانتریفیوژ و اندازه 
گیری های الزم دانست و گفت: ظرفیت این کارخانه به 
حدی است که اگر بخواهیم سانتریفیوژهای آی آر ۶ 
را تولید انبوه کنیم ظرفیت اسمی و نهایی اش، تولید 

حدود ۶۰ سانتریفیوژ آی آر ۶ در روز است. وی، قدرت 
و ظرفیت غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژهای آی آر 
۶ را ۱۰ سو دانست و افزود: با توجه به توان تولید روزانه 
۶۰ دستگاه از این نوع سانتریفیوژ، میزان ظرفیت غنی 
سازی آن روزانه ۶۰۰ سو، ماهانه ۱۸ هزار سو و در ۱۰ 
ماه، ۱۸۰ هزار سو یعنی تقریباً همان ۱۹۰ هزار سوی 
هدفگذاری شده است.صالحی گفت: البته برای ساخت 
روزانه ۶۰ سانتریفیوژ آی آر ۶ مواد مختلف از آلومینیوم 
گرفته تا فوالدهای مد نظر باید فراهم شود و زمانی که 
اعالم شد برویم آماده سازی کنیم یعنی برویم مواد الزم 
برای ساخت سانتریفیوژها را آماده کنیم که این کارها را 
انجام داده ایم. وی افزود: این کارخانه پیشرفته در جای 
بسیار وسیع و پیشرفته ایجاد شده است، کارخانه ای که 
باید ۱۰ سال دیگر محقق می شد، اما با اقدامات شبانه 
روزی فرزندان عزیز، غیور و پرتالش سازمان انرژی اتمی 
راه اندازی شده است.صالحی با انتقاد از نفی اقدامات 
و پیشرفت های هسته ای گفت: با وجود این اقدامات، 
برخی می پرسند این کارها را که باید انجام می دادید چرا 
انجام ندادید؟ مظلومیت ما از همین است که نمی توانیم 
همه حرف ها را در هر زمانی بزنیم. رئیس سازمان انرژی 
اتمی تصریح کرد: به عنوان نمونه، من این حرف را 

اکنون می گویم درحالی که سه سال پیش نمی توانستیم 
اعالم کنیم که چنین کارخانه ای را می سازیم.وی گفت: 
البته ما ملزم هستیم که در چارچوب مقررات کار کنیم 
و من خود را ملزم می دانم. حضرت آقا فرمودند: جایی 
که تعهدی ایجاد می کنیم باید به آن وفادار باشیم مگر 
آنکه طرف مقابل بخواهد خلف وعده کند و زیر تعهدش 
بزند، اما ایشان فرمودند: تا زمانی که طرف مقابل به 
تعهدش پایبند است شما هم باشید. صالحی افزود: بر 
این اساس وظیفه می دانم که هیچ کاری که مخالف 
انجام  باشد  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  مقررات 
برجام،  و  پروتکلی  پادمانی،  تعهدات  طبق  و  ندهیم 
هر کاری که می کنیم در چارچوب تعهداتی باشد که 
پذیرفته ایم و خارج از آن هیچ کاری انجام نمی دهم.وی 
گفت:: زمانی که این کارخانه را می ساختیم، چون برجام 
هنوز به سرانجام نرسیده بود به پروتکل الحاقی متعهد 
نبودیم، اما وقتی برجام عملیاتی شد به این پروتکل 
متعهد شدیم پس آن بخشی را که ساخته بودیم جمع 
کردیم، اما پس از دستور رهبر معظم انقالب دوباره آن 
را در چارچوب برجام اجرا کردیم.صالحی افزود: پس 
داشتند  آن ها حق  الحاقی  پروتکل  به  ما  تعهدات  از 
بیایند سالن پیشرفته ما را ببینند که آمدند و دیدند، 
اما قبل از پروتکل الحاقی چنین حقی نداشتند. پس 
ما کارها را طبق مقررات انجام دادیم و هیچ کاری را 
خالف تعهدات پادمانی، پروتکل الحاقی و برجامی انجام 
نمی دهیم به همین علت است که مقام معظم رهبری 
در دستورهایشان فرمودند که اقدامات ما در چارچوب 
برجام باشد.وی گفت: ما طبق تذکراتی که رهبر معظم 
انقالب همواره می دادند، وقایع، بدعهدی ها و بدقولی 
آنان را پیش بینی می کردیم و برخی آماده سازی ها 
را زودتر از زمان خودش در دستور کار قرار دادیم که 
این مستلزم قدردانی از مجموعه همکارانم در سازمان 

انرژی اتمی است.        
          ادامه در صفحه 2

صالحی با انتقاد از هم نوایی برخی داخلی ها با خارجی ها تشریح کرد:

تکمیل کارخانه روتورسازی در فرایند تحقق 1۹۰ هزار سو غنی سازی

ظریف: اروپا به حرف بسنده نکند 

است  افراط گرایی  با  مقابله  وسیه  ر و  ما  هدف 

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی 
نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگاری شده در پژوهشکده پولی وبانکی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، نیما امیر شکاری در خصوص مباحثی که در خصوص 
از ضروریات در  ارز رمزنگاری شده ملی در کشور شده، اظهار داشت: یکی  ایجاد 
کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی است ازاین رو پژوهشکده پولی و بانکی 
بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده و حتی یک نمونه آزمایشگاهی 
از ارز رمزنگاری شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است.وی افزود: پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی این ارز را به سفارش نهادی نساخته ازاین رو منتظر یک 
سفارش دهنده مؤثر در این بخش است.امیر شکاری تأکید کرد: پژوهشکده پولی و 
بانکی به عنوان یک نهاد پژوهشی وظیفه تحقیق و مطالعه در این بخش را به عهده 
دارد ازاین رو در این مرکز، در حد پژوهش و ساخت آزمایشگاهی ارز رمزنگاری شده 
ملی پیش رفته و معایب و مزایایی آن را بررسی کرده است.وی ادامه داد: پژوهشکده 
پولی و بانکی به منظور ارائه این ارز رمزنگاری شده با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و 
منتظر عقد تفاهم نامه به منظور ارائه این ارز به بازار است.امیر شکاری خاطرنشان کرد: 
واقعیت این است که در همین مدل آزمایشگاهی به سؤال هایی رسیده ایم که باید در 
سطح استراتژیک و کالن جواب داده شود. زیرا ممکن است مسئوالن کشور بخواهند 
بخشی از پایه پولی کشور را بر مبنای ارزهای دیجیتال جلو ببرند و این مسئله که 
پشتوانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سؤالی است که مسئوالن نظام پولی، بانکی 
و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر 
نظام اقتصادی که در دنیای امروز بخواهدبه سمت اقتصاد دیجیتال حرکت کند، 
چاره ای جز شناخت ارزهای رمزنگاری شده و حرکت به سمت آن نخواهد داشت 
زیرا هزینه های پول فیزیکی تا چند سال آینده بسیار باالتر از آن است که بتواند 
اقتصاد دیجیتال را حمایت کند.وی ادامه داد: ازاین رو باید به سمت بهره گیری از 
ارزهای دیجیتال که به مراتب هزینه هایی کمتر بخصوص در بخش نظارتی نیاز دارند 
در اقتصاد دیجیتال رفت.امیرشکاری بابیان این که ارز رمزنگاری شده در ادبیات امروز 
بیشتر یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه 
درگذشته تفکیکی اتفاق می افتاد و همچنین کاربرد هر یک از این بازارها متفاوت 
بود.وی افزود: افرادی که در بازار پول فعالیت می کردند که شامل بانک مرکزی، 

بانک ها، سپرده گذاران هستند به منظور تأمین مالی اولیه پروژه ها و بازار کم ریسک 
سپرده گذاری ، تسهیالت گیری و سرمایه گذاری در بانک ها را انتخاب می کردند.

این پژوهشگر اقتصادی اذعان کرد: از طرف دیگر افرادی بودند که ریسک پذیری 
باالتری داشتند و در بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار و دیگر بازارهای بورسی فعالیت 
می کردند و ریسک باال در سرمایه گذاری را به جان می خریدند.امیرشکاری ادامه داد: 
بر این اساس بازار پول و سرمایه هرکدام ویژگی ها و قابلیت های خاص خود را داشت 
ولی با ورود ارزهای رمزنگاری شده ماهیت جدیدی ایجاد شد زیرا از طرفی اسم ارز به 
آن دادند و شباهت به بازار پول دارد و از طرف دیگر ماهیت کاربردی آن به کاال و بازار 
سرمایه نزدیک تر است.وی تأکید کرد: مردم در ابتدای امر از ارزهای رمزنگاری شده 
به جای خریدوفروش روزانه بیشتر به چشم سرمایه گذاری نگاه می کردند زیرا تاکنون 
این نوع ارزها قابلیت های سرمایه گذاری زیادی از خود نشان داده اند.امیرشکاری 
خاطرنشان کرد: در اصل با ورود ارزهای رمزنگاری شده یک ابزار مالی جدیدی به 
وجود آمد که کاربردی دوگانه دارد و در هر دو بازار پول و سرمایه قابل استفاده است 
ازاین رو در برخی مراکز و فروشگاه ها می توان با بیت کوین و اتریوم نسبت به خرید 
کاال و خدمات اقدام وهم می توان مثل یک کاالی سرمایه ای در بازارهای بورسی بر 
روی آن سرمایه گذاری کرد.این پژوهشگر اقتصادی گفت: این اتفاق باعث شد نهادها 
و افرادی که ماهیت محافظه کارانه داشته و در بازار پول فعال هستند ازجمله بانک 
مرکزی و نظام بانکی نسبت به ارزهای رمزنگاری شده ماهیت محافظه کارانه در پیش 
بگیرند و از طرف دیگر افرادی که در بازارهای سرمایه فعالیت می کردند با قبول 
ریسک این مدل از سرمایه گذاری به سمت آن رفتند.امیرشکاری خاطرنشان کرد: در 
ایران نیز فرا بورس خیلی سریع به سمت ارزهای رمزنگاری شده رفت اما بانک مرکزی 
به آن مالحظاتی نشان داد و درمجموع الزم هست که مسئوالن کشور تمام جوانب 
ارزهای رمزنگاری شده را مطالعه و نسبت به این فناوری واکنش منطقی نشان دهند.

وی ادامه داد: ایران نیز باید مانند کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا به سمت تعیین 
چارچوب و نظام مند کردن فعالیت ها در حوزه ارزهای رمزنگاری شده حرکت کند زیرا 
در حال حاضر برخی کشورها فعالیت ارزهای رمزنگاری شده را محدود و برخی آزاد 
گذاشته اند و همچنین برخی دیگر برای فعالیت در این بخش مالیات وضع کرده اند. 

درصورتی که در ایران هنوز در این خصوص بالتکلیفی وجود دارد.

یک شرکت هلندی که ۵ سال پیش موفق به تولید »گوشت گاو« در آزمایشگاه 
شد، گفته است که قصد دارد تا ۳ سال بعد این گوشت ها را وارد رستوران ها 

کند .
 Mosa(»به گزارش زمان به نقل از ایسنا، یک شرکت هلندی با نام »موسی میت
Meat( که ۵ سال پیش برای اولین بار »گوشت آزمایشگاهی«تولید کرده بود، 
اعالم کرد برای اینکه برنامه هایش برای تولید و فروش گوشت هایی که به صورت 
مصنوعی در آزمایشگاه تولید شده اند را وارد رستورانها کند، بودجه دریافت 

کرده است.
این برنامه در سال 2021 عملی خواهد شد

این شرکت گفت: بودجه ما ۷.۵ میلیون یورو افزایش پیدا کرد که این بودجه از 
شرکت های غذایی »M Ventures« و« Bell Food Group« دریافت 
 »Bell Food « یک سرمایه  گذار آلمانی و »M Ventures «.شده است

نیز یک شرکت تولید کننده فرآورده های گوشتی در سوئیس است.
این شرکت اعالم کرد که امیدوار است تا سال ۲۰۲۱ میالدی، این گوشت های 

آزمایشگاهی را برای »همبرگر« تولید کند.فعاالن محیط زیست هشدار داده اند 
که روند رو به رشد تمایل به خوردن گوشت در جهان به ویژه در اقتصادهای 
بزرگ دنیا مانند چین، پایدار نخواد بود زیرا گوشت گاو و مرغ، نسبت به گیاهان، 
به منابع بیشتری نیازمند است.گاوها مقدار زیادی از »گازهای گلخانه ای« را 
خود به تنهایی تولید می کنند که موجب افزایش گرمایش جهانی می شود.

چالش این کارخانه این است که گوشتی تولید کند که از لحاظ ظاهر، طعم، و 
احساس مانند گوشت گاو واقعی باشد.

»موسی میت« در این گوشت ها از نمونه های کوچک سلولی استفاده می کند که 
از بدن حیوانات زنده دریافت شده است.

این سلول ها با مواد غذایی تغذیه می شوند که در نهایت می توانند به عنوان 
رشته های ماهیچه ای رشد کنند تا بافت ماهیچه ای ایجاد شود.

شرکت تولید کننده این گوشت ها مدعی شده است که با استفاده از یکی از این 
نمونه ها، می تواند تا ۸۰ هزار همبرگر نوع »Quarter Pounder « که 

توسط فست فود »مک دونالد« به فروش می رسد را تولید کند.  

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اروپا نباید تنها به اظهار 
نظر و صدور بیانیه اکتفا کند؛ ما نیاز داریم که راهکارهایی 
عملی به خصوص در زمینه مراودات بانکی و غیره را از 

سوی آنها دریافت کنیم.
ظریف،  جواد  محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با یورونیوز ضمن 
آمریکا  از خروج  اروپا پس  با  روابط  اهمیت  بر  تاکید 
از برجام اظهارداشت: جدا از تعهد سیاسی اروپایی ها 
برای پایبندی به توافق هسته ای اینک نیاز به مشاهده 
اقدامات عملی آنهاست.وی تصریح کرد: اروپا نباید تنها 
به اظهار نظر و صدور بیانیه اکتفا کند؛ ما نیاز داریم 
که راهکارهایی عملی به خصوص در زمینه مراودات 
انرژی، حمل و نقل و حمایت  بانکی، سرمایه گذاری، 
آنها دریافت  از سوی  از بنگاه های کوچک و متوسط 
کنیم.ظریف در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص 
مالقات اخیر پوتین و ترامپ، روسای جمهوری روسیه و 
آمریکا در فنالند و تاکید آنها بر نوعی همگرایی نسبت به 
آنچه در سوریه می گذرد، خاطرنشان کرد: به اعتقاد من 

سرنوشت سوریه باید توسط مردم این کشور رقم بخورد. 
من فکر می کنم که مردم سوریه در برابر فشارهای زیاد، 
عملیات متعدد تروریستی و تهاجم افراط گرایان در 
طول هفت سال، استقامت خوبی از خود نشان دادند 
که البته در این میان ایران و سوریه نیز نشان دادند با 
حمایت های خود در کنار مردم این کشور هستند.وزیر 
امور خارجه ایران در همین زمینه افزود: ما هماهنگی 
و ارتباط خوب خود را با روسیه و دولت سوریه حفظ 

کرده ایم و به این کار ادامه خواهیم داد. هدف کلی هر 
سه طرف مبارزه با تروریسم و افراط گرایی است. به 
اعتقاد من اگر مقاومت مردم سوریه نبود ما اکنون به 
موفقیت های اخیر در منزوی کردن و شکست نیروهای 

موسوم به داعش دست نیافته بودیم.
آمریکا و  پنهان  به تالش های  اشاره  با  وی همچنین 
متحدانش در حمایت از گروه های تروریستی در سوریه 
تصریح کرد: ترامپ اگر قرار است اعتباری را از مناقشه 
اعتبار چیزی  این  واریز کند،  به حساب خود  سوریه 
ایران  خارجه  امور  نیست.وزیر  داعش  از  حمایت  جز 
همچنین با اشاره به این بخش از سخنان دونالد ترامپ 
در نشست هلسینکی مبنی بر این که ایران نباید از 
شکست داعش منتفع شود، گفت: این موضع را تاییدی 
بر حمایت رئیس جمهوری آمریکا از نیروهای داعش 
می دانم، منابع غربی اسناد معتبری در اختیار دارند 
که به روشنی این حمایت ها را ثابت می کند. بهره بردن 
سالح های  از  افراطی  سازمان های  و  داعش  نیروهای 

آمریکایی یکی از این اسناد است.

گام های جدید بانک مرکزی برای تولید بیت کوین

گوشت گاو مصنوعی به رستوران ها راه می یابد!
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نقش مجتمع های چند منظوره در اقتصاد مقاومتی
مهدی خسروشاهی

بسیاری از جامعه شناسان و اندیشمندان توسعه از مفهوم »توسعه پایدار« 
برای توسعه کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه سخن به میان 
می آورند. توسعه پایدار، توسعه ای است که تمام شاخص های انسانی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را توأمان به همراه داشته باشد. 
این توسعه زمانی محقق خواهد شد که نیروی انسانی به عنوان شاخصی 
تعیین کننده و سرنوشت ساز، موتور محرکه جامعه تلقی شود. در این 
مفهوم توسعه پایدار انسان محور بر پایه شاخصه هایی مانند بهداشت، 
امنیت، فرهنگ، آموزش، دانش و توسعه ارتباطات و اطالعات بنا شده 
است. بنابراین تحول اقتصادی آن هم در تمامی زمینه ها، دارای نقشی 
اساسی و کلیدی است. اقتصاد تک محصولی در ایران به عنوان معضلی 
همیشگی باعث کندی این روند و تحریم های همیشگی بدخواهان نظام 
مقدس جمهوری اسالمی مزید بر علت شده است.در این میان نگاه توأمان 
به ظرفیت های داخلی و استفاده از قابلیت های مردمی در اداره اقتصاد 
کشور، همواره مد نظر مسئوالن، بویژه مقام معظم رهبری بوده است. ایشان 
در چند سال گذشته همواره کوشیده اند نگاه های کالن کشور به سوی 
مسائل اقتصادی متمایل و حرکت شتابان مسئوالن و مردم در این عرصه 
تنظیم و هماهنگ شود. نامگذاری سال های اخیر در پرتو نام های اقتصادی 
و در رأس آنها سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« و » اقتصاد مقاومتی، 
حمایت از کاالی ایرانی« نشان می دهد و توسعه همه جانبه کشور، رنگ 
و بویی اقتصادی به خود گرفته است.صاحب نظران برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی به عنوان مسیری کلیدی برای رسیدن ایران به توسعه پایدار، به 

شاخصه هایی اشاره کرده اند که به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد:
مردمی شدن اقتصاد

باید مردم به عنوان سکانداران اقتصاد کشور در فعالیت های اقتصادی شرکت 
و مسیر توسعه را هموار سازند. مشارکت بخش خصوصی در کمک به 
اقتصاد دولتی و سهیم کردن مردم در فعالیت های اقتصادی که در اصل 

۱۴۴ توسعه بدان پرداخته شده است، از آن جمله اند.
تقویت فرهنگ کار و تولید

باید در نزد ایرانیان فرهنگ کار و تالش مقدس و تحصیل رزق حالل، 
به  رسیدن  و  تن پروری  فرهنگ  همچنین  شود.  محسوب  سرافرازی 
ثروت های ناگهانی، باید مذموم و ناپسند تلقی و بر کار و تالش مردم برای 
ساختن کشوری آباد و رها از کمبودها تأکید شود. وظیفه رسانه های گروهی 

و مراجع فرهنگ ساز در این زمینه پررنگ و قابل بررسی و تأمل است.
کاهش وابستگی به ذخایر زیرزمینی

باید ترتیبی اتخاذ شود تا خام فروشی و استفاده بی رویه از ذخیره های 
زیرزمینی به حداقل کاهش یابد و یا حداقل با تبدیل به ارزش افزوده و 

کاالهایی با ارزآوری بیشتر، زمینه های توسعه متوازن را فراهم سازد.
اصالح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف

 باید با استفاده از تکنولوژی های نوین و انرژی های نو و تجدیدپذیر، مصرف 
بی رویه انرژی ها را در کشور اصالح و فرهنگ استفاده هدفمند و مبتنی بر 
فکر و اندیشه را جایگزین نمود. باید اسراف و مصرف بی رویه به یک مذموم 

فرهنگی تبدیل و از طریق افکار عمومی و رسانه ها نکوهش شود.
حمایت از تولید ملی

یکی از مهمترین اهرم های رسیدن به توسعه پایدار و اصالح الگوی مصرف، 
حمایت از تولیدکننده داخل و بهبود کیفیت محصوالت داخلی است. باید 
از طریق حمایت از تولیدات داخلی و گرایش به برندسازی در داخل و 
خارج از کشور و تبلیغات صحیح، محصوالت ایرانی را به عنوان محصوالتی 
با کیفیت و بی بدیل به جهانیان معرفی نماییم. ما در بعضی از محصوالت 
دارای ظرفیت های بالقوه ایم و می توانیم در سایر زمینه ها نیز خود را به 

شاخصه های با کیفیت جهانی نزدیک کنیم.
استفاده حداکثری از همه ظرفیت ها

یکی از تعاریف توسعه که منجر به پایداری این مفهوم در دراز مدت خواهد 
شد، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های داخلی برای تولید، بهره وری 
و خدمات پس از فروش است. می توانیم با استفاده از تمام ظرفیت های 
موجود کشور که از مهمترین آنها منابع زیر زمینی کم نظیر و نیروی انسانی 
جوان و آزموده است، استفاده ای شایان و مؤثر کنیم. اعتماد به نیروهای 

داخلی، زمینه های توسعه و خودکفایی را فراهم خواهد نمود.
روح خود باوری و خود کفایی

اتکایی در میان مردم، باعث شکوفایی  باوری و خود  ایجاد روح خود 
استعدادهای داخلی و پرورش نسل هایی پویا و تأثیرگذار در جریان توسعه 
کشور خواهد شد. باید با استفاده از باورهای دینی – مذهبی مردم را نسبت 

به رشد همه جانبه کشور، حساس و مسئول نماییم. 
توجه به اقتصاد دانش بنیان

مهمترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است که براساس 
تولید، توزیع و کاربرد اطالعات و دانش شکل گرفته است. علم و دانش 
انحصاری می تواند منشأ درآمدزایی و رشد و پیشرفت کشور شود. از این 
رو توجه ویژه به این موضوع، می تواند زمینه های دستیابی به ثروت ملی و 

توسعه متوازن را فراهم نماید.                     
بررسی و تحلیل نقش مجتمع های چند منظوره

در بررسی و تحلیل نقش مجتمع های چند منظوره در توسعه پایدار و تحقق 
اقتصاد مقاومتی و حمایت از کاالی ایرانی می توان از سازمان های غیردولتی 
)بخش خصوصی( و مردم نهاد در توسعه پایدار و حرکت به سوی اقتصاد 
مقاومتی سخن به میان آورد.بخش خصوصی می تواند با برنامه ریزی های 
مؤثر و کاربردی و منطبق با ضوابط دولتی، دولت را در پیشبرد اهداف 
اقتصادی کالن یاری نماید. مشارکت مردم در بخش های اقتصادی، پویایی 
و نشاط را برای تمامی ارکان جامعه به ارمغان خواهد آورد. همکاری های 
تنگاتنگ بخش خصوصی و بخش دولتی باعث هم افزایی و حرکت جامعه 
در مسیر توسعه خواهد شد.در این میان مجتمع های چند منظوره تجاری 
که آنها را بازارهای بزرگ دوران معاصر می نامند، از نمادهای توسعه و 
حرکت به سوی فرهنگ مشتری مداری به شمار می روند. این بازارها که 
تمام احتیاجات زیستی شهروندان را به صورت یکجا درخود تعبیه کرده اند، 
علیرغم نگاه نادرست و گاه غلط انداز به آنها، نقش بسزایی را در اصالح 
الگوی مصرف و حرکت به سوی الگوی ایرانی- اسالمی پیشرفت و توسعه 
ایفا می کنند.قرار گرفتن تمام احتیاجات شهروندان در یک مجتمع تجاری 
بزرگ، باعث صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان و کاهش محسوس 
در هزینه های جابه جایی خواهد شد. ایجاد محیطی تجاری و در عین حال 
فرح بخش و نشاط آور که تمام عالیق شهروندان را در خود لحاظ کرده 
است، به آنها این فرصت را خواهد داد تا اوقاتی متفاوت و فراموش نشدنی 
را در کنار خانواده و عزیزان خود تجربه کنند.کاهش هزینه های جانبی به 
دلیل فراهم بودن تمامی خواسته ها، بسترسازی برای یکپارچگی چرخه 
تولید، تأمین و توزیع، جاذبه های توریستی مهیا شده در سطحی ایده آل و 
آشنایی با فرهنگ کشورها و ملل مختلف حاضر در چنین بازارهایی، شادی 
و نشاط دوچندان را به همراه خواهد داشت. از این رو می توان از طریق 
تعبیه امکانات فرادستی در سطح کالن - در همکاری بخش خصوصی و 
دولتی- بیشترین رفاه را در بازه زمانی معین برای شهروندان به ارمغان آورد.

همچنین باید شرایطی را از لحاظ فرهنگی در مجتمع های چند منظوره 
تجاری فراهم کنیم تا شهروندان، خرید از این مکان ها را یک وظیفه عمومی 
و نمادی برای تشخص شهروندی تلقی کنند و این بازارها به عرصه ای برای 
نمایش قدرت تولید داخلی با تفاوت ویژه در نحوه ارائه کاال، بسته بندی 
و خدمات پس از فروش محسوب شوند. همچنین می توان مجتمع های 
تجاری چند منظوره را به محلی برای عرضه برندهای داخلی در تقابل با 
برندهای خارجی، برای افزایش کیفیت تولیدات داخل بدل نمود تا به تدریج 
ذائقه مشتری به سمت داشته های داخلی و باور تولیدات داخل تمایل یابد و 
الگوی مصرف به سمت افتخار به استفاده از کاالهای ساخت داخل متمایل 
شود.مهمتر آنکه بازارهای بزرگ تجاری در ایجاد اعتماد به نفس در میان 
تولیدکنندگان ایرانی در تمام زمینه های تأمین، تولید، توزیع و خدمات پس 

از فروش نقشی بسیار ارزنده ایفا خواهند نمود.
Albrz.payam@gmail.com 

روحانی: خانواده معظم شهدا مایه 
فخر ملت و عزت کشور هستند

رئیــس جمهوری با تاکید براینکــه خانواده معظم 
شــهدا مایه فخر ملت و عزت کشور هستند، گفت: 
در راه استقالل و آبادانی، به دعای خیر خانواده شهدا 

نیازمندیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حســن روحانی شامگاه سه شنبه با حضور در 
منزل شهیدان غالمرضا و محمد یاسری، ضمن دیدار 
با مادر این شهیدان واالمقام، از ایثار فرزندان و صبر 
اعضای خانواده یاسری تجلیل کرد.رئیس جمهوری 
در دیدار مادر و خواهران شهیدان یاسری با بیان اینکه 
تربیت چنین فرزندانی برای هر خانواده ای سعادت 
دنیوی و اخروی است، گفت: وجود جوانانی که اشتیاق 
دارنــد در راه دین و کشــور جان خود را فدا کنند و 
خانواده هایی که با نهایت رغبت حاضرند فرزندان خود 
را به عنوان گرانبهاترین دارایی شان در این راه تقدیم 
کنند، مایه فخر ملت و عزت کشــور است.روحانی 
افزود: شما خانواده معظم شــهدا کار بزرگی انجام 
دادید و به بهترین شکل به وظیفه خود عمل کردید، 
حاال نوبت ماست که به وظیفه خود در راه استقالل 
و آبادانی کشور عمل کنیم و در این مسیر به دعای 
خیر شما خانواده شهدا نیازمندیم.در این مراسم که 
حجت االسالم والمسلمین شهیدی رئیس بنیاد شهید 
و امور ایثارگران نیز حضور داشت، رئیس جمهوری با 
تقدیم لوحی از مادر و خواهران شهیدان یاسری که هر 
دو فرزند پسر خود را تقدیم انقالب کردند، تقدیر کرد.

مقابله با تهاجم رسانه ای ماموریت 
قرارگاه جنگ نرم سپاه 

سخنگوی سپاه گفت:مقابله با تهاجم رسانه ای ماموریت 
قرارگاه جنگ نرم سپاه است وتسلط سردار آبرومند بر 
موضوعات جنگ نرم منجر به تصمیم سرلشکر جعفری 
در انتصاب وی به عنوان جانشین خود در قرارگاه جنگ 

نرم شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، سردارسرتیپ دوم 
پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسوول روابط عمومی 
کل سپاه در گفت وگویی با اشــاره به انتصاب سردار 
جمال الدین آبرومند به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه 
جنگ نرم سپاه، گفت: با توجه به شرایط تهاجم روانی 
و جنگ رسانه ای ترکیبی دشمن علیه نظام مقدس 
جمهوری اسالمی و سپاه پاســداران از مدت ها قبل 
قرارگاهــی تحت عنوان قرارگاه جنگ نرم در ســپاه 
شکل گرفته است.وی افزود: از آنجا که در ماه های اخیر 
ضرورت تقویت این قرارگاه مورد توجه مسئولین سپاه 
قرار گرفته بود، فرمانده کل سپاه تشخیص داد یکی از 
سرداران خوش فکر، قوی و پای کار سپاه در دوران دفاع 
مقدس و پس از آن به نام سردار آبرومند که سال ها در 
حوزه طرح و برنامه و لجستیک منشأ خدمات و خیر 
برای سپاه بوده به این قرارگاه منتقل شود. سخنگوی 
سپاه در ادامه تأکید کرد: سردار آبرومند از فرماندهان 
مسلط به ماموریت های قرارگاه جنگ نرم سپاه است 
که برغم  اهمیت جایگاه و نقش معاونت هماهنگ کننده 
در سپاه، سرلشکر جعفری وی را به عنوان جانشین خود 

در قرارگاه جنگ نرم منصوب کرد.

احتمال سوءاستفاده آمریکا 
از اعتراضات عراق

اعتراضات بصره به رغم تالش های بغداد برای آرام کردن 
بحران کنونی در حال سرعت گرفتن است. یک تحلیلگر 
عراقی معتقد است که این اعتراضات احتماال به تغییرات 
سیاسی خاصی ختم می شود و واشنگتن ممکن است 

برای سوءاستفاده از این تحوالت تقال کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، قصی المعتصم، تحلیلگر 
استراتژیک نظامی عراق به اسپوتنیک عربی گفت، تداوم 
اعتراضات در شهر بصره عراق که هشتم ژوئیه آغاز شد 
به تحوالت سیاسی داخلی ارتباطی ندارد. این "انقالب 
گرسنگان" است.او تاکید کرد: استان بصره بیش از ۹۵ 
درصد از نفت استخراج شده در عراق را تامین می کند. 
همزمان مردم با فقدان امکانات اولیه رنج می برند، مثال 
آب آشــامیدنی و برق. عالوه بر این، اوضاع بهداشتی 
وخیم است، نرخ بیکاری باالست و غیره. البته، مردم 
از دولت ناراضی شده اند.در همین حال ناآرامی بصره 
در ۱۵ ژوئیه موج دیگری گرفت و دو عراقی کشــته 
شدند. برخی بانک ها از ترس ناآرامی ها تعطیل کردند. 
شماری از کارکنان شرکت های نفت خارجی تخلیه 
شدند و مقام های این منطقه تدابیری با هدف تقویت 
حفاظت از تاسیسات نفت و گاز انجام دادند. دسترسی 
به شبکه های اجتماعی مسدود شده است.به گفته این 
تحلیلگر عراقی، اعتراضات تاکنون ۱۳ منطقه عراق را 
درگیر کرده اســت.او تاکید کرد دولت عراق از اجرای 
وعده های ســال ۲۰۰۵ خودش بازمانده اســت. این 
تحلیلگر افزود، این اعتراضات ممکن است به یک انقالب 
ختم شود.قصی المعتصم تاکید کرد: عراقی ها خودشان 
را در بحبوحه یک بحران، مقابله با گرسنگی، بیماری و 
هرج و مرج یافتند. عراقی هایی که در این کشور غنی از 
منابع زندگی می کنند، گاهی مجبورند تا در زباله ها به 
دنبال نان بگردند.این تحلیلگر گفت اعتراضات ممکن 
است به یک سری تغییرات سیاسی در عراق برسد چرا 

که دیگر عراقی ها به دولت بغداد اعتمادی ندارند.

اخبار

سرمقاله

انصاف، برترين خصلت هاست

کالمامیر

ادامه از صفحه 1 
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به محتوای فرمان 
رهبر معظم انقالب برای آماده سازی به منظور رسیدن 
به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی اظهار داشت: حضرت آقا 
در  سو  هزار  برای ۱۹۰  را  الزم  »مقدمات  فرمودند: 
چارچوب برجام فراهم کنیم« این مقدمات الزم خیلی 
وسیع است و ابعاد مختلفی دارد. یعنی اگر بخواهید 
۱۹۰ هزار سو ظرفیت غنی سازی داشته باشیم این 
غنی سازی فقط سانتریفیوژ نیست که بچرخد و غنی 
بکند، خیلی از ملزومات دیگر هست که باید فراهم 
شود. صالحی، تامین برق را از این ملزومات دانست 
و افزود: به عنوان نمونه، برق مورد نیاز نباید در آنجا 
قطع شود، این نیاز مهمی است و ساده نیست. وقتی 
ما گفتیم که توانستیم برق الزم را در فاصله کوتاه یکی 
دو سال اخیر تامین کنیم برخی با تمسخر گفتند برق، 
برق است، یک سایت تبدیل قدرت گذاشته اید که 
کار مهمی نیست، اما چرا هر کار که می کنیم به جای 
این  برای  تنبیه می کنند. وی تصریح کرد:  تشویق، 
اقدامات، مقام معظم رهبری از قبل دستورهای الزم را 
داده و از قبل فرموده بودند که همیشه برای روز مبادا 
آمادگی الزم را داشته باشید و مبادا به امریکا اعتماد 
کنید. این را بارها در مصاحبه هایم گفته ام که معظم 
له همیشه این تذکر را داده و فرموده بودند که برای 
این منظور باید با هوشمندی به گونه ای عمل کنید که 
همواره آمادگی برگشت پذیری در مجموعه صنعت 
هسته ای وجود داشته باشد نه فقط رسیدن به ظرفیت 
قبل از برجام، که تحقق ظرفیت های باالتر. صالحی 
گفت:: این ناشی از تجربه ای بود که در سال های ۸۳ 
اروپایی مذاکره می کردیم  با سه کشور  و ۸۲ وقتی 
قرار بود ۶ ماه فعالیت های هسته ای را تعطیل کنیم تا 
موضوع حل و فصل و فعالیت ها از سر گرفته شود، اما 
توقف فعالیت های هسته ای ما دو سال و نیم به درازا 
کشید و، چون همان موقع هم بدقولی کردند حضرت 
آقا دستور فرمودند که مجموعه سازمان انرژی اتمی 
فعالیت های هسته ای را دوباره آغاز کند. معاون رئیس 
جمهور افزود: با توجه به این تجربه بود که در حین و 
حتی قبل از مذاکره آمادگی داشتیم که در صورت نیاز 
به بازگشت پذیری، نه فقط به شرایط قبل از مذاکرات 
که به شرایطی بسیار بهتر بازگردیم. وی گفت: برای 
رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی به برق مطمئن 
نیاز داریم پس نباید برق آنجا قطع شود و به برق قابل 
توجه و اطمینان نیاز داریم. این را توانستیم با هزینه ای 
بسیار سنگین برای یک میلیون سو فراهم کنیم که 
کار آسانی نیست. صالحی، اختالط را از دیگر ملزومات 
برای رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی سازی دانست و 

افزود: ما ۱۹۰ هزار سو را برای تأمین سوخت نیروگاه 
هسته ای بوشهر می خواهیم، سوخت این نیروگاه از 
چند غنا تشکیل شده است. ما برای هر غنی سازی 
به کار بگیریم. ۱۹۰  را  که نمی آییم ۱۹۰ هزار سو 
هزار سو را برای یکی دو مرجع غنی سازی به کار 
و  اما ۳  برای ۴ درصد،  مثاًل فرض کنید  می گیریم 
نیم درصد می خواهیم پس همیشه ۴ درصد تولید 
می کنیم، اما برای اینکه ۳ و نیم درصدش کنیم به 
واحد اختالط نیاز است یعنی با اورانیوم طبیعی دوباره 
این ۴ درصد را مخلوط می کنیم و به ۳ و نیم درصد 
می رسانیم. وی اضافه کرد: ممکن است ۲ و نیم درصد 
یا ۲ و ۳ دهم درصد بخواهیم پس غناهای مختلفی 
به کار گرفته می شود. ما نمی توانیم برای هر غنای مد 
نظر بگوییم مثاًل بروند ۲ و ۳ دهم درصد غنی سازی 
کنند این ۱۹۰ هزار سو برای سطحی از غنا همواره 
غنی سازی می کنند بعد با اختالطی که ایجاد می شود 
غنای مد نظر فراهم خواهد شد.صالحی گفت: در این 
چارچوب، واحد اختالطی را در همین دو سال ایجاد 
کردیم که واحد عظیمی است و صداوسیما فعالیت 
آن را به تصویر کشید که دستاورد بزرگی محسوب 
می شود البته این واحد اختالط در حال توسعه است، 
اما اکنون برای ۱۹۰ هزار سو این آمادگی را ایجاد 
کرده ایم.رئیس سازمان انرژی اتمی، تامین مواد اولیه 
از دیگر ملزومات رسیدن به ۱۹۰ هزار سو غنی  را 
سازی دانست و افزود: برای ۱۹۰ هزار سو اگر بخواهیم 
غنی سازی را آغاز کنیم ساالنه به تهیه حدود ۳۰۰ 
تن ماده اولیه نیاز داریم وگرنه چنانچه این میزان مواد 
نداشته باشیم این ۱۹۰ هزار سو نمی تواند با بازده الزم 
کار کند.وی گفت: پس از برجام توانستیم ۴۰۰ تن به 
ذخایر موادمان اضافه کنیم. قباًل ۵۵۰ تن مواد داشتیم 

افزودن ۴۰۰ تن  با  و  بودیم  وارد کرده  از خارج  که 
به آن، میزان ذخایر اورانیوم در کشورمان به حدود 
۹۰۰ تا ۹۵۰ تن افزایش یافت.صالحی افزود: پس اگر 
اکنون ۱۹۰ هزار سو داشته باشیم حداقل برای سه 
سال می توانیم این ۱۹۰ هزار سو را بر اساس مواد اولیه 
پیش ببریم، اما باید به گونه ای شرایط را فراهم کنیم 
که این ۱۹۰ هزار سو به صورت پایدار بتواند فعالیتش 
را انجام دهد.وی گفت: پس با سرعت روی اکتشاف 
و استخراج کار می کنیم تا مواد اولیه را در داخل به 
حدی که خوداتکا باشیم تولید کنیم. امیدواریم در 
هفت، هشت سال آینده به جایی برسیم که بتوانیم 
اورانیم مورد نیاز ساالنه را از امکانات داخلی فراهم 
کنیم. صالحی افزود: اینکه می گویند ۱۹۰ هزار سو، کار 
ساده ای نیست، رهبر معظم انقالب فرمودند: مقدمات 
را فراهم کنید آن هم در چارچوب برجام، ایشان خیلی 
دقیق این مطلب را فرمودند؛ نفرمودندبروید ۱۹۰ هزار 
کنید،   به غنی سازی  اکنون شروع  از  و  دایر  را  سو 
ایشان کاماًل به مسائل اشراف دارند. ما هم این کارها را 
کردیم. رئیس سازمان انرژی اتمی، راه اندازی کارخانه 
یو سی اف اصفهان را از دیگر اقدامات، پیرو فرمان 
رهبر معظم انقالب و دستور رئیس جمهور دانست و 
گفت:: این کارخانه تبدیل، ۹ سال تعطیل بود، اصاًل 
ربطی به برجام ندارد گرچه بنده آن زمان نبودم، اما 
چرا این کارخانه تعطیل شد؟ این را باید از کسانی 
که می گویند صنعت هسته ای چنین و چنان بود باید 
پرسید.وی علت تعطیلی کارخانه یو سی اف اصفهان 
را نبودن مواد اولیه دانست و افزود: این درحالی است 
به ذخایرمان  اولیه  از برجام ۴۰۰ تن ماده  که پس 
اضافه شد و توانستیم این کارخانه را دوباره راه اندازی 
کنیم. صالحی گفت: مزیت راه اندازی این کارخانه این 

است که ذخایر یو اف ۶ خود را باال می بریم، مزیتی 
که طرف مقابل می داند یعنی چه؛ بیش از این وارد 
موضوع نمی شوم. مزیت دیگر راه اندازی این کارخانه 
این است که پس از ۹ سال تعطیلی دوباره نیازهای 
طول  در  را  آن  سازی  مدرن  و  سازی  بهنگام  آن، 
روز  را طبق شرایط  آن  و  انجام می دهیم  فعالیتش 

بهینه می کنیم. 
وی طراحی برای ساخت کارخانه یو اف ۴ را از دیگر 
به ۱۹۰  برای رسیدن  اتمی  انرژی  اقدامات سازمان 
هزار سو غنی سازی دانست و افزود: پس از طراحی 
به سرعت برای ساخت این کارخانه نیز اقدام می کنیم.

صالحی گفت: از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس 
نزدیک  از  بیایند  که  ایم  خواسته  اسالمی  شورای 
اطمینان  تا  ببینند  را  اتمی  انرژی  سازمان  اقدامات 
را  بزرگانمان  فرمان  نکرده  خدای  که  کنند  حاصل 

زمین نگذاشته ایم و آن را پیگیری کرده ایم. 
معاون رئیس جمهور افزود: از صداوسیما هم دعوت 
کرده و بارها به آقای دکتر علی عسکری گفته ایم که 
گروه های خبری با دوربین بیایند و گزارش های مد 
نظر را در چارچوب مالحظات حفاظتی ما تهیه کنند 
تا ملت عزیز اطمینان حاصل کند که سازمان انرژی 
اتمی خالف صحبت های برخی عزیزان در داخل که 
می گویند صنعت هسته ای متوقف و نابود شد، کارها را 

به خوبی انجام می دهد.
وی با انتقاد از همنوایی این افراد با خارجی ها تصریح 
کرد: ناامیدی و یأس ایجاد نکنند سازمان انرژی اتمی 
کارش را به خوبی انجام می دهد که اگر غیر از این بود 
مملکت مسئول دارد که همواره بر کارهای ما نظارت 
می کند. اینطور نیست که ما هر کاری خواستیم انجام 
بدهیم و تعطیل کنیم بعد هم هیچ مسئولی نباشد و 
هیچ سؤالی نشود؛ چرا این حرف ها را می زنند؟ با این 
صحبت ها همه چیز زیر سؤال می رود. صالحی تاکید 
کرد: با اطمینان خاطر عرض می کنم که فعالیت های 
می رود  جلو  قدرت  و  قوت  با  اتمی  انرژی  سازمان 
چنانکه اکنون دو نیروگاه عظیم در بوشهر در حال 
ساخت داریم. هر کشور دیگری که دو نیروگاه ۱۰۵۰ 
مگاواتی را می خواست بسازد گوش فلک را کر می کرد، 
ما در حال ساخت دو نیروگاه هستیم، اما هیچ خبری 
نیست، اصاًل عزیزان نمی آیند بگویند که سازمان انرژی 
اتمی توانست در دو، سه سال اخیر فعالیت دو نیروگاه 
جدید را آغاز کند.وی با اشاره به طراحی، گودبرداری 
و پرداخت قسط اول عملیات اجرایی این نیروگاه های 
هسته ای، از رسانه ملی خواست که گزارشی از روند 
ساخت این نیروگاه ها تهیه کند تا مشخص شود چه 

کار عظیمی در بوشهر در حال اجراست.

صالحی با انتقاد از هم نوایی برخی داخلی ها با خارجی ها تشریح کرد:

تکمیل کارخانه روتورسازی در فرایند تحقق 1۹۰ هزار سو غنی سازی

نخستین سمینار سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور در دولت دوازدهم، 
هفته آینده در تهران و با ســخنرانی رییس جمهور آغاز به کار می کند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امــور خارجه با اعالم این 
خبر که گردهمایی ســفرا و روســای نمایندگــی های جمهوری اســالمی ایران در خارج 
از کشــور هفته آینده در تهران برگزار می شــود؛ اظهار داشت: نخســتین سمینار سفرا و 
روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور در دولت دوازدهم، هفته 
آینده پس از دیدار وزیر و مدیران وزارت امور خارجه و روســای نمایندگی های جمهوری 
اسالمی ایران در خارج از کشور با مقام معظم رهبری و حضور در مرقد بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایران و با ســخنرانی رییس جمهور آغاز به کار می کند.قاســمی افزود: همچنین 
روســای قــوای مقننه و قضاییه نیز با حضــور در این گردهمایی ســخنرانی خواهند کرد. 
معــاون اول رئیس جمهور، و برخی از وزرا و دیگر مقامات اقتصادی نیز از جمله مهمانان و 
ســخنرانان این گردهمایی تخصصی خواهند بود.سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان 
کرد: بررســی آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی و رویکرد جمهوری اســالمی ایران 
در قبال این تحوالت در چارچوب »گســترش هدفمند دیپلماســی و ارتباطات خارجی« از 
محورهای اصلی نشست های سمینار است. عالوه بر کار گروه های طراحی شده برای انجام 
نشســت های تخصصی و موضوعی، در تعدادی از جلســات این سمینار چند تن از وزرا و 
دیگر مقامات کشــور حضور یافته و ضمن  ایراد ســخنرانی پیرامون موضوعات مهم منطقه 
ای و دیگر مباحث تخصصی تعیین شــده برای این گردهمایی سراســری به بحث و تبادل 
نظــر خواهند پرداخت.وی در پایان اضافه کرد: با توجه به اهمیت دیپلماســی اقتصادی در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی و با مدنظر قرار دادن شــرایط جدید کشــور و تحوالت جهانی و 
لزوم توجه بیش از پیش به مباحث اقتصادی،  بخش عمده ای از نشست ها،  تبادل نظرها 
و دیدارهای این سمینار در مقایســه با سمینارهای گذشته به موضوعات اقتصادی و نحوه 
تعامل ســفارتخانه های ایران با بخش های خصوصی و دولتی کشور متوقف فیه و برقراری 

ارتباط با همتایان داخلی آنها به منظور مواجهه با شــرایط جدید اختصاص خواهد یافت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای تثبیت قیمت در بازار تلفن همراه، 
اظهار کرد: بر اســاس اعالم تصمیم نهایی از ســوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین ارز 
گوشی های تلفن همراه با قیمت زیر ۳۰۰ دالر از گروه دو، مقداری تکلیف بازار تلفن همراه روشن خواهد شد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  در حاشیه 
جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره وارد کردن گوشی های موبایل با تعرفه 
باال و پیگیری های وزارتخانه متبوعش در این زمینه، اظهار کرد: سخنگوی محترم دستگاه قضا در نشست 
خبری خود اعالم کرد که در این زمینه تعدادی را بازداشت کرده و روند بازپرسی و تشکیل پرونده در حال 
انجام است. تاکنون اطالعاتی که دستگاه قضایی از ما خواسته در اختیار آنها قرار داده شده است و این خیلی 
خوب است که در کوتاه مدت و با جدیت، دستگاه قضا وارد عمل شده است.وی همچنین در پاسخ به 
پرسشی درباره برنامه وزارت ارتباطات برای به تعادل رساندن بازار گوشی تلفن همراه، خاطرنشان کرد: طبیعتا 
موضوع تعادل بازار تلفن همراه مقدار زیادی به نرخ ارز وابسته است. در این زمینه بر اساس نامه ای که آقای 
شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت شب گذشته ارسال کردند برای گوشی های با قیمت زیر ۳۰۰ 
دالر ارز از گروه دوم از طریق سامانه نیما تامین خواهد شد، همچنین برای گوشی هایی با قیمت باالتر از ۳۰۰ 
دالر نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده خواهد شد.وزیر ارتباطات با بیان اینکه انجام این اقدام مقداری تکلیف 
بازار را روشن می کند، افزود: در تامین نیازمندی های بازار بر اساس پیگیری هایی که انجام دادیم با دو موضوع 
مواجه شدیم؛ موضوع اول این بود که بخشی از تجهیزات مربوطه در گمرک قرار داشت. بر این اساس قرار 
شد که روند ترخیص آنها تسهیل و این تجهیزات در بازار عرضه و در اختیار متقاضیان نهایی قرار بگیرد.آذری 
جهرمی خاطرنشان کرد: همچنین درباره بیش از ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه که در حال توقیف هستند 
قرار شد که تعیین تکلیف صورت بگیرد و نحوه عرضه آنها به بازار مشخص شود. در این زمینه دستگاه قضا 
اعالم آمادگی کرده که از تصمیماتی که در کمیته ثبت تلفن همراه در خصوص نحوه واگذاری و عرضه این 
گوشی ها اتخاذ می شود، حمایت و در این زمینه همکاری های الزم را انجام داد.وی گفت: با این دو اقدام فکر 
می کنیم بتوانیم شرایط مناسبی فراهم کنیم و شاهد تثبیت قیمت در بازار تلفن همراه باشیم.وزیر ارتباطات 
همچنین درباره زمان تحقق تثبیت در بازار تلفن همراه نیز اظهار کرد: جلسه مربوطه با حضور معاونین وزارت 

ارتباطات تشکیل شده و ان شاءاهلل طی هفته آینده شرایط مقداری با تثبیت بیشتری مواجه خواهد شد.

قاسمی خبر داد:

برگزاری نخستین سمینار سفرای ایران
 در خارج از کشور در تهران

وزیر ارتباطات خبر داد:

آخرین تصمیمات از نحوه تخصیص ارز 
برای بازار تلفن همراه

وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت پذیرش تقاضاها و 
بررسی شرایط، ثبت سفارش و اولویت بندی کاالهای وارداتی 
و همچنین بانک مرکزی نقش تامین ارز رسمی برای بانک های 
عامل را بر عهده دارد تا یکی از شروط موفقیت در ساماندهی 

بازار ارز یعنی اعمال مدیریت متمرکز فراهم شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران دهم تیرماه مطابق با کاالهایی که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت درخواست کرد، نخستین فهرست شامل واردکنندگان 
اقالم خوراکی همچون انواع حبوبات شامل عدس، لوبیا، نخود و 
لپه، گوشت، برنج و کره، دارو، ملزومات پزشکی، نهاده های بخش 
کشاورزی همچون کنجاله ذرت، سویا و ذرت و نیز کودهای 
شیمیایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، کاالی مرتبط با فناوری 
اطالعات و کامپیوتر، تایر، کاغذ و غیره را منتشر کرد.در پی 
حمایت رهبر معظم انقالب از انتشار فهرست کاالهای وارداتی 
با ارز دولتی و همچنین تاکید رییس جمهوری، سخنگوی قوه 
قضاییه دوشنبه گذشته از بررسی این فهرست در نهادهای 
ذیربط خبر داد.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز تاکید 
کرد: بانک مرکزی در نقش تامین کننده ارز رسمی برای بانک 
های عامل و صرافی آنها عمل می کند و در فرآیند موجود، نسبت 
به پذیرش تقاضای مشتریان اقدام نمی کند.»نظارت بر واردات 
کاال با ارز دولتی و فرآیند قیمت گذاری و نظارت بر توزیع آن 
نیز در حیطه مسئولیت های بانک مرکزی نبوده و سازوکارهای 

اجرایی آن در اختیار سایر ارکان اجرایی کشور است«. بانک 
مرکزی افزود: پس از ثبت سفارش برای واردات، مشتریان به 
بانک های عامل مراجعه و فرآیند پذیرش، نوبت دهی و خرید 
ارز از سوی بانک های عامل یا صرافی آنان انجام می شود، از 
این رو بانک مرکزی دخالتی در فرآیند پذیرش شرکت ها و 
بررسی اهلیت و  شرایط آنان ندارد.این وظایف بر عهده دفترهای 
زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادرکننده 
مجوز تخصیص ارز دولتی قرار گرفته است که شامل دفتر صنایع 
نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک، دفتر صنایع 
خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات، 
دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دفتر صنایع شیمیایی و 
سلولزی و دفتر صنایع معدنی می شود.بنابراین به نظر می رسد 
تفکیک حوزه های کاری برای ساماندهی به واردات و صادرات 
که از بندهای مهم اقتصاد مقاومتی است، در دستور کار قرار 
دارد. در این پیوند، مدیرکل صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی 
وزارت صنعت،  معدن و تجارت گفت: از چهار روز پیش پرونده 
های متقاضیان ارز دولتی به صورت سیستمی و از طریق سامانه 
جامع تجارت به این دفاتر ارجاع می شود که پس از بررسی 
توسط کارشناسان و تایید از سوی آنها، ثبت سفارش واردات 
صورت می گیرد.به گفته »مهدی صادقی نیارکی«، اولویت با 
تامین کاالهای اساسی، مواد اولیه، قطعات مورد نیاز و کاالهای 
واسطه ای است که پس از تایید، به بانک مرکزی ارسال می 

شود.وی اضافه کرد: در این دفتر براساس اولویت  بندی کاالیی 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بررسی شده و پس از آن با معرفی 
درخواست  کنندگان به بانک های عامل، فرآیند تامین ارز وارداتی 
ثبت  از  پس  واردکنندگان  این  از  پذیرد.»پیش  می  صورت 
سفارش به بانک های عامل مراجعه می کردند و این بانک ها 
بودند که تشخیص می دادند چه کسی باید در اولویت دریافت 
ارز باشد اما اکنون مراجع تشخیص دفترهای تخصصی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است«.مدیرکل دفتر صنایع شیمیایی و 
سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این زمینه گفت: 
در چند روز گذشته با ارجاع پرونده های متقاضیان ارز دولتی 
به این دفتر، شاهد مراجعه های مکرر متقاضیان هستیم.»پروین 
نباتی« افزود: دفترهای تخصصی زیرمجموعه وزارتخانه برای 
به  ارز دولتی واردات به تصمیم وزیر  صدور مجوز تخصیص 
عنوان مرجع قرار گرفتند.وی تاکید کرد در موقعیت کنونی 
کشور و با محدودیت های ارزی پیش آمده، چاره دیگری نبود و 
به همین دلیل ارز دولتی برای واردات کاالهایی که تولید مشابه 
داخلی داشته باشند تخصیص داده نمی شود.نباتی مراجعه های 
مکرر متقاضیان به این دفتر را ناشی از نگرانی های آنان برشمرد 
و اضافه کرد: همه مراحل انجام کار در این دفتر به صورت 
سیستمی است و هیچ کار فیزیکی انجام نمی شود، ارز یاد شده 
نیز پس از انجام کار کارشناسی به متقاضیان تعلق می گیرد؛ 

بنابراین هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

دولتی ارز  در تخصیص  مدیریت متمرکز؛ شرط موفقیت 
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 آغاز افول ترامپیسم 
روح اهلل جمعه ای 
سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا به اروپا ، بریتانیا و دیدار 
با والدیمیر پوتین در هلسینکی را باید آغاز افول ترامپیسم توصیف کرد.ترامپ 
پس از روی کار آمدن روشی را برگزید که نتیجه آن انزوای ایاالت متحده در 
دنیا و بسترسازی برای ایجاد هرج و مرج بین المللی بود روشی که می توان آن 
را ترامپیسم خواند.پایبند نبودن به هیچ تعهد و التزام بین المللی و منطقه ای و 
حمایت از رژیم های دیکتاتوری و رژیم های بدنام و مستبد ، چهره ای یاغی و 
سرکش از آمریکایی به تصویر کشید که چندین دهه تالش داشت نظام لیبرال 
دمکراسی را غایت آمال بشر معرفی کند تا جایی که فوکویاما تئوریسین آمریکایی 
پایان تاریخ مجبور می شود اذعان کند که ›نظام لیبرال دمکراسی بدون دمکراسی 
هم می تواند منافع آمریکا را حفظ نماید‹.ترامپ حتی ساختار حیثیتی ایاالت 
متحده که مبتنی بر خصومت ذاتی با رقیب هسته ای خود یعنی روسیه می باشد 
را زیرپا گذاشت و به قول توماس فریدمن ستون نویس نیویورک تایم، ترامپ در 
نشست هلسینکی در قالب ›یکی از دارایی های اطالعاتی روسیه، اف بی آی، سیا، 
آژانس امنیت ملی را به والدیمیر پوتین واگذار کرد‹ و جالبتر آنکه وقتی ترامپ 
اتحادیه اروپا را دشمن خود قلمداد می کند.موگرینی نماینده ارشد اتحادیه اروپا در 
سیاست خارجی بالفصله چنین واکنش نشان می دهد که ›ما دوستان دیگری 
هم در جهان داریم، مثل کانادا، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند و کشورهایی 
در آمریکای التین و کارائیب و آفریقا‹ و در ادامه تاکید می کند‹ ایاالت متحده 
دوست ماست و بارها هم گفته ام تغییر دولت دوستی میان کشورها و مردمان را 
تغییر نمی دهد.‹ شواهد نشان م یدهد اقدامات و رفتار دونالد ترامپ در هفته ای 
که گذشت نه تنها موفقیتی برای او به شمار نمی رود بلکه نقطه توقفی در تالش 
ترامپ و نتانیاهو در برهم زدن نظم بین المللی به سمت و سوی هرج و مرج و 
آشوب خواهد بود و نهایتا آنکه شاید بتوان گفت نشستن غیر منتظره دونالد ترامپ 
بر صندلی وینستون چرچیل نخست وزیر اسطوره ای بریتانیا آغاز افول ترامپیسم 

تلقی شود. 

گمرک مانع ترخیص ۱۵۵ دستگاه 
خودروی قاچاق شد

 وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۴۴۰۰ میلیارد تومان اموال 
مازاد بانک هابه فروش خواهد رسید، گفت: گمرک از 
ترخیص تعداد ۱۵۵ دستگاه خودرو ثبت سفارش شده 
غیر قانونی ممانعت کرده است.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر ، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
یک یادداشت اینستاگرامی عنوان کرد: قرار ما در وزارت 
اقتصاد با رهبری، رییس جمهور و مردم این است که در 
مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای 
قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان 
ها و ستاد وزارتخانه برای حرکت در این مسیر همراه 

شده اند.
بسته پیشنهادی ۵۵ محوری نمایندگان 

مجلس برای مشکالت اقتصادی

 نایب رئیس فراکسیون والیی نمایندگان مجلس از 
تهیه بسته پیشنهادی ۵۵ محوری برای برون رفت از 
معضالت اقتصادی کشور خبر داد.به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، محمد دهقان با اشاره به توصیه های رهبر 
معظم انقالب در دیدار دو روز قبل با رئیس جمهور 
و اعضای دولت و تأکید ایشان مبنی بر اینکه اقتصاد 
کشور معطل مذاکره با دولت های اروپایی در خصوص 
برجام باقی نماند، اظهار داشت: دولت در حال حاضر 
و پس از تجربه برجام نیز در موضوع اعتماد به غرب، 
یکپارچه نیست. بخشی از عناصر دولت طبعاً به دلیل 
خوش بینی مفرط به آمریکا و نیز ُعلقه های شخصی 
آنها که بیشتر به سمت آمریکا و اروپاست و بعضاً حتی 
رفت و آمدهای خانوادگی شان هم به این کشورها است، 
هنوز رویکردشان عوض نشده است و نگاه به بیرون 
دارند.دهقان ادامه داد: هرچند ممکن است تجربه برجام 
برای این گروه و تب و تاب آنها، چند وقتی حکم یک 
ُمَسکن را داشته باشد، اما پس از مدتی مجدداً درد اروپا 
و آمریکا می گیرند، ولو اینکه در ظاهر به دلیل جبر زمانه 
تا حدودی مواضع ضدغربی بگیرند.دهقان در ادامه و 
با اشاره به توصیه رهبر معظم انقالب به دولت مبنی 
بر اینکه نقشه راه اقتصاد باثبات تنظیم شود، اظهار 
داشت: در آخرین صحبت هایی که از آقای جهانگیری 
به عنوان مسئول ارشد ستاد اقتصادی دولت شنیده 
شد که عمدتاً هم مربوط به تصمیمات ارزی و سکه 
بوده، خبری از این بسته نبوده است، اما اگر به ما اجازه 
می دادند، قطعاً بسته بهتری از آنچه مثالً توسط سازمان 
می کردیم.عضو  تدوین  شده،  ارائه  بودجه  و  برنامه 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: این گونه نیست که ما این بسته را از خودمان 
درآورده باشیم؛ بلکه ما تعدادی از نمایندگان مجلس 
ساعت ها و روزهای متعدد با اقتصاددان های پرتحرک 
و خوش فکر کشور نشسته ایم و راهکارهای برون رفت 
از وضعیت موجود را شناسایی کرده ایم و اکنون بسته 
مشخصی در اختیار ماست و من احتمال می دهم که 
اگر اجازه داده باشند، این بسته کارشناسی به دست 
امثال آقای جهانگیری هم رسیده است؛ وگرنه خود 
دولت که برنامه مشخصی ندارد و هنوز دلشان نسبت 
به غرب سرگردان است.دهقان با بیان اینکه این بسته 
پیشنهادی در ۵۵ محور جزئی تهیه شده، خاطرنشان 
کرد: البته اگر به صورت کالن تر دیده شود، محورهای 
موجود در این بسته پیشنهادی به عدد کمتر و در عین 
حال کلی تری کاهش می یابد و خالصه بحث آن هم 
این است که تحریم خارجی و بی تدبیری های داخلی، 

مشکالتی برای کشور ایجاد کرده که قابل حل است.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در سفر قبلی روحانی به نیویورک خبر
برای مجمع عمومی سازمان ملل، ترامپ ۸ بار درخواست گفتگو و 

مالقات با رئیس جمهور را از تیم ایرانی مطرح کرده بود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به دیدار 
اخیر اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقالب اظهار داشت: جلسه با 
مقام معظم رهبری بسیار خوب بود و هم شخص آقای رئیس جمهور و 
هم اعضای دولت از حمایت های ایشان و اطمینان خاطری که دادند 
و فرمودند این دولت حتما می تواند با شجاعت از این مرحله عبور 
کند، تشکر کردند.وی افزود: امروز با شرایط جدیدی مواجه هستیم. 
بعد از خروج آمریکا از برجام، تحریم هایی به وجود آمده است و جنگ 
روانی را از نظر اطالعات غلط به راه انداخته اند تا به ملت ایران تحمیل 
کنند.وی همچنین در خصوص موضوع ترمیم کابینه گفت: همه این 
شرایط می طلبد که برخی اعضای کابینه که در شرایط عادی توسط 
آقای رئیس جمهور انتخاب شده اند، تغییر کنند و اسامی مختلفی 
هم در دست بررسی است تا در فرصت مناسب این تغییرات صورت 
بگیرد.رئیس دفتر رئیس جمهور تصریح کرد: اسامی و تعداد تغییرات 
در دولت را شخص آقای رئیس جمهور اعالم خواهد کرد.واعظی در 
پاسخ به این سوال که آیا تغییر در تیم اقتصادی دولت خواهد بود، 
گفت: تغییر در تیم اقتصادی هم خواهد بود.وی در خصوص اظهارات 
رئیس جمهور آمریکا در خصوص کشورمان، گفت: از چهل سال قبل 
آمریکایی ها نظام جمهوری اسالمی ایران را بدلیل اسالمیت، استقالل 
و اینکه در گذشته امکانات کشور در اختیار آنها بوده، تهدید می کردند. 
فرق آقای ترامپ با دیگران این هست که او چون سیاستمدار نیست 
مطالبی را مطرح می کند. در اینکه آنها یک اتاق جنگ روانی در خزانه 
داری و وزارت خارجه آمریکا تاسیس کرده اند تردید نداریم اما با ملتی 
فهیم مواجه هستیم.رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: ممکن است 
مردم برخی مطالبات را از حکومت داشته باشند، اما وقتی که آمریکا 
بخواهد برای مردم ایران تصمیم بگیرد، طبیعی است که مردم تصمیم 
خود را می گیرند و تحت تاثیر این گونه موارد قرار نخواهند گرفت.

واعظی از درخواست ترامپ برای مالقات با روحانی خبر داد و گفت: 
در سفر قبلی روحانی به نیویورک برای مجمع عمومی سازمان ملل، 
ترامپ ۸ بار تماس گرفت و درخواست گفتگو و مالقات با رئیس جمهور 

را از تیم ایرانی مطرح کرده بود.وی ادامه داد: ما یک سیاست شفافی 
در رابطه با آمریکا داریم و موضع مان مشخص است. ویژگی این نظام 
و مردم در این است که زیربار فشار نمی روند و ترامپ باید بداند که 
ایران و مردم آن با کره شمالی و مردم آن کشور متفاوت هستند.رئیس 
دفتر رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون لزوم تدوین نقشه راه 
اقتصادی کشور، تصریح کرد: از حدود۲ ماه قبل و زمانی که مطمئن 
شدیم آمریکا از برجام خارج می شود، رئیس جمهور به گروهی با 
محوریت سازمان برنامه و بودجه دستور دادند که سناریوهای مختلفی 
را طراحی کنند. سه سناریو مشخص شده و در ستاد اقتصادی دولت 
مورد بحث قرار گرفته است.واعظی تاکید کرد: در جلسه سران سه قوه 
در خصوص این سناریوها بحث خواهد شد. مطلبی را که مقام معظم 
رهبری در خصوص نقشه راه اقتصادی کشور فرمودند انجام خواهیم 
داد و وقتی این کار انجام شود در مورد محوریت آن بحث خواهیم 
کرد.وی در پاسخ به سوالی پیرامون لوایح چهارگانه و نامه اخیر آیت 
اهلل هاشمی شاهرودی به دبیر شورای نگهبان، اظهار داشت: بحث ما 
FATF نیست. برخی از این موارد مربوط به دولت دهم است که 

لوایحی را تنظیم کردند و برای مجلس فرستادند. ما به دنبال بررسی 
این لوایح هستیم که مجلس دارد مسیر خود را طی می کند.رئیس 
دفتر رئیس جمهور، ادامه داد: آن نامه ای را که آقای محسن رضایی از 
طرف آقای هاشمی شاهرودی امضا کرده بودند بررسی کردیم. بخش 
هایی از مطالبی که در آن نامه مطرح شده ارتباطی با مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ندارد و مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و بنظرم 
کار عجوالنه ای انجام شد و پخته نشده بود. پاسخ آن نامه را آقای 
رئیس جمهور دادند.واعظی در خصوص مصوبات  هیئت دولت نیز 
گفت: در هیئت دولت یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه بوده 
بحث انسجام در داخل دولت است و اینکه بیشتر توجه کنیم به آنچه 
مردم را از نظر اقتصادی آسیب پذیر کند.رئیس دفتر رئیس جمهور، 
عنوان کرد: آیین نامه ای را راجع به کمک به پژوهش داشتیم و با توجه 
به اینکه آقای همتی سفیرمان در چین شدند، انتصاب آقای سلیمانی 
بعنوان رئیس کل بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت دولت رسید.

واعظی در پایان تاکید کرد: مشخصا فضایی که در دولت حاکم است 
فضای آمادگی برای مواجهه با شرایط پیش رو است.

واعظی خبر داد: درخواست مالقات ترامپ ازروحانی  

فقط رئیس جمهور درخصوص تغییرات احتمالی کابینه تصمیم می گیرند

آگهی مزایده عمومی 
و  بیست  و  صد  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  صفادشت  و  مالرد  های  شهرداری  پسماند  مدیریت  سازمان 

چهارمین جلسه هیئت مدیره سازمان به شماره 706/س پ د/97 مورخ 97/04/20 امور مربوط به تفکیک از مبدا 
منطقه مارلیک و غرب سرآسیاب را از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

شرایط شرکت در مزایده :  1- برآورد کل مزایده 4/800/000/000 ریال 
2- دارا بودن مجوز کار جهت امور خدماتی از اداره تعاون کار و امور اجتماعی 

3- سپرده شرکت در مزایده به میزان 240/000/000 ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد. 
4- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ 97/04/21 لغایت 97/04/31 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و 
صفادشت مراجعه و از تاریخ 97/04/28 لغایت 97/05/07 ساعت 13 پیشنهادهای خود را تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های 

مالرد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 97/05/08 ساعت 13/30 می باشد. 
5-  هزینه آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد. 

6- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد و معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال 
به حساب شماره 0108733015009 سیبا بانک ملی به نام درآمد سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت تحویل امور 

قراردادها نمایند.  7- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج است. 
بهرامعلی فتحی – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 

آگهی فقدان پرونده المثنی نوبت دوم
قطعه  مترمربع   ۱۱۶۰ مساحت  به  زمین  قطعه  یک  ثبتی  پرونده  اینکه  به  نظر 
پالک ۱۴۶۷  از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی  شماره ۴۷۳۹  پالک  به  تفکیکی   ۳۱
از۱۶۳اصلی  واقع درقریه سرحدآباد جزءحوزه ثبتی فردیس ذیل ثبت ۸۰۰۹۴صفحه 
است  وصادر،گردیده  ثبت  صالحی  زهتاب  احمد  نام  به  ۲۰۹جلد۲۶۰دفترامالک 
وکد۳۴-۰۱طرح  ثبتی  های  نامه  بخش  ۳۳۲.۳۳۳مجموعه  استنادبندهای  فلذابه 
تکریم ارباب رجوع درسیستم اداری مراتب دریک نوبت آگهی می شود تا چنانچه 
پرونده  با وجود  و  الذکر  به پالک فوق  انتقال نسبت  و  یا اشخاصی مدعی  شخص 
ثبتی نزد خود می باشد و یا حقی که در این آگهی قید نشده  یا بنفع کسی در قید 
بازداشت می باشد می توانند ظرف مدت ۳۰ روز پس از انتشار آگهی اعتراض خود 
را به همراه مدارک مستندات مربوطه به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارد در 
غیر این صورت پس از انقضاء مهلت تعیین شده این اداره نسبت به تشکیل المثنی 

پرونده ثبتی مذکور برابر مقررات اقدام خواهد نمود.م/الف ۱۹۱۰ 
محمدسلیمانی  کفیل اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فردیس 

مفقودی 
نقل  و حمل  راهداری  سازمان  توسط  ای  صادر شده  حرفه  راننده  فعالیت  کارت 
 ۲۸۰۲۶۷۵۲۲۲ کدملی  به  باری   راننده   سی  نوه  حسن  یعقوب  آقای  ای  جاده 
گواهینامه  شماره  به   ۱۳۹۰/۱۱/۰۱ صدور  تاریخ  به   ۲۵۱۱۲۹۴ کارت  شماره  به 

۸۹۰۰۴۶۲۸۰۱  مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره  ۵۲۵  ابراهیمی  طالب  آقای   
۹۷۰۳۵۴/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان یوسف ابراهیمی بشناسنامه ۲   در تاریخ ۹۶/۱۰/۴ اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  طالب ابراهیمی فرزند  یوسف –ش 
ش  ۵۲۵ خوی –پسر متوفی/۲- قنبر ابراهیمی فرزند یوسف -ش ش ۵۶۶  خوی-پسر 
متوفی/۳- عوض  ابراهیمی فرزند یوسف -ش  ش ۵۶۷ –خوی-پسر  متوفی/۴- زینال 
ابراهیمی فرزند یوسف ش ش ۶۲۰ -خوی-پسر متوفی/۵- جعفرصادق ابراهیمی فرزند 
یوسف  ش ش۳  خوی- پسر متوفی/۶- فرامرز ابراهیمی فرزند یوسف ش ش۱۳ خوی –

پسرمتوفی/۷- صفرابراهیمی فرزند یوسف شش ۲۷۹۰۰۰۴۹۴۳۲خوی –پسرمتوفی/۸- 
خوی-پسرمتوفی/۹-مدینه     ۲۷۹۰۶۷۲۶۳۶ ش  ش  یوسف   فرزند  ابراهیمی  بهزاد 
ابراهیمی فرزند یوسف ش ش۵۲۴ خوی – دختر  متوفی/۱۰-مکرمه ابراهیمی-فرزند 
یوسف-ش ش ۵۲۶-خوی –دختر متوفی/۱۱-مامان ابراهیمی- فرزند یوسف-ش ش 
– –خوی   ۲۰ ش  ش  یوسف-  فرزند  ابراهیمی  ۶۲۱-خوی-دخترمتوفی/۱۲-تابنده 

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

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  کمال بهروزی     دارای شناسنامه شماره  ۳۷ بشرح دادخواست به کالسه  
چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  ۹۷۰۵۸۷/ش۳     
توضیح داده که شادروان جالل بهروزی  بشناسنامه۸۶۹ در تاریخ ۹۶/۴/۳ اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- منظره نجف زاده 
فرزند  اشتر –ش ش  ۶۳۱ خوی –مادرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم معصومه فاضلی اشرفی فرزند احمدرضا به شرح دادخواست به کالسه 2/97/205 
از این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ام البنین کاوسی فرزند سیف اله به شماره شناسنامه 734 متولد 1334  
صادره از بهشهر در تاریخ 97/4/9 اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- معصومه فاضلی اشرفی  فرزند احمدرضا به شماره شناسنامه 8481 متولد 1367 

فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 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 یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 97/20/6639    قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی رنو لوگان L90 مدل 93 با شماره پالک 315ص83 ایران 
 NApLSRALDE1219981 .و شماره شاسیD283036 موتور با شماره   82

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
خانم سیده زهرا شمشیری فرزند سید علینقی      بشرح درخواستی که به شماره 117/97/
ش2 حکمی ،این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان  سید علینقی شمشیری فرزند سید بزرگ     به شماره شناسنامه  254 
صادره از    تنکابن     در  تاریخ4/6/ 97دراقامتگاه دائمی خود شهرستان    تنکابن   بدرود 
زندگی گفته وورثه/وراث حین الفوت آن  مرحوم  منحصر است به:  سید احمد شمشیری 

پسر متوفی
سید علی شمشیری پسر متوفی

سیده زهرا شمشیری دختر متوفی
سیده مریم شمشیری دختر متوفی

سیده فاطمه شمشیری دختر متوفی
محبوبه مجدی همسر متوفی

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

قاضي شعبه   دوم  حکمی شورای حل اختالف بخش نشتا

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی شاکی آقای فریبرز مدانلو شکایتی علیه  مصطفی محمودی به اتهام 
سرقت مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709981295100058 
شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار 102 جزایی سابق داد تا ریخ  وقت 
رسیدگی مورخ97.6.5 ساعت 9 تعیین که حسب   دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهم مصطفی محمودی 
می  آگهی  کثیراالنتشار  از جراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  شاکی  درخواست  و 
گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 

مدیر دفتر شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار

آگهی مزایده 
درپرونده کالسه 970116اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه آقای حسن عرب به 
تقسیم ملک از طریق مزایده در حق خانم بیتا بابایی محکوم گردیده است .لذا این 
اجرا بنا به درخواست محکوم علیه  ، اموال وی را جهت تامین آن توقیف و از 
طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 
جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده ملک بمساحت 238 

متر مربع فاقد سند ثبتی: 
حدوداربعه :

از شمال؛باشگاه شهید فقیهی
از جنوب: ساختمان شهید مسعودی

ازشرق: مسکن مهر جویبار لوله
از غرب: کوچه شهید فقیهی

به آدرس : خیابان کالگر محله - کوچه جنب باشگاه شهید فقیهی
میلیون ریال(  پانصد  میلیاردو  بمبلغ 1.500.000.000)یک  قیمت کارشناسی شده: 

می باشد.
2- موعد و زمان فروش ، روز 11/5/97ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید ازمال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

   آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به     ایوب جلیل پیران      ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. بهزاد تقی پور 
با وکالت احمد مهرابی  دادخواستی بخواسته  تامین خواسته مبنی بر توقیف یکدستگاه اتومبیل 
وسپس استرداد     به استناد    دادخواست و ضمائم  به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 
105/97 شعبه  ششم    ثبت و وقت دادرسی  به روزسه شنبه       97/6/6 ساعت 9 صبح 
تعیین گردید. اینک بدرخواست   احمد مهرابی وکیل بهزاد تقی پور     و دستور دادگاه)شورا( 
و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در 
یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت 
رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه 
منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 

مدیر  دفتر شعبه    ششم   شورای حل اختالف تنکابن  

 آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به      حجت معلمی ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود. لیال 
محمدیان دادخواستی بخواسته تامین خواسته -مطالبه وجه    به استناد   دادخواست 
ضمائم   به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 242/97  شعبه  ششم  ثبت و 
وقت دادرسی  به روز دو شنبه     97/6/5 ساعت 11 صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست   لیال محمدیان )    خواهان     (و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در 
یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه ششم شورای حل اختالف تنکابن

یاد د اشت

معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: رهبر معظم انقالب در جلسه با هیات دولت تاکید داشتند 
که در میدان اقتصادی میانداری با دولت است و همه قوا و نهادها همکاری الزم را خواهند داشت.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمد نهاوندیان در پاسخ به سوالی درباره وجود نقشه راه و وحدت 
تیم اقتصادی گفت: با توجه به شرایط ویژه ای که ما در اقتصاد خود داریم خوشبختانه بیش از 
پیش ضرورت هماهنگی حاصل شده است.وی با اشاره به تدبیر رهبر معظم انقالب درباره تشکیل 
جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت: با توجه به اینکه در برخی از مسائل الزم است 
تصمیمات سریع اتخاذ شود این جلسات برای ارتقا سطح هماهنگی، ظرفیت جدیدی را ایجاد 
کرده است.معاون اقتصادی رییس جمهوری اضافه کرد: تاکنون بیش از چهار جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل شده است؛ در این جلسات از تمامی ظرفیت 
کارشناسی سه قوه از جمله مراکز پژوهشی قوا استفاده می شود.نهاوندیان به اصالح نظام بانکی 
بعنوان یک همگرایی محتوایی در میان سه قوا اشاره کرد و افزود: مرکز پژوهش های مجلس و 
بانک مرکزی در این مورد کار کرده اند.وی بحث نقدینگی، تورم و تنظیم بازار را از دیگر موضوعات 
مهم دانست و گفت: این مسائل در هفته های گذشته در دستور کار قرار گرفته است؛ این شرایط 
ضرورت هماهنگی را بیشتر مورد توجه قرار داده است که باید مغتنم شمردمعاون اقتصادی رییس 
جمهوری به جلسه اخیر هیات دولت با رهبر معظم انقالب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقالب 
در این جلسه تاکید داشتند که در این میدان میانداری با دولت است که مسائل اقتصادی همه قوا و 
نهادها همکاری الزم را خواهند داشت.نهاوندیان با اشاره به نقش رسانه های در بحث افکار عمومی 
گفت: رسانه ها با توجه به ایجاد انطباق فضای واقعی با فضای اقتصادی، نقش بسیار برجسته ای 
بر عهده دارند، اگر چنین همگرایی وجود داشته باشد آسیب پذیری جامعه و اقتصاد ما نسبت 
به حوادثی که ممکن است پیش بیاید یا دیگرانی بخواهند تحمیل کنند، کمتر خواهد شد.وی 
به مصوبه اخیر دولت در رابطه با تهاتر بدهی اشاره کرد و گفت: دولت در رابطه با تهاتر بدهی 
و مطالبات ۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد؛ با توجه به مشکالت بخش خصوصی و بدهکاری 
و طلبکاری بخش خصوصی از دولت، بوسیله این مکانیزم یک روانسازی صورت می گیرد.معاون 
اقتصادی رییس جمهوری به اشتغال روستایی هم اشاره کرد و گفت: در این ارتباط تصمیم گرفته 
شد معادل ریالی یک و نیم میلیارد دالر به این امر تخصیص داده شود که این امر می تواند باعث 

ایجاد جوش و خروش در اشتغال روستایی، صنایع تبدیلی و خدمات شود.

دادستان کل کشور گفت: به خدا قسم در موضوعات فرهنگی و حجاب برخورد قضایی جواب نخواهد 
داد، راههای مسالمت آمیز و آرام را باید در پیش گرفت لذا بر این اساس از هر طرحی که در زمینه 

مقابله با بدحجابی موثر باشد حمایت می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر منتظری افزود: بسیاری از 
بدحجابها فرهنگ خانوادگیشان چنین است که بدحجاب ظاهر می  شوند و بدحجابی را بد نمی 
دانند. وی ادامه داد: عده ای از بدحجابها اعتقادی به اسالم ندارند، الئیک هستند و یا مذاهب دیگری 
دارند اما عده کمی هم هستند که با قصد دهن کجی به ارزش های دین و احکام اسالم این کار را 
می کنند. دادستان کل کشور گفت: اگر نیروی انتظامی بخواهد همه بدحجابها را بگیرد علیه نظام و 
اسالم جوسازیهای گسترده ایجاد می شود. مقصر بدحجابی آموزش و پرورش، روحانیت، آموزش عالی، 
دانشگاهها و همه ما هستیم. وی ادامه داد: هم اکنون ستاد امر به معروف، سپاه پاسداران و نیروی 
انتظامی اقداماتی را انجام می دهند که بدحجابی را سروسامان دهند اما باید بدانیم برخورد خشن با 
بدحجابی قطعا جواب نمی  دهد. حجت االسالم منتظری در ادامه به مشکالت قوه قضائیه نیز اشاره و 
بیان کرد: این دستگاه متناسب با شان جمهوری اسالمی نیست، کمبود کادر قضایی و اداری داریم و به 
لحاظ اعتبار و نیروی انسانی استقالل نداشته و وابسته به دولت است، کسانی که به قوه قضاییه اشکال 
می  کنند اگر در مقام محکمه و کرسی قضاوت بنشینند مشکالت را می بینند. وی گفت: همین پرونده 
مالی موسسه اعتباری ثامن الحجج ۱۲۰ جلد است که قاضی باید همه آنها را مورد بررسی قرار دهد 
و یا موضوع بابک زنجانی همینطور است. به دنبال برگشت بیت المال هستیم اما بدانید حکم او اعدام 
است و قطعا اعدام می شود. دادستان کل کشور به ماجرای خرید دو تن سکه نیز اشاره و بیان کرد: این 
موضوع به درستی مطرح نشده است. خریدار یک فرد دالل است که نوچه هایی داشته، نیروی انتظامی 
به ما گفته اگر محاسبه شود طبق اسناد و مدارک طی سه سال دو تن سکه جمع می شود اما سکه 
ای تحویل دستگاه قضایی نشده است. وی افزود: آیا اگر بانک مرکزی اعالم به فروش سکه کند، خریدار 
آن مجرم است؟ مگر اینکه معلوم شود خریدار به دنبال اخالل در نظام پولی و بانکی کشور بوده است. 
حجت االسالم منتظری به تالش دشمن برای نفوذ در ارکان مختلف نیز اشاره و بیان کرد: نفوذ موضوع 
مهمی است که باید توجه جدی نسبت به آن داشته باشیم، عوامل نفوذی مانع تحقق مطالبات مقام 
معظم رهبری هستند.وی ادامه داد: شایعه پراکنی و دروغ پردازی در جاهای مختلف به خصوص فضای 
مجازی از دیگر اموری است که دشمن دنبال می  کند و بسیاری هم شایعات و دروغها را باور می کنند. 

معاون اقتصادی رییس جمهوری:

 در میدان اقتصادی میانداری با دولت است
دادستان کل کشور:

برخورد قضایی با موضوع حجاب جواب نمی دهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی 
۹۰۰۰۰45 اجرایی ثبت اسناد و امالک نظرآباد 

نظر به اینکه بانک پاسارگاد به استناد سند رهنی شماره 51097 مورخ 86/10/30 تنظیمی دفتر خانه شماره 
14 کرج جهت وصول طلب خود علیه شرکت تولیدی ماکارونی گندم دانه مبادرت به صدور اجراییه 
نموده که پس از تشکیل پرونده اجرایی کالسه 9000045 عملیات اجرایی انجام گرفته و طبق محتویات 
پرونده مورد وثیقه ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 448 متر مربع با بنای احداثی در آن قطعه 1745 
تفکیکی به شماره پالک ثبتی 3416 فرعی از 69 اصلی واقع در نظرآباد ذیل صفحه 157 دفتر 1078 بشماره 
ثبت 190359 ثبت و سند صادر گردید. حدود و مشخصات پالک فوق برابر تصویر وضعیت ثبتی شماال 
به طول 14 متر به قطعه 1714 تفکیکی شرقا به طول 32 متر به قطعه  1713 تفکیکی جنوبا به طول 14 متر 
دیواری به خیابان 20 متری غربا به طول 32 متر به خیابان 18 متری پالک فوق دارای پروانه ساختمانی 
شماره 89005263 مورخ 1389/8/5 صادره از شهرداری نظرآباد میباشد. برابر گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری ملک فوق دارای زیرزمین به عنوان پارکینگ و انباری و طبقه ی همکف به عنوان 9 واحد 
تجاری به مساحت 223/51 متر مربع و راه پله و دو واحد سایر به مساحت 128/69 متر مربع و طبقه ی اول 
به عنوان 9 واحد تجاری به مساحت 223/51 متر مربع و راه پله و 3 واحد سایر به مساحت 128/69 متر مربع 
و طبقه دوم به مساحت 329/95 متر مربع به عنوان دو واحد مسکونی و 18/80 متر مربع راه پله و 3/45 متر 
مربع سایر و مساحت کل قابل احداث 1876 متر مربع می باشد. با توجه به مندرجات فرم خالف ساختمانی 
مندرج در پرونده شهرداری به شماره 21/10549 مورخ 91/8/15 ملک فوق دارای 448 متر مربع تبدیل 
زیرزمین از پارکینگ به یک باب تجاری و 261/49 متر مربع توسعه و اضافه بنای ماذاد بر پروانه و 90/90 متر 
مربع بنای ماذاد بر تراکم تجاری به مساحت 261 متر مربع می باشد. با توجه به مندرجات پروانه ساختمانی در 
پرونده شهرداری پالک فوق دارای 3/60 متر مربع اصالحی مباشد و مساحت باقیمانده پس از اصالحی 
444/40 متر مربع است که در اجرای اصالحی فوق رعایت نشده است و برابر رای کمیسیون تجدید نظر 
ماده 100 شهرداری و با توجه به رای دیوان عدالت اداری مساحت 448 متر مربع تبدیل پارکینگ به تجاری 
در طبقه زیرزمین و مساحت  80/132 متر مربع بنای ماذاد تجاری در طبقه ی همکف و 19 واحد کسری 
پارکینگ به مبلغ کل 1/473/940/000 ریال جریمه شده است و به موجب نامه ی شماره ی 2130916 
مورخ 1396/12/22 شهرداری نظرآباد خطاب به مدیرکل محترم اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
پالک فوق مبلغ 5/333/187/890ریال بابت جرایم کمیسیون ماده 100 شهرداری و عوارض مربوطه به 
شهرداری بدهکار می باشد )پالک فوق در وضع موجود مشتمل بر دو طبقه زیرزمین و همکف با 100 
درصد سطح اشغال به صورت سازه با اسکلت بتنی اجرا شده در اختیار مالک می باشد.( ضمنا ملک فوق 
تحت پوشش بیمه ی بانک پاسارگاد می باشد. مزایده در روز یکشنبه مورخ 1397/5/14 از ساعت 9 صبح 
الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت نظرآباد واقع در خیابان تهران طبقه ی چهارم باالی فروشگاه رفاه از طریق 
مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 218/000/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد و فروش کال نقدی بوده خریداران می توانند در وقت مقرر در محل مزایده 
حاضر و در جلسه مزایده شرکت نمایند ضمنا کلیه ی بدهی های احتمالی به عهده برنده ی مزایده می باشد. 
تاریخ انتشار آگهی: پنجشنبه ۱397/4/28             تاریخ مزایده: یکشنبه 97/5/۱4 

مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی نظرآباد-منصور هدایتکار 



4 شهرستانهاپنجشنبه 28 تیر 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3807  

طعم گوارای آب به کام مردم آبادان  نبود مجوز ؛ مهمترین دلیل پلمب
 غرفه های طرح دریا 

وحیدی فر-اهواز:برداشت از رودخانه بهمنشیر 
به صفر رسید مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شهری استان خوزستان از شیرین شدن آب این 
شهرستان و صفر شدن برداشت آب از رودخانه 

بهمنشیر برای مصارف شرب خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
خوزستان ، مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان در 
آبادان  سیمای  و  صدا  خبری  ویژه  گفتگوی 
گفت: با افزایش ظرفیت آب غدیر از 120 به 
در  آب(  )شوری   EC مترمکعب  هزار   135
آبادان به زیر دو هزار میکروموس رسیده است.
صادق حقیقی پور افزود: هم اکنون آب با دو 
خط غدیر به شهرهای آبادان و خرمشهر پمپاژ 
می شود و تمام نیاز این دو شهر از طرح غدیر 
تامین می شود و هیچگونه آبگیری از رودخانه 

های کارون و بهمنشیر نخواهیم داشت.
از  آبگیری  دیشب  از  کرد:  خاطرنشان  وی 
بهمنشیر قطع شده و از پنجشنبه کل شهر از آب 

غدیر استفاده خواهند کرد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
آمده طرح غدیر  پیش  به مشکالت  خوزستان 
در آبادان اشاره کرد و گفت: آب غدیر2، پس 
از ورود به تصفیه خانه ثامن وارد تصفیه خانه 
شهید باوی شده و بعد از آن وارد تلمبه خانه 
جمشیدآباد می شود که به دلیل فاصله و میزان 

برداشت، کیفیت آب غدیر کاهش یافته است.
رفع  این مشکل  اکنون  هم  افزود:  پور  حقیقی 

شده و تا پایان این هفته آب غدیر در تمام نقاط 
آبادان، اروندکنار و چوئبده ارسال خواهد شد.

وی همچنین به نصب دو دستگاه آب شیرین 
اکنون  هم  گفت:  و  کرد  اشاره  آبادان  در  کن 
هزار   12 ظرفیت  با  کنی  شیرین  آب  دستگاه 
مترمکعب آب در تصفیه خانه ثامن نصب شده 
و تا اواسط مرداد نیز دستگاه آب شیرین کنی با 
ظرفیت 15 هزار مترمکعب آب در تصفیه خانه 

شهید باوی )ایستگاه 11( نصب خواهد شد.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
خوزستان افزود: سال گذشته مردم اروندکنار از 
کمیت آب گالیه داشتند که هم اکنون با نصب 
دستگاه آب شیرین کن مشکل کمیت آب در 
این شهر مرزی رفع شده و در آینده نزدیک نیز 
یک دستگاه تصفیه خانه 10 هزار مترمکعبی در 

این شهر نصب خواهد شد.
حقیقی پور با اشاره به صدور قبض آب برای 
مردم آبادان و خرمشهر گفت: با توجه به دستور 
در  تیر  و  بهای خرداد  آب  استاندار خوزستان 
این دو شهر رایگان است و مردم نیازی نیست 

قبوض آب خود را پرداخت کنند.
همچنین مدیر اداره آبفا آبادان در این گفتگو با 
تاکید بر شیرین شدن آب شبکه توزیع آبادان 
گفت: در زمان حاضر ظرفیت آب غدیر برای 
از  و  رسیده  مترمکعب  هزار   135 به  آبادان 
دیشب پمپ های رودخانه  بهمنشیر خاموش 

شده است.

 سمیه ابوالحسنی  - جویبار:  جواد اسماعیلی 
اینکه  با اعالم  پیام زمان  با خبرنگار  در گفتگو 
 25 از  شده  برگزار  مزایده  براساس  دریا  طرح 
بخش  پیمانکار  اختیار  در  سالجاری  خردادماه 
طرح  قالب  در  گفت:  گرفت،  قرار  خصوصی 
 11 شده  برگزار  مزایده  طبق  دریا  سالمسازی 
هکتار از سواحل از سوی شهرداری به اینجانب 

واگذار شد .
وی با اشاره به اینکه در طرح چپکرود جویبار 6 
غرفه ثابت و 8 غرفه سیار فعالیت دارند ، اظهار 
داشت : پلمپ 6 غرفه ثابت توسط اماکن بخاطر 

نداشتن مجوزهای الزم انجام شد.
پیمانکار طرح دریای جویبارمشکالت این طرح 
کرد:  تصریح  کردو  بیان  آب  و  برق  مشکل  را 
خوشبختانه شهرداری جویبار با نصب ترانس به 
مبلغ بیش از 200 میلیون تومان و برطرف کردن 
مشکل چاه آب این موارد در اجرای طرح مرتفع 

شده است .

وی نبود راه دسترسی مناسب به دریای چپکرود 
این  نشدن  استقبال  عمده  دالیل  از  را  جویبار 
بیان  گردشگران  و  مسافران  سوی  از  طرح 
کردوافزود:ایجاد راه دسترسی مناسب در جذب 
مسافران در استفاده از این طرح بسیار تاثیر گذار 

خواهد بود.
ناجیان  با درایت و تجربه  بیان کرد:  اسماعیلی 
دریای  در  غریقی  گذشته  سال  چند  در  غریق 
چپکرودنداشتیم و این فاکتور این طرح را نمونه 
کرده  تبدیل  تابستان  ایام  در  استان  گردشگری 
است. پیمانکار طرح تصریح کرد:    10 ناجی 
غریق، 3جت اسکی و 5 قایق برای ارائه خدمات 

به مسافران  در طرح دریا مستقر هستند .
وی در ادامه از راه اندازی بازارچه صنایع دستی در 
آینده نزدیک خبردادو گفت: از 21مردادماه لغایت 
7 شهریور ماه سالجاری بازارچه صنایع دستی 
شامل حصیربافی ، گلیم بافی وسفالگری..... در 

15 غرفه بازگشایی خواهد شد .
فرماندار،  دریغ  بی  حمایتهای  از  اسماعیلی 
فرماندهی انتظامی جویبار ، دادستان ، شهردارو 
اعضای شورای شهر جویبار در برگزاری هرچه 
بهتر طرح دریا اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: 
برگزاری جشنواره بادبادکها ، جشنواره ماسه های 
شنی ، جشنواره کباب ایرانی ، راه اندازی پیست 
موتور سواری ، برگزاری والیبال ساحلی ، تنیس 
ساحلی و کشتی لوچو از برنامه های آتی طرح 
دریا با حضور مسافران و گردشگران خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان خبر داد:

پرداخت 370 میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال روستایی

سلیمانی- گلستان: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گلستان از پرداخت بیش از 37 میلیارد تومان تسهیالت 

اشتغال روستایی و عشایری در استان خبر داد.
سعید مازندرانی در جلسه کمیته فنی اشتغال استان 
که با حضور سجادی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، 
بازرسی و امور حقوقی استانداری برگزار شد، اظهار 
و  روستایی  اشتغال  اعتبارات  محل  از  تاکنون  کرد: 
دریافت  متقاضیان  به  تومان  میلیارد   37 عشایری، 

تسهیالت، پرداخت شد.
وی تاکید کرد: حمایت همه جانبه از تولید و اشتغال 
نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی و پشتیبانی 

و کمک به نخبگان و کارآفرینان است.
از  همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
نمایندگان بانک های عاملرداخت تسهیالت اشتغالزایی 
خواست، تا در بحث وثایق و ضمانت ها، مشاوره و 

راهنمایی های الزم را به متقاضیان ارائه دهند.
سجادی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و 
امور حقوقی استانداری گلستان نیز ضمن تاکید بر 
رعایت آیین نامه های مربوط به تسهیالت روستایی 
رونق  موجب  تولید  از  حمایت  گفت:  عشایری  و 

اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.
متقاضیان  روی  پیش  موانع  رفع  بر  همچنین  وی   

تسهیالت اشتغالزایی تاکید کرد.

موفقیت شهرداري اصفهان در جشنواره 
انتشارات روابط عمومی ها

بین  امور  و  ارتباطات  کل  اداره  اصفهان:  بهادری- 
الملل شهرداري اصفهان در سیزدهمین جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی هاي کشور موفق به کسب دو 

رتبه در بخش های مستندسازی و گزارش شد. 
سیزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی به 
همت انجمن متخصصان روابط عمومی و با شرکت 
روابط عمومی وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های 
خصوصی و دولتی در دو بخش رقابتی و آموزشی 

برگزار شد و به معرفي برگزیدگان خود پرداخت. 
در این جشنواره اداره کل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداري اصفهان در بخش مستند سازي رتبه نخست 

و در بخش گزارش، رتبه دوم را کسب کرد.  
عمومی  روابط  انتشارات  ملی  سیزدهمین جشنواره 
عصر روز سه شنبه 26 تیر ماه با اهدای جوایز به روابط 

عمومی های برتر به کار خود پایان داد. 
گفتني است؛ جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، 
جشنواره ای برای انتخاب و معرفی بهترین الگوها و 
عملکردها در زمینه فعالیت روابط عمومی هاست که 
همه ساله توسط انجمن متخصصان روابط عمومی  

کشور برگزار مي شود. 
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اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي البرز برگزار کرد ؛

گرامیداشت هفته عفاف وحجاب وصیانت از حقوق 
شهروندي

جلسه گرامیداشت هفته عفاف وحجاب وصیانت از حقوق شهروندي اداره 
کل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان البرز با حضور دکتر قبادي مدیرکل فرهنگي 
واجتماعي استانداري البرز،حجت االسالم والمسلمین موسوي رئیس ستاد 
اقامه نماز استان ونیز مهندس خلیلي مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان 

البرز در این اداره کل برگزار گردید.
در ابتداي این جلسه مهندس اسماعیل خلیلي ضمن تبریک هفته کرامت 
ومیالد حضرت معصومه)س( وحضرت امام رضا)ع( ضمن بیان حدیثي از 
حضرت امام رضا)ع( در خصوص خصائل مومن و داشتن حسن خلق با مردم 
اظهارداشت : شیعه باید سه خصلت را به میراث برد اولین آن رازداري وحفظ 
اسرار مردم که از صفات خداوند تبارک وتعالي است ، حسن خلق ومعاشرت 
حسنه با مردم را از پیامبر)ص( و عمل  به مشي اولیا اهلل ومعصومین)ع( را از 
امام ومعصومین )ع( ، زیرا این صفات براي رشد وتعالي انسان ونیز ترویج 
اخالق در جامعه اسالمي ضروري وحیاتي است و سیره اسالمي وعلوي 

است.
وي همچنین در خصوص رعایت عفاف وحجاب وحیا در جامعه بعنوان یکي 
از ارکان مهم حقوق شهروندي افزود : رعایت عفاف وحجاب در اسالم تنها 
براي زنان توصیه نشده است بلکه این  اصل مهم هم براي مردان هم  براي 
زنان بطور جدي توصیه گردیده ودر این راستا در حکومت نیز این اصل مهم 
براي کارگزاران دولت باید بیش ازپیش رعایت گردد  زیرا رفتار دولتمردان در 
جامعه  الگوی خوبی برای مردم است بنابراین باید در رعایت پوشش،کالم 
و رفتار تکریم آمیز با مردم در مسیرخدمتگذاري به آنان بعنوان اصل اساسي 

رعایت حقوق شهروندي به بهترین نحو عمل شود.
وي با اشاره به  هفته عفاف وحجاب در کشور گفت: حجاب، پوشش، عفت 
و پاکدامنی مربوط به همه و باعث سالمت روح و جسم می شود و فردی 
می تواند در جامعه موثر باشد که صداقت ، عفت و پاکدامنی در رفتار،کردار 
وپوشش او نیز نمود داشته باشد وهدف از برگزاري هفته عفاف وحجاب در 
کشور نیز فرصتی مناسب برای تبیین و تشریح  رعایت این موضوع در سطح 
جامعه بوده که باید با برگزاری برنامه مناسب گامی مثبت در این زمینه برداشته 
و در جهت ترویج آن در تمامي ارکان جامعه وبه منظور پیشگیري از آسیبهاي 

اجتماعي  تالش جدي گردد.
وي در ادامه رفتار شایسته همراه با تکریم در دستگاههاي دولتي را از مصادیق 
مهم رعایت حقوق شهروندي دانسته وابراز داشت: فلسفه وجودي صیانت 
از حقوق شهروندي، تکریم مردم وارباب رجوع در نهادهاي دولتي است و 
کارکنان دولت وظیفه دارند در مسیر خدمت به مردم ورفع مشکالت با آنان 
رفتار احترام آمیز وشایسته داشته باشند تا موجب ارامش ورضایت مردم از 
خدمات نظام ودولت فراهم گردد. مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعي استان 
البرز با بیان این مطلب که تکریم ارباب رجوع و شیوه برخورد به گونه ای 
باشد که رضایت آنان را جلب کندخاطر نشان کرد : یکی از مهم ترین مصادیق 
حقوق شهروندی در نظام اداری راه اندازی میز خدمت با دستور رئیس جمهور 
محترم بود که با سازوکار دسترسی آسان مردم به خدمات وبا هدف تحقق و 
رعایت حقوق شهروندی در نظام اداری ورضایتمندي آنان از خدمات دولت 
راه اندازي شد و در این قالب نیز بر تکریم بیشتر ارباب رجوع تاکید گردید. 
در ادامه نیز حجت االسالم موسوي رئیس ستاد اقامه نماز استان در خصوص 
تکریم ومقام زن در اسالم ونیز اهمیت حفظ کرامت وشخصیت انسان با 
رعایت اصل حجاب وعفاف در جامعه مطالبي را بیان نموده وگفت : حجاب 
وعفاف از دستورات الهي واسالمي است و رعایت حجاب و عفاف باعث 

ایجاد سالمت روحی، روانی و اجتماعی در جامعه می شود. 
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خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ ناصر اسکندری از 
تا 10  کرد  درخواست  البرز  استان  شهروندان 
درصد از مصارف خانگی خود را کاهش دهند.

مدیرعامل شرکت برق استان البرز گفت: افزایش 
که  چرا  است؛  تهدید  نوعی  شبکه  برای  دما 
تجهیزات مستعد آسیب بوده و با افزایش دما بر 

بار مصرف نیز اضافه می شود. 
وی افزود: با افزایش یک درجه به همان اندازه به 
بار مصرف نیز اضافه می شود و در این میان اگر 
شهروندان 10 درصد از مصارف خود را کاهش 

دهند خاموشی نخواهیم داشت. 
مدیرعامل برق استان تاکید کرد: افزایش خاموشی 
ها وابسته به دما است و برنامه خاموشی ها پیش 
بینی شده که اگر شرایط دما افزایش یابد برنامه 

نیز تغییر خواهد یافت.  
وی در خصوص کاهش 10 درصدی توضیح 
داد: دو پیک مصرف ظهر و عصر داریم که در 
ظهر مصارف خانگی، بخش تجاری، کشاورزی 
و مصرف عمده در صنعت صورت می گیرد و 
در عصر اوج مصرف در مصارف خانگی خواهد 

بود.
وی به شهروندان توصیه کرد: در حوزه خانگی 
استفاده از لوازم برقی غیر ضروری را به ساعات 
دیگر موکول کنند و اگر بتوانند مصرف بار با دو 
ساعت مدیریت رفاه شهروندان تحت تاثیر قرار 

نمی گیرد. این مسئول تاکید کرد:  در خصوص 
و  صبح  طرف  به  ادارات  ساعت  جایجایی 
خاموشی آنها در ساعت 12 و نیم کمک شایانی 

به صنعت برق شده است.
وجود ۱ میلیون و سیصد هزار مشترک برای 

ارایه خدمات برق رسانی
وی در خصوص پیش بینی ها گفت: از دی 
ماه سال گذشته این پیش بینی ها آغاز شد چرا 
افزایش دما و نیروگاه آبی بدلیل کمبود بارندگی 
امکان مشارکت ندارند پس الزم است مصرف 
کاهش یابد. اسکندری ادامه داد: دو روش وجود 
دارد که یک روش قطع کردن و روش دیگر 

کاهش مصرف از سوی مصرف کنندگان است 
و از آنجایی که هر لحظه برق تولید می شود 
نمی توان برقی را ذخیره نگاه داشت. وی در 
بخش دیگری با تشریح انرژی خورشیدی گفت: 
انرژی خورشیدی در معابر مدارس، استانداری 
و شرکت برق انجام شده اما از نظر اقتصادی 
نیازمند سرمایه گذاری گزافی است که نیازمند 
حضور بخش خصوصی بوده و از آن استقبال 
تکمیلی  توضیحات  در  اسکندری  کنیم.  می 
افزود: انرژی خورشیدی عدد بسیار پایینی دارد 
و نیروگاه هسته ای بوشهر نیز فعال و درحال 

تولید برق است.

گذشته  سال  مصرف  پیک  خصوص  در  وی 
توضیح داد: 54 هزار و 600 مگا بایت در سال 
گذشته برق تولید شده که نیروگاه های آبی 5 تا 
6 هزار مگابابت ظرفیت تولید داشته در حالی 
که باید 11 هزار تولید می شد و در همین جا با 

کمبود 5 تا 6 هزار مگا بایت مواجه شدیم. 
وی تاکید کرد: نیروگاه حرارتی  با جبران 2 هزار 
این کسری را جبران کردند، اما با مصرف کننده 

های جدید این کمبود افزایش یافته است. 
در  البرز  استان  برق  توزیع  مدیرعامل شرکت 
برنامه  داد:  توضیح  ها  خاموشی  خصوص 
خاموشی ها تدوین شده که دو ساعت بیشتر 
خاموشی و همراه با چرخشی باشد به شرط 
اینکه این خاموشی ها موازنه تولید، توزیع و 
کند در حالی که در هفته  را رعایت  مصرف 
نیروگاه  آسیب  بدلیل  شنبه   سه  روز  گذشته 
کشوری سه روز بحران در صنعت برق بوجود 
قائم  نیروگاه  داد: روز گذشته  ادامه  آمد.  وی 
نگرفت  قرار  مدار  در  سوخت  مشکل  بدلیل 
بنابراین برنامه خاموشی تحت تاثیر قرار گرفت. 
اسکندری مصارف صنعتی را 33 درصد عمومی 
17 درصد، کشاورزی 12/3 درصد    تجاری   
خانگی را 33/5 ، ادارات 10/7 اعالم کرد و در 
آخر تاکید کرد الگوی مصرف باید تغییر کند 

دیگر الگوهای گذشته کارایی ندارد. 

مدیر عامل برق البرز از شهروندان درخواست کرد؛ 

کاهش حداقل 1۰ درصدی مصرف برق خانگی

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-مجتبی  مصطفی زاده فرزند نبی به نشانی مجهول المکان 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :۳ روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد  

نوع علت حضور :مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
فرزند  غفاری  احمد  آقای  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 

محمدحسن 
خواهان آقای احمد بیات دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد بیات به طرفیت 
شهناز غفاری ، مریم غفاری ، شهال طالیی ، فاطمه غفاری ، حسین غفاری ، احمد 
شعبه  این  به  که  مطرح  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  قماشی  احسان   ، غفاری 
عمومی  1دادگاه  شعبه   9709983030600026 کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع 
حقوقی  شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/20 ساعت 11:00  
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  دادگاه طبق  دستور  که حسب  تعیین 
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 

حاضرگردد.م/الف1940
 منشی دادگاه حقوقی  شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس – نساء بی نیاز  

آگهی احضار متهم
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شماره9609988404800546شعبه  پرونده  در 
انقالب شهرستان روانسرآقای شکراله استوارحقیقی به موجب شکایت اقای حبیب 
مرادی و با توجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسان متهم است به عدم رعایت 
نظامات دولتی حین انجام کار به میزان تقصیر چهل درصد با توجه به معلوم نبودن 
محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ نظریه کارشناسی و عدم دسترسی به او ، طبق 
ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی تا چنانچه اعتراضی به نظریه کارشناسی دارد ظرف مهلت یک هفته از تاریخ 
نشر آگهی به صورت مستند و مستدل اعتراض خود را به این شعبه اعالم نماید 

پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

آگهی احضار متهم
در پرونده شماره 9609988404800193 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان روانسر آقای رامین صفري فرزند آقا رضا به موجب شکایت آقای 
کمال رحمانی به اتهام سرقت یکدستگاه پژو پارس LX به شماره انتظامی 342 ل 
41-ایران 29 در شب تحت تعقیب قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت 
وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او ، طبق ماده 174 قانون آئین 
، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم ظرف  دادرسی کیفری 
مهلت یک ماه احضار می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته 

خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

آگهی احضار متهم
و  عمومی  دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه  پرونده شماره9609988404800392  در 
به موجب  فرزند محمدطاهر  کیا  ویسی  عبدالجبار  روانسرآقای  انقالب شهرستان 
تعقیب  بدنی تحت  ایراد صدمه عمدی  اتهام  به  آقای سیروس محمودی  شکایت 
قرار دارد. با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و 
عدم دسترسی به او ، طبق ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار می شود پس از 

انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

دادنامه
بهشهر  شهرستان  خانواده  دادگاه   1 شعبه   96  09981946100763 کالسه  پرونده 
فرزند  فیوج  خانم صدیقه  خواهان:   9709971946100366 شماره  نهایی  تصمیم 
عیدی به نشانی مازندران - بهشهر- آسیابسر - خ اصلی روبروی عکاسی سوژه ک 

ش معصوم منزل قاسم جمشیدی 
ابتدای جاده اصلی  ببین  به نشانی گلستان - خان  قنبری  اکبر  آقای علی  خوانده: 

منزل استیجاری 
خواسته: اثبات زوجیت

رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان خانم صدیقه فیوج فرزند عیدی بطرفیت خوانده آقای 
علی اکبر قنبری بخواسته صدور حکم بر اثبات زوجیت موقت شش ماهه از تاریخ 
به  توجه  با   ، رایج کشوری  تومان وجه  هزار  پنجاه  مهریه  تعیین  با  خرداد 1378 
محتویات پرونده ، نظر به اینکه خواهان در شرح خواسته بیان داشتند : در خرداد 
1378 به صورت موقت به عقد موقت شش ماهه خوانده در آمده ام و ما حصل 
این ازدواج یک فرزند دختر فاقد شناسنامه و اسناد سجلی می باشد ، قریب به 2 
ماه با خوانده بودم بعد از 2 ماه در زمان بارداری شوهرم بنده را ترک کرده و رفت 
و تاکنون هیچ نشانی از محل سکونت و گارش ندارم البته محل سکونت ما در دو 
ماهه اول ، عقد موقت در خان ببین بوده و قریب به 20 سال از آن تاریخ می گذرد 
و کسی هم او را نمی شناسد . زمان عقد فقط یک عاقد روحانی و پیرمرد و پدرم 
بودند و هر دو فوت کرده اند و شاهد دیگری ندارم البته شهود تعرفه شده قضیه 
ازدواج را از پدرم و بنده شنیدند. لذا عالوه بر تعرفه شهود حاضر به اتیان سوگند 
هستم . خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده و الیحه ای هم مبنی 
بر رد دعوی خواهان ارائه نکردند . با توجه به مطالب مذکور ، از آنجائیکه وفق 
قانون بر اساس قاعده )البینه للمدعي و الیمین علی من أنکر( اثبات ادعا و ارائه دلیل 
از ناحیه خواهان باید باشد و با توجه به اینکه خواهان در این پرونده دلیل کافی 
ارائه نکردند و قضیه اثبات قسم را مطرح کرده اند لذا اتیان سوگند باید از سوی 
خوانده صورت پذیرد و با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ در جلسه دادگاه 
عدم حضور  به جهت  خواهان  نتیجه  در  است  نشده  حاضر  سوگند  اتیان  جهت 
خوانده جهت اتیان سوگند که نکول از اتیان سوگند تلقی میگردد . حاضر به اتیان 
سوگند شده و در نهایت با رعایت موازین شرعی و قانونی سوگند یاد نمودند که 
در سال 1378 به عقد موقت 6 ماهه خوانده در آمده و این فرزند دختر هم ثمره 
این ازدواج موقت مي باشد . بنا بر این با توجه به مطالب مذکور ، دادگاه دعوی 
خواهان را حمل بر صحت تلقی و باستناد مواد 190 ، 191، 104301034 و 1063 
قانون مدني وماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و ماده 198 قانون آئین 
اثبات رابعله زوجیت موقت شش ماهه فیما بین خواهان  دادرسی مدنی حکم به 
و خوانده صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابي و ظرف 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم 

تجدیدنظر استان می باشد .
م الف:97/20/6637 ابوالقاسم اندی دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مهندسان ساختمان استان البرز تاریخ انتشار:۱397/04/28

به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند، مجمع عمومی عادی )نوبت اول( این شرکت 
تعاونی راس ساعت ۱0 صبح روز  شنبه مورخ 97/05/20 در محل شرکت تعاونی واقع در کرج، 
بلوار جمهوری شمالی نبش کوچه میثم پالک 9 ساختمان کانون مهندسان کرج تشکیل می 
گردد. از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 

ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
یادآوری می شود :  در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید، در این صورت 
هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد. و هر شخص غیر عضو تنها یک 
رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره 
و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 
مدت 7 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید 
عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت 
طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تائید و 

برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2- اعضایی که تمایل به کاندیداتوری بازرسان را دارند با درخواست کتبی )فرم مشخصات( 
حداکثر ظرف مدت )7( روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن 
مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه – مدرک تحصیلی، تخصصی و تجربی- کارت ملی- 

کارت پایان خدمت )آقایان( و )2 قطعه عکس( به دفتر تعاونی تحویل نمایند. 
3- این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط 

قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه :   ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 

2- - طرح و تصویب صورت های مالی ۱396.
3- طرح و تصویب بودجه سال ۱397 و تعیین خط و مشی آتی تعاونی.

 4- طرح و تصویب و تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی. 
5- طرح و تصویب فروش آپارتمان بلوک B واحد همکف و فروش زمین های متعلق به 
شرکت به پالک ثبتی ۱7۱/543 و ۱7۱/545 واقع در شهرک پاسارگاد عباس آباد مازندران 
و فروش زمین هشتگرد به پالک ثبتی ۱/۱696 و فروش واحد تجاری ساختمان تکسا به پالک 

ثبتی ۱55/۱0752. 
6- طرح و تصویب فورش هفته های مالکیت زمانی متعلق به شرکت تعاونی در مجموعه رفاهی 

نوشهر.  7- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل. 

رئیس هیات مدیره 

رای شورا
 شماره  دادنامه :181مورخ 97/4/2

شماره پرونده :518/96/ش6
در خصوص دعوی آقای  احمد محرابی  به وکالت از یونس زارع   بطرفیت آقای 
بمبلغ 16/294/000  انجام شده   مطالبه وجه هزینه های  بخواسته  باطبی  علیرضا 
تومان  به انضمام کلیه خسارات قانونی  و تاخیر تادیه  با توجه به تصویر برگ 
پذیرش   که به امضا  خوانده رسیده  وهمچنین تصویر فاکتور ارائه شده  که داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده  داشته و نامبرده با وصف ابالغ از طریق نشر آکهی در جلسه 
رسیدگی  حضور نیافته  و دلیلی بر پرداخت  مافی الذمه  خود ارائه ننموده است  . 
لذا شورا  با وارد دانستن دعوای مطروحه به استناد مواد 198و   519و 522 قانون 
آیین دادرسی مدنی    حکم به محکومیت خوانده  بمبلغ 16/294/000 تومان  بابت 
اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 
هزینه  بابت  ریال   3/110/000 مبلغ  پرداخت  و  حکم   اجرای  لغایت   96/11/15
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مدت واخواهی  ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر در  دادگاه عمومی شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
کدملی129423242-از:اداره  به  مهدی  فرزند  آقاجانی  آقای/شرکت:محمدرضا  به 
آقای/خانم  دعوی  اینکه  به  باتوجه  باغملک-احتراما  اجتماعی  کارورفاه  تعاون 
این  تشخیص  ساعت9:20مورخ97/5/28درهیات  ارزانش  ومهدی  باشام  حمداله 
یا  شخصا  مستدعیست  گرفت  خواهد  قرار  نهایی  رسیدگی  مورد  و  مطرح  اداره 
نامه کتبی جهت شرکت  با دردست داشتن مدارک و معرفی  تام االختیار  نماینده 

درجلسه مذکورحضوریابند.
مرادی هزاروند-رئیس اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی شهرستان باغملک

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

میباشد   مجهوالمکان  فعال  که    .... ساکن  ثانی      زاده  حسین  سلیمان  به     
اخطار  میشود. شرکت بیمه پارسیان دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه     به استناد    
دادخواست و ضمائم  به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 178/97 شعبه  ششم    
ثبت و وقت دادرسی  به روز شنبه       97/6/3 ساعت 11صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست       شرکت بیمه پارسیان    و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در 
یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت 

در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه    ششم   شورای حل اختالف تنکابن

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 
آگهی ثبتی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود تکین کوشا فیدار در تاریخ ۱397/04/26 به شماره ثبت 34678 به 
شناسه ملی ۱4007720495 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت  

اطالع عموم آگهی می گردد.
موضوع فعالیت :  مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و اجرای 
برنامه های استراتژیک و راهبردی و مشاوره از طریق بکارگیری سیستم های نوین، انجام خدمات 
مهندسی ارزش و مطالعات و امکان سنجی و تهیه طرحهای توجیهی فنی اقتصادی، بازرسی و کنترل 
فنی و انجام کلیه تست های مهندسی و تعمیرات )جرثقیل، لیفتراک، آسانسور، سیستم های ارت، دیگ 
های بخار و آبگرم، انواع باالبرها و جوش( و فروش کلیه ابزار دقیق و تجهیزات صنعتی، ارائه خدمات 
مشاوره ای و اجرا در زمینه مدیریت اقتصادی و بررسی کنترل فنی و اصالح سیستم ها و انتقال دانش 
فنی و تکنولوژی، تجزیه و تحلیل خطوط تولید در صنایع و توسعه تکنولوژی و چرخه بهره وری و 
مدیریت ریسک، طراحی، محاسبه، مشاوره و نظارت، و مدیریت پیمان در پروژه ها، پیاده سازی سیستم 
های عملیاتی و مدیریتی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور، برگزاری و برپایی 
سمینارها و همایش ها و کنفرانس های تخصصی و عمومی، ارائه کلیه خدمات در زمینه تجهیزات و 
سخت افزارهای مرتبط با انواع سیستم ها، شرکت در مناقصات و مزایدات، اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی برای شرکت از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی، در صورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط.  مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مراکز اصلی:  مرکز اصلی : استان البرز – شهرستان کرج – بخش مرکزی – شهر کرج – شهرک 
مطهری – خیابان ش ابراهیم سلمانی ساوجی – خیابان اردالن 4 )شهید علی همتی(- پالک 78 – 

ساختمان اترین 2- طبقه اول – واحد ۱ کدپستی 3۱49647578 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱0/000/000 ریال نقدی 

میزان سهام الشرکه هر یک از شرکا 
خانم حدیثه هداوند به شماره ملی 03۱0۱56564 دارنده 6/000/000 ریال سهم الشرکه 

خانم هانیه هداوند به شماره ملی 03۱۱942598 دارنده 4/000/000 ریال سهم الشرکه 
اعضا هیئت مدیره : خانم حدیثه هداوند به شماره ملی 03۱0۱56564 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 

مدت نامحدود و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود 
خانم هانیه هداوند به شماره ملی 03۱۱942598 به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود

بروات،  قبیل چک، سفته،  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  امضا:  دارندگان حق 
قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء  حدیثه هداوند)مدیر عامل( 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل شرکت: طبق اساسنامه  
روزنامه کثیراالنتشار پیام زمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

- ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
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رشد 4 برابری پرداخت تسهیالت ازدواج

وزیر ورزش و جوانان گفت: ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت ازدواج سال 
گذشته در کشور پرداخت شده است که در مقاسه با سال ۹۲ رشد چهار 

برابری را نشان می دهد.
 مسعود سلطانی فر در سفر به شمال سیستان و بلوچستان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: استان ها باید تالش کنند تا در زمینه تسهیالت 

خود اشتغالی جوانان از سهمیه بیشتری برخوردار شوند.
وی سقف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج را برای هر یک از زوج ها ۱۵ 
میلیون تومان عنوان کرد و گفت: زوج ها در مجموع با ۳۰ میلیون تومان 

می توانند زندگی خود را آغاز کنند.
به  توجه  کرد:  بیان  ورزش  حوزه  در  همچنین  جوانان  و  ورزش  وزیر 
است  مهم  کشور  ورزش  پیشرفت  برای  مختلف  مناطق  استعدادهای 
به طوری که باید در مناطقی نظیر سیستان و بلوچستان پایگاههای 

استعدادیابی فعال شود. 
سلطانی فر حمایت خود از ایجاد منطقه تجاری در سیستان را اعالم کرد 
و افزود: یکی از راه های برون رفت از شرایط فعلی توجه به منطقه آزاد 
تجاری برای سیستان و بلوچستان است که می تواند رونق اقتصادی در 

این منطقه ایجاد کند.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در وزارت ورزش و جوانان فعالیت می کنم اما 
برای راه اندازی منطقه آزاد تجاری سیستان حمایت و پیگیری ویژه انجام 

خواهم داد.
سلطانی فر بر حمایت از منطقه آزاد قشم و گیالن تاکید و ابراز امیدواری 

کرد این اتفاق مهم اقتصادی برای این استان ها هم رخ دهد.
وی بر توسعه سرمایه گذاری در ورزش تاکید کرد و اظهار داشت: هزینه 
کردن در بخش ورزش مورد توجه صنایع قرار دارد چرا که به سوددهی 
می رسد و بازگشت سرمایه هم در آن وجود دارد، از طرفی ورزش بهترین 

روش برای گذراندن اوقات فراغت سالم است.

شهریور، ماه مرگ در جاده ها

مدیرعامل انجمن جامعه ایمن با ماه مرگ خواندن شهریور، از لزوم توجه 
به حوادث جاده ای در تابستان صحبت کرد و همچنین با اشاره به نقاط 
حادثه خیز جاده ها نسبت به عدم تخصیص بودجه اصالح این نقاط از سوی 

سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد.
ایجاد  تابستان و ضرورت  تلفات جاده ای در  ، در مورد  جواد نوفرستی 
طرح های ایمنی همچون طرح نوروزی اظهار کرد: آمارهای پزشکی قانونی 
در ۱۰ سال گذشته یافته های خوبی را نشان می دهد و ما بر اساس بررسی 
این آمارها نامه ای به برخی از مقامات و روسای مسئول ارسال کردیم که در 
آن بر موفقیت طرح هایی که در ایام نوروز برای ارتقای ایمنی ترافیکی اجرا 
می شود تاکید شد. طرح  نوروزی که هر سال از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین 

انجام می شود تاثیر مثبتی در کاهش تلفات حوادث ترافیکی داشته است.
بر اساس آمارها کاهش کل تلفات ۱۰ ساله حوادث ترافیکی ۳۰ درصد 
بوده است )۹۶ نسبت به ۸۷( در حالی که آمارهای ۲۰ روزه سفرهای نوروز 
در همین دوره ۱۰ ساله، کاهش ۴۶ درصدی میانگین فوت روزانه را نشان 
می دهد. بنابراین در این دوره شاهد کاهش بیشتر تلفات نسبت به کل سال 
بوده ایم. اما کاهش تلفات در ایام تابستان کمتر از نرم ساالنه است و در 
این میان شهریور ماه کمترین کاهش آمار را شاهد بوده ایم. در شهریورماه 
سال ۹۶ نسبت به سال ۸۷ تعداد کشته ها ۲۶ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل انجمن جامعه ایمن ادامه داد: بنابراین الزم است کاری مانند 
طرح نوروزی برای تابستان هم اجرا شود و در این میان باید به صورت 
ویژه به شهریور توجه کرد. هر چند نمی توان انتظار داشت سازمان های 
مسئول تمام توان خود را در کل ایام تابستان بسیج کنند اما در این میان 
می توان به شهریور توجه ویژه ای داشت. این ماه را می توان ماه مرگ در 

جاده ها قلمداد کرد.

خبر

راه اندازی مراکز مشاوره برای 
مطلقه های در آستانه ازدواج مجدد

بهزیستی  سازمان  پیشگیری  توسعه  معاون 
کشور گفت: ۵۵۰۰ تیم سیار در قالب طرح 
مستقر  کشور  محالت  در  »اجتماع محور« 
شده اند تا پیشگیری اولیه از اعتیاد انجام شود.

پنج  شیوع  به  اشاره  ،  با  عباسی  فاطمه 
طالق،  اعتیاد،  نظیر  کشور  در  مهم  آسیب 
به  توجه  با  کرد:  اظهار   ... و  حاشیه نشینی 
آسیب های  سایر  برای  محرکی  اعتیاد  اینکه 
مقام معظم رهبری،  تاکید  با  است  اجتماعی 
بحث پیشگیری، کنترل و مهار این آسیب در 

اولویت جدی است.
پیشگیری  توسعه  معاونت  برنامه های  وی 
اولیه،  پیشگیری  محور  سه  در  را  بهزیستی 
عنوان کرد  توانمندسازی  و  درمان  و  مداخله 
اولیه  پیشگیری  بحث  در   : گفت  ایسنا  به  و 
رویکرد اجتماع محور را مدنظر قرار دادیم به 
کل  محالت  در  سیار  تیم   ۵۵۰۰ که  طوری 
آغاز  را  خود  فعالیت  و  شده  تشکیل  کشور 

کرده اند.
معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی از 
یاد  چندبعدی  بیماری  یک  عنوان  به  اعتیاد 
روانی،  عوامل  اعتیاد  شیوع  در  افزود:  و  کرد 
و  هستند  دخیل   ... و  ژنتیکی  اجتماعی، 
اضطراب  دادیم  انجام  که  تحقیقاتی  براساس 
به  افراد  گرایش  در  علل  باالترین  استرس  و 
اعتیاد محسوب می شود به طوری که ما باید 
عوامل محافظ را در جامعه در کاهش فشارها 
و تهدیدها و آسیب های خطرآفرین شناسایی 
گرایش  در  عوامل  این  ندهیم  اجازه  و  کرده 

افراد به اعتیاد تاثیرگذار باشد.
از  یکی  عنوان  به  طالق  مورد  در  عباسی 
در  داد:  توضیح  نیز  اجتماعی  آسیب های 
کنار پیشگیری های اولیه، قبل و حین ازدواج 
تا جامعه  باشد  به گونه ای  برنامه ریزی ها  باید 
دانش آموزی و دانشجویی ما با پیامدهای این 
آسیب آشنا شوند.  با توجه به باال بودن آمار 
راه اندازی  با  زندگی  اول  سال  پنج  در  طالق 
سعی  طالق  در  مداخله  مراکز  و  کلینیک ها 
داریم تا با حضور زوجین مشکالت و اختالفات 
برطرف شده و با این مداخله به هنگام کاهش 

طالق را شاهد باشیم.
کشور  بهزیستی  پیشگیری  توسعه  معاون 
مراکز  چنین  راه اندازی  سایه  در  داد:  ادامه 
تخصصی در استانی نظیر خراسان رضوی ۱۱ 
سایر  در  که  یافته  کاهش  آمار طالق  درصد 
کار  دستور  در  فرآیندی  چنین  نیز  استان ها 
طالق  زوجین  برای  امر  این  کنار  در  است. 
گرفته نیز مراکز مشاوره راه اندازی شده است 
تا در صورت تمایل به ازدواج مجدد با احتیاط 
از  تا  کنند  اقدام  امر  این  به  بیشتر  تفکر  و 
جلوگیری  زندگی  شکست  و  مجدد  طالق 

شود.

خبر

اعضا،  مجامع  کنگره  در  آموزش وپرورش  وزیر 
مربیان و مدرسین سازمان دانش آموزی اظهار کرد: 
خط کشی های بین تشکل های دانش آموزی نباید به 

دانش آموزان منتقل شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی وزارت آموزش 
 و پرورش،  سیدمحمدبطحایی در کنگره مجامع اعضا،  
مربیان و مدرسین سازمان دانش آموزی در اردوگاه 
از مشکالت  یکی  کرد:  اظهار  تهران،  باهنر  شهید 
نظام تعلیم و تربیت ما، برخالف نیازهای اجتماعی 
جامعه، به آموزش مهارت های اجتماعی در مدارس 
کمتر پرداخته می شود و مهارت های فردی جایگزین 
مهارت های اجتماعی شده و این موضوع رو به افزایش 

است.
وی افزود: آنچه برای آماده سازی دانش آموزان برای 
زندگی آینده به آن احتیاج داریم چنان که باید به 
آن پرداخته نشده و ما شاهد آن هستیم که بچه ها 
از جمع گریزان هستند و دوست دارند بیشتر تنها 
باشند؛ البته تنها آموزش وپرورش مقصر نیست، بلکه 
سایر عوامل خارج از آموزش وپرورش نیز دخیل است.

اساس  بر  کرد:  تصریح  آموزش وپرورش  وزیر 
از  یکی  قالب  در  که  رویکردی  سندتحول، 
سیاست های سند در پیش گرفتیم افزایش سهم 
است،  مدارس  در  اجتماعی  مهارت های  آموزش 

هرچند تحقق این موضوع دشوار است.
وی از ممنوعیت رقابت های فردی از مهر۹۷ خبر داد 
و افزود: باید به سمتی برویم که هیچ رقابت فردی 
برگزار نشود و هیچ کس به خاطر موفقیت های فردی 
تشویق نشود؛ بلکه افراد به شکل گروهی مورد تشویق 

قرار گیرند. بطحایی خاطرنشان کرد: برنامه های خوبی 
در خصوص نظام تعلیم و تربیت منتشر می شود؛ اما 
اثر آن را عمالً شاهد نیستیم و برای تحقق برنامه ها 

باید موانع را برطرف کرد.
وی با اشاره به ایرادی که مربیان پرورشی به علت 
نبود وقت کافی در مدارس برای انجام فعالیت های 
تربیتی مطرح می کنند، اظهار کرد: همه وقت دانش 
آموزان صرف آموزش کتب درسی می شود و جایی 
برای ارائه آموزه های تربیتی وجود ندارد، این یک مانع 
بزرگ است که باید آن را برطرف کنیم یا حداقل 
آن را کاهش دهیم و فرصت را برای فعالیت های 

اجتماعی در مدرسه فراهم کنیم.
عضو کابینه تدبیر و امید تشکل های دانش آموزی 
آموزش مهارت های  برای  ابزار  و  بهترین وسیله  را 

اجتماعی دانست و تصریح کرد: مدرسه محلی برای 
تمرین زندگی است و نه فقط محلی برای تمرین 
دروس مختلف؛ بنابراین مهارت هایی مانند گذر از 
حّق خود برای منافع دیگران، کنترل خشم، مدیریت 
عاطفه و ... را باید در مدرسه به دانش آموزان آموزش 
دهیم و چگونگی مراقبت کردن دانش آموزان از خود 
این  داد: خواستیم  ادامه  بیاموزیم. وی  آن ها  به  را 
مسیر را اصالح کنیم، کاهش آزمون ها را در دستور 

کار قراردادیم اما با مقاومت هایی مواجه شدیم.
دانش  دوم  زندگی  محل  مدرسه  گفت:  بطحایی 
آموزان است باید چنان محیطی شاد و جذابی باشد 

که بچه ها با اکراه مدرسه را ترک کنند.
حوزه  در  پژوهش ها  اساس  بر  کرد:  بیان  وی 
پرورشی، افسردگی، اضطراب و خشم سه عامل مهم 

به  ناهنجاری های اجتماعی است که متأسفانه رو 
افزایش است و در مناطق مختلف نیز متفاوت است.

وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: دانش آموزانی که قرار 
است آینده کشور را به آن ها بسپاریم باید امروز در 
مدرسه چگونگی اداره زندگی و جامعه خود را در 
مدرسه بیاموزند و تحمل دیگری را در خود نهادینه 
کنند. وی گفت: الزمه حل مشکالت هم افزایی است 
و این مهم باید در مدرسه تمرین شود، لذا تشکل های 
دانش آموزی  بستر مناسبی برای تقویت هم افزایی و 
هم دلی و تمرین این تفاهم در دانش آموزان است 
رویکرد  هم رنگ  نباید  دانش آموزی  تشکل های  و  
غالب آموزش وپرورش شوند و آن ها هم به سمت 

فعالیت های فردی بروند.
انجام  به سمت  اگر تشکل ها  اظهار کرد:  بطحایی 
فعالیت های فردی بروند برخالف اهداف اصلی خود 
حرکت کرده اند. به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط 
عمومی وزارت آموزش وپرورش، وی گفت: بسیاری از 
افراد برگزیده علمی در زندگی شخصی و اجتماعی 
خود دچار مشکل رفتاری هستند و مهارت حل وفصل 
مسائل زندگی خود را ندارد؛  بنابراین نباید به چنین 
افرادی در مدرسه جایزه داد، بلکه باید همه فعالیت ها 

و رقابت ها جمعی باشد.
سازمان  در  کرد:  اذعان  آموزش وپرورش  وزیر 
دانش آموزی هیچ فردی نباید به خاطر فعالیت فردی 
تشویق شود؛ بلکه تنها به خاطر فعالیت و رقابت های 
گروهی باید مورد تشویق قرار گیرد.وی در پایان بر 
ضرورت مدیریت و اداره  فعالیت های تشکل ها توسط 

خود دانش آموزان تأکید کرد.

ممنوعیت رقابت های فردی دانش آموزان از مهر۹7

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: مجوز ورود 
خانواده ها به ورزشگاه ها را شورای تامین استان صادر کرد و 

این مجوز فقط برای استان تهران نیست.
معصومه ابتکار در پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال 
درباره پیامک های ارسالی از سوی برخی مراجع رسمی به 
از  شکایت  برای  جانبازان  و  ایثارگران  شهدا،  های  خانواده 
استاندار تهران به دلیل صدور مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه 
ها به ایرنا گفت : ورود خانواده ها به ورزشگاه ها اتفاق خوبی 

است.
وی افزود: مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها را شورای تامین 

استان صادر کرد و فقط برای استان تهران نیست.
وی تاکید کرد: وزیر کشور و مقامات ذیربط در جریان این 

اتفاق بودند.
از شماره های رسمی  روزهای گذشته  در  ایرنا،  گزارش  به 
با این  ایثارگران  پیامک هایی به خانواده شهدا، جانبازان و 
به  زنان  ورود  ارسال شده است که در پی دستور  مضمون 
ورزشگاه ها توسط استاندار تهران برخالف نظر رهبر انقالب ، 
افراد غیرتمند و دلسوز جهت شکایت از استاندار به شماره تلفن 

اعالم شده تماس بگیرند.

شورای اتمین مجوز ورود خانواده 
ها به ورزشگاه ها را صادر کرد

رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از اطالعیه 
رسمی این انجمن مبنی بر افزایش ندادن تعرفه های دندانپزشکی 
خبر داد و گفت: این اقدام همکاران ما سیاست انقباضی جهت 

آسیب  ندیدن مردم در شرایط اقتصادی کنونی است.
سالمت  سراسری  همایش  اولین  حاشیه  در  شهنی زاده  باقر 
دهان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران اظهار داشت: بسیاری 
از کشورها از طریق آموزش موفق شده اند آمار پوسیدگی های 
دندانی را در کشورهای خود کاهش دهند؛ به طور مثال از اگر 
شاخص DMF )شاخص دندان های پوسیده، پر شده یا کشیده( 

۱۷ بوده طی ۲۰ سال موفق شده اند آن را به یک برسانند. 
وی افزود: از سال ۱۳۶۰ تاکنون پوسیدگی های دندانی در ایران 
افزایش یافته به طوری که از رقم ۱.۸ به حدود ۶ در شاخص 

DMF رسیده است. 
رئیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران با بیان اینکه هر ایرانی 
متوسط ۲ تا ۳ دندان پوسیده دارد و تا ۵۰ سالگی ۷ دندان خود 
را از دست داده است، گفت: از وزارت بهداشت درخواست داریم 
که به انجمن ها رویکرد بهتری داشته باشند و جریانات سیاسی را 
کنار بگذارند تا بتوان موثر تر اقدامات الزم و خدمات را به مردم 

ارائه داد. 

قیمت خدمات دندانزپشیک 
افزایش منی یابد

جمهوری اسالمی ایران با ثبت بیش از ۲۵ هزار و ۵۰۰ مدرک در 
پایگاه استنادی ISI توانست برای نخستین بار، در زمره ۱۵ کشور برتر 

دنیا از منظر تولید علم قرار گیرد.
دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
با بیان این که نگاهی به آخرین داده  های مستخرج از معتبرترین پایگاه 
استنادی جهان )ISI( بیانگر آن است که جمهوری اسالمی ایران رتبه 
نخست تولید علم را در جهان اسالم کسب کرده و بیش از ۲۲ درصد 
از کل تولیدات علمی کشورهای اسالمی را به خود اختصاص داده 
است. وی افزود: بررسی و تحلیل جدیدترین داده  های استخراج شده از 
پایگاه استنادی وب گاه علم )WOS( در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ 
میالدی در خصوص تولیدات علمی جمهوری اسالمی ایران حاکی 
از عملکرد منحصر به فرد پژوهشگران و دانشمندان ایرانی در نیمه 
نخست سال جاری میالدی است. نگاهی به آخرین داده  های مستخرج 
از معتبرترین پایگاه استنادی جهان )ISI( بیانگر آن است که جمهوری 
اسالمی ایران رتبه نخست تولید علم را در جهان اسالم کسب کرده و 
بیش از ۲۲ درصد از کل تولیدات علمی کشورهای اسالمی را به خود 
اختصاص داده است. همچنین جمهوری اسالمی ایران با ثبت بیش از 
۲۵ هزار و ۵۰۰ مدرک در پایگاه استنادی ISI توانست برای نخستین 

بار، در زمره ۱۵ کشور برتر دنیا از منظر تولید علم قرار گیرد.

ایران در جمع 15 کشور برتر دنیا 
از نظر تولید علم قرار گرفت

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه متهم خانم معصومه برجیان مفرد فرزند ماشاء اله به اتهام معاونت در 
نیازی  – محسن  ابهری  آقایان محمد  و موضوع شکایت  و فروش مال غیر  انتقال 
–علی خسرویانی –سلمان عزیزی –مرتضی نصیری –شمس اله نصرالهی –عادل 
منصوری –محمد رضا ملکی و حامد حقیقی و خانمها فروزان عزیزی –لیال عباس 
در  طالبی  دولت  و شمس  –راضیه خیرالهی  خیرالهی  –زهرا  مومنی  –عالیه  زاده 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۹۱۰۰۴۶۲ تحت تعقیب می باشد فلذا در اجرای ماده 
۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به متهم مذکور ابالغ می شود که در جلسه 
رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰ صبح  در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری 
دو خرم آباد به نشانی خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین 
اجتماعی جهت دفاع از اتهام انتسابی حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم 

حضور وفق مقررات قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه ۱02 دادگاه کیفری دو خرم آباد –هادی عیدی .

متن آگهی
مهلت حضور ۱۰ روز

نوع علت حضور : اعالم نام کارشناس و اعالم جهات رد کارشناس درصورت وجود 
جهات رد

با توجه به علت حضور مندرج در ابالغیه ی  شماره  ۹۷۱۰۱۰۳۸۲۱۴۰۴۰۹۹ به 
آقایان محمد عیسوند فرزند میران و علی گورونی فرزند خسرو ابالغ می گردد ظرف 
مهلت مقرر نسبت به اعالم جهات رد کارشناس در صورت وجود جهات رد اقدام 
، در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. ) کارشناس منتخب : 

آقای فضل اله خادمی دهکردی ۰۹۱۳۱۸۴۱۸۲۱ (
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان فارسانـ  فریبرز محمودی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه  به  شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره ۱۴۷۴  ازگلی  اعظم  خانم 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   ۳۳۲/۴/۹۷
داده که شادروان مرتضی سلیمانی میالجردی بشناسنامه  شماره ۶۲۸۸ در تاریخ 
۱۳۹۷/۴/۴ اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
۱. اعظم ازگلی فرزندقدرت اله - ش ش۱۴۷۴ - ت ت   ۱۳۵۳صادره ازتهران - 

همسرمتوفی 
۲ – سهیل سلیمانی مالجردی فرزندمرتضی - ش ش ۱۸۹۴۶۴۳۷- ت ت  ۱۳۷۵ 

صادره ازتهران پسرمتوفی
۳.زهراسلیمانی مالجردی فرزندمرتضی  - ش م ۰۳۱۳۰۶۵۴۵۲ - ت ت ۱۳۸۳  

صادره ازکرج دخترمتوفی 
۱۳۲۳صادره  ت  ۷۵۹ت  ش  ش  علی  مانده  فرزند  جعفرهنجنی  عصمت   -۴

ازنطنزمادرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۱۹۳۴

رئیس شعبه  شورای حل اختالف شهرستان فردیس

مفقودی 
به شماره   پژو ۲۰۶ مدل ۸۹  تائیدیه  خودروی سواری  برگ سبز، سند کمپانی- 
    (NAAP۰۳ED۵BJ۴۷۴۹۷۹) پالک ۱۷ ایران -۲۸۷م ۴۴  و به شماره شاسی
و شماره موتور )۱۴۱۸۹۰۶۳۶۵۳(( مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

ابالغیه 
نشانی  به  نبی  فرزند  زاده  مصطفی  اله  ۱-ولی    : حقیقی  شونده  ابالغ  مشخصات 

مجهول المکان 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :۳ روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد  

نوع علت حضور :مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد  

آگهی احضار متهم 
متهم آقای طیب آقایی فرزند حشمت به اتهام ۱-ضرب و جرح عمدی ۲-توهین 
به  عالی  فرزند  بداق  مهدی  آقای  شکایت  موضوع  همراه  تلفن  گوشی  ۳-تخریب 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت 
تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور 

در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید . 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی 

آگهی مفقودی 
سند ،کارت وبرگ سبزسواری پراید رنگ مشکی مدل۱۳۸۷به شماره پالک ایران۱۴-

۲۴۲ب۲۸شماره شاسیjRPE۸۷۱b۵gh۵۹۰۳۳۰شماره موتور۲۷۶۰۰۶۱بنام علی 
هاشمی فرد فرزند گودرز،بشناسنامه ۴۸۱۰۰۲۸۸۴۴صادره از باغملک مفقود گردیده 

شهرستان باغملکوازدرجه اعتبارساقط می باشد.

آگهی حصروراثت
درخواستی  ازشادگان  بشناسنامه۶۹۲۹صادره  پدرغضبان  نام  راه  کاظم  آقای 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که فرزندش مرحوم رزاق راه 
اقامتگاه  درشادگان  درتاریخ۹۶/۶/۱۸  شادگان  از  بشناسنامه۱۸۹۰۱۲۳۳۴۱صادره 
)پدرمتوفی(۲- فوق  مشخصات  با  ۱-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمیش 

بشناسنامه۵۰۹۹وکدملی۱۸۹۸۵۴۸۱۳۷متولد  فرزندعاصی  بدیرزاده  فاطمه 
۱۳۴۰/۷/۲۰صادره شادگان)مادرمتوفی(والغیر.اینکه پس ازتشریفات قانونی مراتب 
مزبوررا دریک نوبت آگهی مینماید تاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزد 
اوباشد ازتاریخ نشرآگهی یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت 

نامه بجز سری و رسمی که بعد ازاین تاریخ ابرازشود،ازدرجه اعتبارساقط است. 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان-ذوالفقار داودی

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه:۹۷۱۰۱۰۲۲۹۰۳۰۴۳۵۲ شماره پرونده:۹۷۰۹۹۸۲۲۹۰۳۰۱۱۳۵

شماره بایگانی شعبه:۹۷۱۱۴۶ تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۰۴/۲۰
به کالس پرونده ۹۷۱۱۴۶ وقت رسیدگی ۹۷/۶/۱۷ ساعت ۹:۳۰ صبح  رسیدگی 
فرزند حسین  محمود خجندی  و خوانده  محمود  فرزند  خواهان مالحت خجندی 
جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  ازدواج  در  اذن  بخواسته 
بعلت  ارجاع گردید و وقت رسیدگی تعیین شده  به شعبه سوم خانواده  رسیدگی 
مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه وبتجویز ماده 
۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم داد خواست و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا« ابالغیه به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود./ م الف ۹۰۹ 
منشی دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم 

شماره:296/4/97 تاریخ:97/4/26
آگهی ابالغ 

وقت دارسی و دادخواست و ضمائم
وقت رسیدگی:۹۷/۶/۳ ساعت ۹ صبح 

خواهان:امیر خندان خوانده:مصطفی پروانه
خواسته:مطالبه خسارت 

خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
چهارم ارجاع گریده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم  رسانید چنانچه بعدا« ابالغی بوسیله آگهی الزم 

شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف۹۰۵ 
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف رباط کریم 

آگهی حصروراثت
دزفول  بشناسنامه۲۶صادره  پدرمحمود  نام  چغاسبزی  رمضانی  عبدالرضا  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم کوچک 
اقامتگاه  درتاریخ۱۳۹۶/۹/۱۸دردزفول  دزفول  ۲۷۹۷صادره  باالبشناسنامه  نادری 
چغاسبزی  باال۲-احمدرمضانی  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  خود  دائمی 
چغاسبزی  رمضانی  خاتون  متوفیه(۳-گل  ازدزفول)پسران  بشناسنامه۱۸۸۹صادره 
بشناسنامه۱۰صادره  چغاسبزی  دزفول۴-زیبارمضانی  از  بشناسنامه۱۱۶۳صادره 
ازدزفول)دختران متوفیه( والغیر اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک 
نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 

جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 8دزفول-تقدسی فر

آگهی رأی
تاریخ:۹۷/۴/۱۱ کالس پرونده:۹۱۰/۳/۹۶ شماره دادنامه:۲۵۱/۹۷

مرجع رسیدگی: حوزه سوم شوراهای حل اختالف مرکزی رباطکریم 
 ورودی ۶ طبقه ۴ واحد ۲۶۱Eخواهان: سید سیروس خاتمی کلخوران         آدرس: 

پرند میدان انتهای بلوک
خوانده:محسن صفری                            آدرس: مجهول المکان

خواسته:مطالبه وجه چک به شماره سریال ۱۴/۶۲۷۶۱۸ به مبلغ سی و یک میلیون 
ریال 

گردشکار:پس از وصول و ثبت پرونده به کالس فوق و جری تشریفات قانونی قاضی 
شوراختم رسیدگی را اعالم  و مبادرت به صدور رأی می نماید.

                                                                 رأی قاضی شورا
در خصوص دعوی سید سیروس خاتمی کلخوران به طرفیت آقای محسن صفری 
به خواسته مطالبه وجه طی یک فقره چک به شماره سریال ۱۴/۶۲۷۶۱۸ به عهده 
بانک سپه به مبلغ سی ویک میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
چک ۹۶/۷/۱۵ تا یوم الوصول طبق شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی با احتساب 

خسارت دادرسی و با عنایت به مستندات ابزاری
خواهان )کپی مصدق چک برگشتی/ کپی مصدق گواهی  پرداخت چک( که داللت 
با  خوانده  اینکه  و  دارد  وجه  در  استحقاق خواهان  و  خوانده  ذمه  دین  استقرار  بر 
انتشار آگهی روزنامه در جلسه حاضر نشده الیحه ای واصل نگردیده است  وصف 
مع الوصوف قاضی لحاظ مضون ماندن دعوی و مستندات خواهان از هرگونه خدشه 
وتعرض قانونی و با استصحاب بقاء دین بر ذمه خواندهو استحقاق خواهان در وجه 
آیین  قانون   ۵۲۲/۵۱۹/۵۱۵/۱۹۸ مواد  و  مدنی  قانون  مواد۲۷۱/۲۶۵  استناد  با  و 
دادرسی و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون چک محکومیت خوانده را به پرداخت مبلغ 
سی و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته ومبلغ یک میلیون و دویست و هشتاد 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
۹۶/۷/۱۵ تا یوم الوصول بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم 
قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رأی  دارد  می  اعالم  و 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

د رمحاکم دادگستری شهرستان رباط کریم میباشد. م الف ۹۰۰ 
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

تاریخ:97/4/24 شماره:97/پ28۱/7
آگهی ابالغ 

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
کالس پرونده: ۹۷/پ۲۸۱/۷                              وقت رسیدگی ۹۷/۶/۱۰                        

ساعت ۹
خواهان: ایوب مهنانی             خوانده: مازیاز اکبری                  خواسته: الزام 

به تنظیم سند
شورای حل  پرند  حوزه  به  رسیدگی  که جهت  نموده  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردید  ارجاع  کریم  رباط  مرکزی  اختالف 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجویز ماده 
۷۳ قانون آئین نامه دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف ۱۰ روز به دفتر شورا مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نوسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و 
دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه نیاز به آگهی مجدد 

داشته باشد یک بار مدت آن ده روز میباشد.م الف ۹۰۶
دبیر خانه حوزه پرند شورای حل اختالف رباط کریم 

آگهی حصروراثت
بروجرد  از  بشناسنامه۲۱۸۲صادره  پدرحسن  نام  اصل  سعیدصالحی  آقای 
پدرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
تاریخ۱۳۹۷/۳/۱۲  بشناسنامه۵۹۴۵صادره خرمشهردر  اصل  مرحوم حسن صالحی 
مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمیش  اقامتگاه  خرمشهر  در 
بشناسنامه۱۸۲۰۰۹۶۱۷۳  بشناسنامه۱۳۲۹۵بروجرد۳-مجید  الذکر۲-حبیب  فوق 
بشناسنامه  بشناسنامه۱۰۱۹بروجرد۵-مینا  متوفی(۴-هدیه  خرمشهر)پسران 
بشناسنامه۲بروجرد  خسروی  متوفی(۶-اشرف  ۱۸۲۰۵۲۰۱۵۳خرمشهر)دختران 
)مادر متوفی(والغیر اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی 
جزسری  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۹/۳۶۸
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه:۹۷۱۰۱۰۲۲۹۰۴۰۲۳۵۴

شماره پرونده:۹۶۰۹۹۸۲۲۹۰۴۰۱۰۸۱
شماره بایگانی شعبه:۹۶۱۱۰۲

تاریخ تنظیم:۱۳۹۷/۰۴/۲۴
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  موسی  فرزند  الهی  سیف  محمد  آقای  خواهان 
آقای حسین رضایی فرزند فرج اله – محمد امین ملک زاده – مجید جلیل خانی 
به شماره ۰۶۰۸۰مورخ  نامه  بیع  اثبات وقوع  تقاضای  به خواسته  و محمد رضایی 
۹۲/۵/۲ و الزام به تنظیم سند مالکیت شش دانگ آپارتمان و...  مطرح که به این 
دادگاه  پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۲۹۰۴۰۱۰۸۱ شعبه ۴  به شماره  و  ارجاع  شعبه 
عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ 
ساعت ۰۹:۳۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین 
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 دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. م الف ۸۹۹ 
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم- فرزان عرفان منش
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بازسازی  ِبند ماشین در منطقه تهران با 2 میلیارد ریال 
صرفه جوئی اقتصادی

یک دستگاه ِبند ماشین با قابلیت خم کردن لوله در سایزهای 8 تا 20 اینچ که 
سالها از سرویس خارج شده بود و در زمره ماشین آالت اسقاطی  به شمار 
می رفت به همت کارکنان تعمیرات خط به مدار راه اندازی بازگشت  و بهره 

برداری از آن آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی منطقه تهران، سعید فوالدوند- 
مهندس ارشد تعمیرات خط با اعالم این مطلب گفت : از این نوع ماشین، 
تعداد دو دستگاه در محل نگهداری کاالهای متروکه و خارج از رده قرار 
داشت که پیش از این به دستور مدیر خط لوله یک دستگاه از آن با قابلیت 
خم کردن لوله های تا 30 اینچ بازسازی و پس از نصب قطعات الزم، مورد 
بهره برداری قرار گرفت و دستگاه دیگر نیز که در قسمت آهن آالت از رده 
خارج و مستعمل قرار داشت به همت تکنسین های خالق و فهیم احیاء و 
برای استفاده در بخش ماشین آالت سنگین استقرار یافت. وی که ارزش 
تقریبی این ماشین را رقمی حدود 300 میلیون تومان تخمین زد، افزود : هزینه 
ای که برای آن صرف شد معادل 13 میلیون تومان بود که با توجه به آنکه این 
دستگاهها در انحصار کشورهائی مثل آمریکا و انگلیس است و نمونه های 
خارجی اش بالغ بر 800 میلیون تومان قیمت دارد، لذا با صرف این رقم برای 
بازسازی نه تنها صرفه اقتصادی چشمگیری به دست آمده بلکه از خروج ارز 
آنهم در شرایط تحریم که اصاًل امکان خرید آن وجود نداشته جلوگیری شده 
و این در حالیست که برخورداری از ماشینی که در خط لوله بسیار کارآئی دارد 
را برای ما محیا ساخته است. وی اذعان داشت : با طراحی سیستم هیدرولیک 
این دستگاه سنگین، میزان انتقال پمپ و سایر موارد آن از جمله موتور، جک 
ها، شیلنگ و... نیز مورد ارزیابی و تعمیرات اساسی قرار گرفت و با کمترین 

هزینه مجدداً آماده استفاده شد. 

با بسته شدن تنگه هرمز، بحران انرژی سال 
۱973 تکرار می شود

بخش فرانسوی زبان خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی نوشت، در حالی که به 
نظر می رسد رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد جهان را علیه ایران بسیج کند، 
اما اجرایی شدن تهدیدهای تهران مبنی بر بستن تنگه هرمز، بار دیگر شرایط را 

برای تکرار بحران انرژی سال 1973 فراهم خواهد کرد.
در این گزارش آمده است: آمریکا تهدید کرده است به طور کامل مانع از 
صادرات نفت ایران می شود. این شرایط ایران را از اصلی ترین منبع درآمد 
خود و جهان را از میزان قابل توجهی سوخت محروم می کند. آمریکا در حال 
چانه زنی با هند و چین است تا آنها را با خود همراه کند. اما اکنون بسیاری از 
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی این پرسش را مطرح می کنند که اگر ترامپ 
به همه خواسته های خود در سطح بین المللی برسد، چه عاقبتی در انتظار 

جهان خواهد بود؟
ایران میزان صادرات نفت قابل توجهی دارد که جایگزین کردن آن دشوار 
خواهد بود. یک کارشناس روس معتقد است که کنار گذاشتن نفت ایران 
خالء گسترده ای در بازار ایجاد می کند و قیمت نفت افزایش خواهد یافت. 

توقف صادرات نفت برای ایران و مقامات این کشور خطرناک خواهد بود.
در واکنش به تهدیدهای ترامپ، ایران با تهدید بستن تنگه هرمز وارد میدان 
شده است؛ تنگه ای که شریان عبوری بیش از بیست درصد از نفت مورد نیاز 

جهان است.

کوتاه از انرژی

 ۵8 میلیارد متر مکعب گاز در شرکت
 بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

سال گذشته بیش از  ۵۸ میلیارد متر مکعب گاز و ۲۰ 
در  نفت  و  گازی  میعانات  بشکه  هزار  و ۵۰۰  میلیون 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی تولید شده 
که ارزش انرژی آنها معادل  با  ۳۸۵ میلیون بشکه نفت 
است. دکتر غالمحسین منتظری- مدیر عامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  در جلسه مجمع سالیانه 
رسیدگی صاحبان سهام و صورتهای مالی این شرکت که 
با حضور مهندس حاتمی و اعضای هیات مدیره شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران و اعضای هیات مدیره شرکت 
بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی برگزار شد، از تحقق 
۱۰۱ درصدی تولید گاز و ۱۰۳ درصدی تولید نفت طی 
سال ۱۳۹۶  خبر داد و افزود: سال ۱۳۹۶ اهداف امور مالی 
شرکت در راستای اصالح الگوی مصرف و استفاده بهینه از 
منابع مالی، تجهیزات و ماشین آالت به منظور ارتقا سطح 

بهره وری محقق شده است. 
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت نفت 
مناطق مرکزی ایران، دکتر منتظری در رابطه با اقدامات 
در  : سال گذشته  اظهار داشت  این شرکت  تعمیراتی 
مجموع بیش از  ۲۴۵ هزار نفر ساعت کار تعمیرات اساسی 
روی تاسیسات تولیدی، فرآورشی و خطوط لوله صورت 
گرفت و عملیات توپک رانی هوشمند روی  بیش از ۱۵۰ 
کیلومتر خطوط لوله با موفقیت انجام شد. وی افزود : با 
انجام اقدامات مهندسی نفت و اسیدکاری موثر روی هفت 
حلقه چاه ، میزان دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب گاز 
به تولید این شرکت افزوده شد. مدیر عامل شرکت بهره 
برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از متوسط تولید روزانه 
۱۵۸ میلیون متر مکعب گاز در سال جاری خبر داد و 
افزود : متوسط تولید روزانه گاز این شرکت ۱۵۸/۲ میلیون 
متر مکعب و  شش هزار بشکه نفت است. همچنین امسال 
حفاری چهار حلقه چاه تولیدی به اتمام می رسد. شش 
حلقه چاه جدید نفتی و گازی نیز در دستور حفاری قرار 
دارد.  بر اساس این گزارش، شرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی یکی از سه شرکت زیر مجموعه شرکت  
نفت مناطق مرکزی ایران است که بیش از ۳۰ درصد 
گاز مصرفی کشور را تامین می نماید . در حال حاضر این 
شرکت دارای پنج منطقه عملیاتی نار و کنگان،  آغار و 
داالن،  پارسیان، سرخون و گشوی جنوبی و سروستان و 
سعادت آباد است که شامل ۹ میدان گازی آغار، داالن، نار، 
کنگان، سرخون، تابناک، هما، وراوی، شانول و دو میدان 
نفتی سعادت آباد و سروستان است. گستره عملیاتی این 
شرکت در استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان است و در 
آینده با بهره برداری از میادین اکتشافی جدید به استانهای 
کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز توسعه 
می یابد. عالوه بر ۱۱ میدان فعال، ۳۷ میدان اکتشافی 
جدید در حوزه عملیاتی این  شرکت قرار دارد که طی 
سالهای آتی توسعه و راه اندازی تعدادی از آنها در برنامه 

قرار دارد. 

خبر

وزیر نیرو درباره قطع صادرات برق به عراق گفت:در 
شرایط فعلی، اولویت ما تامین نیازهای داخل کشور 
است و از تمام مردمی که در طی چند روز اخیر، 

دچار خاموشی  شده اند، عذرخواهی می کنیم.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان  
در حاشیه مراسم امضای سند برنامه اقدام مشترک 
وزارتخانه های نیرو و ارتباطات در راستای توسعه  
کاربردهای فناوری های نوین فاوا )ICT( در صنعت 
آب و برق،  هدف اصلی ایجاد این سند را استفاده 
بهینه از امکانات هر دو وزارتخانه برای خدمت رسانی 
بهتر، ایجاد اشتغال وسیع تر و استفاده از فناوری های 
جدید دانست و افزود: این اقدام نتیجه کار فشرده و 
مشترکی بود که از پایان سال گذشته با عالقه مندی 
وزیر ارتباطات و همکارانشان آغاز شد. وزیر نیرو با 
تاکید بر اینکه گستردگی شبکه آب و انرژی زمینه 
مناسبی را برای تعریف و اجرای پروژه های مشترک 
در قالب این همکاری ایجاد کرده است، ادامه داد: 
امروز این سند به عنوان اقدام مشترک امضا شد و 
کمیته ای راهبری 6 برنامه پیش بینی شده در آن را 
نظارت خواهد کرد. اردکانیان همکاری دو طرف 
در این سند را متقابل دانست و گفت: این مهم در 
راستای مصوبات شورای عالی اشتغال و تاکیدات 
دو  بین  افزایی  هم  که  است  جمهوری  رئیس 
وزارتخانه صورت بگیرد که از یک طرف وزارت 
ارتباطات قادر باشد از شبکه برق کشور بهره بگیرد 
و ما نیز بتوانیم هوشمندی شبکه هایمان را در راستای 
خدمت رسانی به مردم افزایش بدهیم؛ بنابراین از این 
مسیر برای تمامی مصرف کنندگان امکانی فراهم 

می شود که مصرفی صحیح تر را دنبال کنند.
 اولویت وزارت نیرو تامین نیاز داخلی برق کشور است

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود در مورد 
توقف صادرات برق به کشور عراق گفت: در شرایط 
فعلی، اولویت ما تامین نیازهای داخل کشور است. 

هر قرارداد و موافقت نامه مبادله انرژی، چارچوب ها 
و الزاماتی دارد که از جمله آن این است که کشور 
صادرکننده در مواقعی که خودش نیاز شدید دارد ابتدا 
به تامین نیاز خود بپردازد. وی افزود: کشور عراق در 

حال حاضر نیازهای وسیعی به برق دارد که بخشی 
از آن در فصل تابستان از طریق خطوط انتقال انرژی 
ایران تامین می شد. در طی جلسه اخیر با وزیر انرژی 
این کشور، طرف عراقی نیز در جریان محدودیت های 

با  اردکانیان  است.  گرفته  قرار  تابستان  فصل  در  ما 
با  ارتباطات خود  ایران در جهت توسعه  اینکه  بیان 
کشورهای همسایه درصدد برقراری خط انتقال دیگری 
با کشور ترکمنستان و یک خط انتقال دیگر با جمهوری 
ارمنستان است، اضافه کرد: زمانی که این خطوط دایر 
شود و امکان واردات بیشتری داشته باشیم، مجموعه 
امکانات ما برای ایفای تعهدات مان در قبال کشورهایی 
که از ما انرژی دریافت می کنند بیشتر خواهد شد. وزیر 
نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به قطعی های پی 
در پی برق تابستان امسال اشاره کرد و گفت: قبل از 
فرارسیدن این فصل همواره زمانی که محدویت های 
مربوط به این حوزه مطرح می شد این مسئله نیز عنوان 
شده بود که عدم قطعی برق و جیره بندی آب به عوامل 
متعددی از جمله همکاری مصرف کنندگان وابسته 
است. بنابراین هر چقدر مصرف صحیح را سرلوحه کار 
خود قرار دهیم طبیعتا نه تنها مضیقه ای در جهت تولید 
و برنامه های توسعه ای پیش خواهد آمد بلکه آسایش 
مردم هم با نقصان مواجه نخواهد شد. اردکانیان با اشاره 
اینکه امسال مردم و سازمان های دولتی همکاری های 
موثری در مدیریت مصرف داشته اند، عنوان کرد: اگر 
این همکاری ها صورت نگرفته بود طبیعتا با توجه به 
کاهش پنج هزار مگاواتی نیروگاه های برق آبی مشکل 
ما به مراتب بیشتر بود. وزیر نیرو اظهار امیدواری کرد: 
با ادامه روند همکاری مصرف کنندگان، هر چه زودتر 
این روزهای باقی مانده اوج گرما سپری شود و به 
شرایط عادی برگردیم. با وجود اینکه تمامی همکاران 
ما در صنعت برق به صورت شبانه روز مشغول ارائه 
از تمام مردمی که در  خدمات به مردم هستند ولی 
طی چند روز اخیر در مناطق مختلف کشور دچار 
خاموشی  شده اند عذرخواهی می کنیم و امیدواریم هر 
چه زودتر با همکاری تمامی مصرف کنندگان به ویژه 
سازمان های دولتی و عمومی بتوانیم این روزها را پشت 

سر بگذاریم.

وزیر نیرو:

بـابت خـاموشی ها عـذرخواهـی می کـنیم

آگهی احضار متهم 
عبدالرضا  آقای   ۹۶/۸۷۶۰/۰۲۱۵/۰۱/۳ کالسه  پرونده  در  اینکه  به  توجه  با 
سگوند فرزند رضا به اتهام سرقت احشام از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری میباشد و به علت معلوم نبودن 
نامبرده ممکن نگردیده  اوراق قضایی )احضاریه (به  ابالغ  اقامت  آدرس محل 
است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ ق آ د ک به متهم ذکر شده ابالغ میگردد 
تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد واقع در گلدشت 
شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت پاسخگویی 
به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند

دادنامه 
پرونده کالسه۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۱۵۷ شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد 
)نهم حقوقی سابق ( تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۰۵۹۵ –خواهان :خانم شیرین نادی 
فرزند درویش حسین به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد شهرک 
لرستان  استان  نشانی  به  چراغعلی  فرزند  سپهوندی  امین  آقای   : –خوانده  کوثر ۱  پارسیلون 
شهرستان خرم آباد دره گرم گلستان ۱۱ )فعال مجهول المکان ( –خواسته : طالق به درخواست 

زوجه 
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم شیرین نادی فرزند درویش حسین به 
طرفیت آقای امین سپهوندی فرزند چراغعلی به خواسته تقاضای صدور حکم طالق به علت در عسر 
و حرج بودن و اعتیاد شدید زوج به مواد مخدر صنعتی جهت الزام خوانده به طالق با این توضیح 
که خواهان عینا به شرح دادخواست مدعی است به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست 
دادخواست تقدیم گردیده با خوانده ازدواج نموده که و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک 
نمی باشد لذا با توجه به اینکه مطابق شرط ضمن عقد نکاح عسر و حرج و اعتیاد شدید زوج به مواد 
مخدر صنعتی و وی را مورد ضرب و جرح و اذیت و آزار قرار می دهد حق درخواست طالق دارد و 
در جلسه رسیدگی دادگاه خواسته خود را به الزام خوانده به طالق زوجه تغییر داده است و دالیل 
خود را بر طالق اینگونه عنوان نموده که شوهرش اعتیاد به شیشه و متادون دارد و شوهرش مدت 
۱۰ ماه است که مشخص نیس کجاست هیچ ارتباط تلفنی یا پیامی با وی ندارد و دست بزن دارد 
و از وی تعهد دارد و رای ضرب و جرح دارد و در این مدت خرجی به وی نداده است و حکم جلب 
وی را دارد و خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی دادگاه حضور نیافته و 
یا دلیلی خالف ادعای خواهان به دادگاه ارائه ننموده است و داور وی در نظریه خوداظهار داشته 
بوسیله شماره تلفن اعالمی از ناحیه خواهان چندین بار با خوانده تماس گرفته که در دسترس 
نبوده و امکان مذاکره  با وی میسور نگردیده دادگاه با عنایت به جامع محتویات اوراق پرونده اوال 
وجود علقه زوجیت به سبب عقد دائمی بین طرفین به داللت تصویر سند ازدواج شماره ۱۲۷ مورخ 
۱۳۹۲/۲/۱۳ و اظهارات خواهان در محضر دادگاه محرز و مسلم است ثانیا :با عنایت به رونوشت 
دادنامه شماره ۱۰۷۶-۹۶ صادره از شعبه ۱۰۳ کیفری دو خرم آباد که خوانده محکوم به پرداخت 
دیه در حق خواهان گردیده و تعهد نامه رسمی زوج به شماره ۱۴۶۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ که در 
مفاد آن زوج متعهد گردیده همسرش را مورد ضرب و جرح قرار ندهد و هزینه و امکانات زندگی 
در شان وی برایش تهیه نماید اختیار تعیین محل سکونت با زوجه باشد که حکایت از تخلف زوج 
از وظایف زناشویی خود دارد و نیز تخلف از شروط ضمن عقد بند های ۱-۲-۷-۸دارد و مساعی 
تالش ونصایح دادگاه جهت حصول سازش بین زوجین و انصراف زوجه از طالق موثر واقع نشده 
و مشارالیها کماکان اصرار بر طالق و جدایی داشته لذا دادگاه در اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت 
خانواده مصوب ۱۳۹۱ و آیع ۳۵ از سوره مبارکه نساء که می فرماید )و ان خفتم شقاق بینهما 
فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ( موضوع را به داوری ارجاع نموده که داوران منتخب نیز 
گزارش کتبی خود را مبنی بر عدم امکان سازش بین آنان تقدیم و تسلیم دادگاه نموده اند علیهذا 
من حیث المجموع دادگاه بنا به مراتب فوق و نظریه قاضی مشاور خانواده خواسته خواهان را وارد 
دانسته و بنا قاعده فقهی ال ضرر و الضرار فی االسالم و اینکه شارع مقدس تکلیف به ماالیطاق 
نمی فرماید عسر و حرج زوجه بر دادگاه محرز بوده و مستند به مواد ۱۱۲۰-۱۱۳۰-۱۱۴۵ از 
قانون مدنی و مواد ۳۳-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۴ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و ماده ۱۹۸ 
از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به الزام خوانده )زوج ( به 
طالق خواهان )زوجه ( صادر و اعالم می نماید و ایشان را مجاز میدارد تا با حضور در یکی از دفاتر 
رسمی طالق و با رعایت مراضات حاصله نسبت به اجرای صیغه طالق و جدایی و ثبت آن اقدام 
نمایند دادگاه در خصوص امور مالی وی به این نحو تصمیم می گیرد که ۱-در خصوص مهریه 
زوجه اظهار داشته رای صادر گردیده است ۲-در خصوص نفقه اظهار داشته از تاریخ ۹۴/۱۲/۲۹ 
به بعد را نمی خواهد و ادعایی ندارد ۳-در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت –نفقه-شرط تنصیف 
اموال اگر شوهرش پیدا شود علیه وی اقامه دعوای خواهد نمود ۴-در خصوص جهیزیه زوجه اظهار 
داشته نزد خودش می باشد ۵-زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر ۴ ساله می باشند که اظهار 
داشته نزد مادر خوانده است و اجازه مالقات بوی نمی دهد و با توجه به شرایط اقتصادی وی 
حضانت فرزند مشترک را نمی خواهد لکن حق مالقات در هر هفته یکبار و در روز جمعه از ساعت 
۹ صبح تا ۹ شب می خواهد که زوجه حق دارد فرزند مشترک خود را در هفته یکروز و در روز 
جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب مالقات نماید و هیچ کس حق ممانعت از مالقات فرزند مشترک 
را ندارند در غیر اینصورت مشمول مجازات ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده خواهند گردید و نیز 
حسب مفاد ماده ۴۱ همان قانون چنانچه هر یک از طرفین مانع مالقات طفل شوند حضانت فرزند 
به دیگری واگذار خواهد شد زوجه حسب اظهارات وی تا تاریخ ۹۷/۳/۲ باردار نمی باشد و طالق 
صادره از نوع بائن مدخوله بوده و احراز و رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب 
مورد از جمله مراعات مفاد مواد ۱۱۳۴ و ۱۱۳۵ و ۱۱۴۰و ۱۱۴۱ از قانون مدنی بر عهده مجری 
صیغه طالق خواهد بود و حسب تبصره ذیل ماده ۳۳ از قانون حمایت خانواده در صورت امتناع 
زوج از حضور در دفتر خانه جهت اجرای صیغه طالق سر دفتر محترم بعنوان نماینده جهت اجرای 
صیغه طالق تعیین میگردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواهی در این مرجع و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 
استان لرستان و نیز ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی می باشد و از تاریخ انقضای مهلت فرجام 

خواهی یا ابالغ رای فرجامی بمدت ۶ ماه اعتبار دارد. 
رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی

آگهی فقدان پرونده المثنی
نظر به اینکه پرونده ثبتی یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۶۰ مترمربع قطعه ۳۱ تفکیکی 
به پالک شماره ۴۷۳۹ فرعی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۴۶۷ از۱۶۳اصلی  واقع درقریه 
سرحدآباد جزءحوزه ثبتی فردیس ذیل ثبت ۸۰۰۹۴صفحه ۲۰۹جلد۲۶۰دفترامالک به نام 
قدس سافرثبت وصادر،گردیده است فلذابه استنادبندهای ۳۳۲.۳۳۳مجموعه بخش نامه 
های ثبتی وکد۳۴-۰۱طرح تکریم ارباب رجوع درسیستم اداری مراتب دریک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی و انتقال نسبت به پالک فوق الذکر و با وجود 
پرونده ثبتی نزد خود می باشد و یا حقی که در این آگهی قید نشده  یا بنفع کسی در قید 
بازداشت می باشد می توانند ظرف مدت ۳۰ روز پس از انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه مدارک مستندات مربوطه به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارد در غیر این صورت 
پس از انقضاء مهلت تعیین شده این اداره نسبت به تشکیل المثنی پرونده ثبتی مذکور برابر 

مقررات اقدام خواهد نمود.م/الف ۱۹۱۰ 
محمدسلیمانی  کفیل اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فردیس 

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ  یک باب خانه بشماره پالک ثبتی ۴۳۶۷/۲/۲۳- اصلی بخش ۲ خوی که 
در دفتر امالک جلد ۱۶۵ صفحه ۱۰۵ ذیل ثبت ۴۲۲۴۴ بنام جعفر عزتی ثبت و 
سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده ثبت و سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه 
اعالم نموده سند مالکیت مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را 
عموم  اطالع  برای  ثبت  قانون  اصالحی   -۱۲۰ ماده  استناد  به  مراتب   لذا  نموده. 
آگهی میگردد : هرکس نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله 
ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در 
نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید 

نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-حبیب اله  مصطفی زاده فرزند نبی به نشانی مجهول المکان 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :۳ روز محل حضور :دادگستری شهرستان خرم آباد  

نوع علت حضور :مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم آباد 

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به  شماره۳  شناسنامه  دارای  دشتی  گنجعلی  اله  سیف  آقای 
کالسه ۹۷۰۲۶۹  از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
درتاریخ   ۴۶۲۳۰۵۶۹۵۳ ملی  شماره  به  دشتی  گنجعلی  طاهر  شادروان  که  داده 
۱۳۹۷/۴/۲۲ دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصراست به :
۱- نرگس درعلی بنی  فرزندحسن به شماره ملی ۴۶۲۲۸۹۴۶۶۱  زوجه دائمی  

۲-سیف اله گنجعلی دشتی  به شماره ملی ۴۶۲۳۰۵۶۹۵۳  فرزند ذکور 
۳-فرحناز گنجعلی دشتی  به شماره ملی  ۴۶۲۳۲۲۹۹۵۵ فرزند اناث 

۴-بیگم گنجعلی دشتی  به شماره ملی ۴۶۲۰۸۴۵۷۱۱  فرزند اناث 
۵- فرشته گنجعلی دشتی  به شماره ملی ۴۶۲۳۰۸۲۲۱۰ فرزند اناث 

۶- فرخنده گنجعلی دشتی  به شماره ملی ۴۶۲۲۹۱۱۳۰۲ فرزند اناث 
۷- زیور گنجعلی دشتی به شماره ملی  ۴۶۲۲۹۹۵۱۹۰ 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 ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی مزایده اموال غیر منقول / نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی به شماره ۰۹۶۰۶۴۲ محکوم علیه ایرج لطفی  محکوم به 
پرداخت ۴۲/۹۶۰/۰۰۰  در حق محکوم له اردشیر خلیلی ، نظر به اینکه محکوم 
علیه از مراتب فوق خودداری نموده و اموال مشروحه ذیل که ارزش آن حسب نظریه 

کارشناسی به شرح ذیل می باشد به فروش خواهد رسید . 
به  سامان  آباد  حسین  مزرعه  در  واقع  باغ  قطعه   یک  سهم   ۱۶ از  مشاع  ۴سهم 
مالکیت ایرج لطفی دارای سند پالک ۷۹ اصلی ، که ارزش سهم نامبرده به مبلغ 

۷۰/۶۷۵/۰۰۰ ریال برآورد و اعالم می گردد. 
ملک مذکور در مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ راس ساعت ۹:۳۰ صبح از طریق مزایده به فروش 
بود  خواهد  مزایده  برنده  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  هرکس  رسید  خواهد 
شرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از مزایده از طریق مراجعه به دفتر اجرای 
احکام می توانند از ملک موصوف بازدید نماند. شرکت برای عموم با در نظر گرفتن 
ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی آزاد است برندگاه مزایده می بایست ۱۰ 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 ۱۰ 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. 

دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان سامان 

خبر خوش برقی برای مردم؛
افزایش ظرفیت تولید برق از هفته اول مرداد 

مدیرعامـل شـرکت مپنـا از افزایـش 160 مگاواتی ظرفیت تولید برق کشـور تـا 10 روز آینده خبر 
داد. بـه گـزارش زمـان به نقل از تسـنیم، عباس علـی آبادی مدیرعامل شـرکت مپنا در حاشـیه 
بازدیـد از نیـروگاه سـیکل ترکیبـی پرند در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: خبر خـوش برای 
مـردم این اسـت کـه با همت متخصصـان داخلی توانسـتیم واحدهای بخـار نیروگاه پرنـد را یک 
بـه یـک آماده بهـره بـرداری کنیـم. وی افـزود: واحد اول بخـش بخار نیـروگاه سـیکل ترکیبی 
پرند در آبان ماه سـال گذشـته به مدار وارد شـد و توانسـتیم اکنـون واحد دوم را بـه ظرفیت 160 
مـگاوات آمـاده بهـره برداری کنیـم. علی آبـادی از آغـاز مراحل پایانی آمـاده سـازی واحد دوم 
بـرای سـنکرون به شـبکه خبـر داد و گفـت: واحد دوم بخـش بخار این نیـروگاه تـا 10 روز آینده 
به شـبکه سراسـری برق سـنکرون می شـود. وی ادامـه داد: افزایش 160 مگاواتـی ظرفیت تولید 

مـی توانـد نقش موثری در پایداری شـبکه و کاهش خاموشـی ها داشـته باشـد.
بـر اسـاس این گـزارش، با بهـره بـرداری از واحد دوم بخـش بخار نیـروگاه پرند، ظرفیـت تولید 
بـرق ایـن نیـروگاه بـه 1280 مـگاوات می رسـد. برنامـه ریزی شـده تا سـومین واحد بخـار این 
نیـروگاه سـیکل ترکیبـی تـا پایـان امسـال وارد مدار شـده و ظرفیـت تولید بـرق آن بـه 1440 

مـگاوات می رسـد.

پاالیشگاه گاز بیدبلند در سال 96 با دریافت حدود 
6.7 میلیارد مترمکعب گاز ترش در مقایسه با سال 
قبل از آن حدود 10.7 درصد افزایش تولید داشته 
است. به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، 
علی محمد پوررضا، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
گفت: این میزان گاز از منابع سه گانه شامل پارس 
جنوبی از طریق خط پنجم سراسری، آغار از طریق 

کارخانه گاز و گاز مایع 1600 و گازهای همراه 
حوزه آغاجاری تامین شده است.

وی افزود: در سال 96 با راه اندازی و بهره برداری از 
طرح تفکیک گر سه فازی با هدف افزایش بهره وری 
امکان  محیطی،  زیست  آلودگی  از  جلوگیری  و 
بازیافت روزانه 24 هزار لیتر آب مقطر، جلوگیری 
از سوزاندن 2 میلیون مترمکعب گاز سوخت و نیز 
استحصال حدود یک میلیون لیتر میعانات گازی با 

کیفیت فراهم شده است.
به گفته پوررضا، اکنون پاالیشگاه گاز بیدبلند حدود 
5 درصد از کل گاز مصرفی کشور را تامین می کند و 
با توجه به وجود شبکه سراسری گاز، امکان استفاده 

از گاز این پاالیشگاه از طریق خط اول سراسری 
در همه نقاطی که به این خط متصل هستند، وجود 
دارد، هرچند به طور عمده گاز پاالیشگاه بیدبلند 

صرف مصارف استان خوزستان می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند، مهم ترین 
خوراک  دریافت  را  پاالیشگاه  این  مسئولیت 
حداکثری و شیرین سازی آن مطابق با استانداردهای 
شرکت ملی گاز و تحویل به مبادی پایین دست 
عنوان کرد و ادامه داد: تولید محصول پاک، ایمن و 
بهره وری باال، بارزترین هدف شرکت پاالیش گاز 

بیدبلند است.
عنوان  با  امسال  شعار  شدن  محقق  درباره  وی 

بیدبلند  پاالیشگاه  در  ایرانی«  کاالی  از  »حمایت 
اکثر کاالها  به بومی سازی  با توجه  تصریح کرد: 
از  حمایت  هدف  با  پاالیشگاه  مصرفی  اقالم  و 
تولیدکنندگان داخلی، بیش از 90 درصد از قطعات 
به ویژه در بخش مکانیکال از منابع داخلی تامین 

می شود.
پوررضا، پروژه نصب و راه اندازی پکیج تولید آب 
دیگر  از  را  آب  مصرف  کاهش  هدف  با   D.M
گاز  پاالیش  شرکت  اقدام  دست  در  برنامه های 
کامل  بهره برداری  با  گفت:  و  کرد  اعالم  بیدبلند 
از این طرح، در مصرف روزانه حدود 1000 متر 

مکعب آب صرفه جویی می شود.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خبر داد:

افزایش 11 درصدی تولید 
پاالیشگاه گاز بیدبلند در سال ۹6
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کوچ مستاجران از پایتخت به شهرهای اقماری
*مریم فکری 

افزایش نرخ اجاره بها و عدم توان پرداخت نرخ های باالی اجاره به خصوص در 
مناطق جنوبی تهران، این روزها مستاجران را ناگزیر به کوچ به محله های پایین تر 

یا مهاجرت به شهرهای اقماری تهران کرده است.
مستاجران در حال ترک تهران هستند«، این خبری است که چندی پیش از زبان 
نایب رییس اتحادیه امالک شنیده شد و البته گپ و گفت با مستاجران نیز به 
خوبی این موضوع را تایید می کند؛ چراکه بعضا دو برابر شدن نرخ اجاره بها و 
عدم توان پرداخت نرخ های باالی اجاره به خصوص در مناطق جنوبی تهران، 
مستاجران را ناگزیر به مهاجرت به شهرهای اقماری تهران کرده است.به اعتقاد 
کارشناسان بازار مسکن، با افزایش نرخ اجاره بها مستاجران از خیابان پاسداران به 
سمت ونک می روند و ساکنان ونک راهی میدان انقالب شده اند و اهالی انقالب 
به شوش نقل مکان کرده اند و و به طور کلی شاهد گریز مستاجران از پایتخت به 
سمت حاشیه و شهرهای اقماری هستیم.تازه ترین آمار بانک مرکزی از تحوالت 
اجاره بهای مسکن نشان می دهد که در خردادماه امسال شاخص کرایه مسکن 
اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب 12.5 و 10.4 درصد رشد داشته است.این در شرایطی است که مشاوران 
امالک معتقدند اصلی ترین شاخص اجاره بها، قیمت مسکن است که در ماه های 
اخیر حدود 50 درصد افزایش پیدا کرده و شکی نیست که باید اجاره بها نیز به 
همین میزان رشد کند، اما افزایش نرخ اجاره باید متناسب با اسفندماه باشد، نه 
رشد سال 1397. بر این اساس در حال حاضر مستاجران امکان پرداخت رقم های 
غیرمتعارف اجاره بها را ندارند.حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران امالک 
می گوید: هر چه به مردادماه نزدیک تر می شویم، رشد اجاره بها ملموس تر می شود 
و خیلی از مستاجران به دلیل رقم های نامتعارف هنوز در حال گردش در بازار 
هستند که آیا می توانند خانه مورد نظر خود را با قیمت متعادل پیدا کنند یا مجبور 
می شوند به افزایش قیمت مالکان تن دهند.آخرین آمار اجاره نشینی در کشور به 
سرشماری های عمومی برمی گردد که نشان می دهد روند صاحب خانه شدن مردم 
طی 10 سال 1385 تا 1395 کاهشی بوده است؛ به طوری که از تعداد مالکین 
طی 10 سال حدود 8 درصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجران افزوده 
شده است.واقعیت این است که افزایش تعداد مستاجران و آمار اجاره نشینی 
با کاهش قدرت خرید مردم رابطه ای مستقیم داشته که به میزان افزایش تعداد 
مستاجران می توان نتیجه گرفت که قدرت خرید مردم هم روندی نزولی به 
خود گرفته است.در حال حاضر 54.6 درصد مردم ایران صاحب خانه هستند و 
36.8 درصد مستاجر بوده و 8.6 درصد هم جز سایر تقسیم بندی می شوند. بنابر 
تحلیل های انجام شده، حدود 11 سال زمان می برد تا یک ایرانی دارای شغل و 
درآمد با پس انداز صاحب خانه شود. همچنین یک خانوار ایرانی 33.1 درصد از 
درآمد خود را صرف مسکن می کند.آن طور که حامد مظاهریان، معاون مسکن و 
ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته، 7 میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند 
و هر خانوار ایرانی برای تامین مسکن خود به طور میانگین 12 میلیون تومان در 
سال هزینه می کند.در این میان، برخی تحلیل ها نشان می دهد در تهران ماهانه 
به طور متوسط 10 هزار خانوار اقدام به اجاره آپارتمان مسکونی می کنند که این 
حجم اجاره نشین به لحاظ نوع قرارداد در سه دسته قابل تفکیک هستند. دسته 
اول بخشی از مستاجرهای قدیمی هستند که برای ماندن در محل سکونتشان، 
قرارداد سال گذشته را تمدید می کنند. دسته دوم بخش دیگر مستاجرهای با 
سابقه را تشکیل می دهد که در پایان قرارداد یک ساله خود، به هر دلیل تصمیم به 
جابه جایی و اجاره آپارتمان جدید گرفته اند. دسته سوم نیز اجاره نشین های جدید 

هستند که عمدتا زوج های جوان و تازه، در این گروه قرار دارند.
آماری که اخیرا رییس اتحادیه مشاوران امالک از وضعیت قراردادهای اجاره 
مطرح کرده، مبین تغییر رفتار مستاجران است؛ به طوری که تعداد قراردادهای 
اجاره در خردادماه امسال نسبت به پارسال در حدود 4 هزار و 860 فقره کاهش 
داشته است.به گفته مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران امالک، آمارها 
مربوط به خردادماه امسال نشان می دهد که تعداد قراردادهای اجاره و خرید و 
فروش مسکن در پایتخت کاهش داشته و همچنان شاهد روند نزولی آن در تهران 
بودیم.خسروی با اشاره به آمار کاهش خرید و فروش مسکن در تهران عنوان 
می کند: در این ماه 34 هزار و 688 قرارداد اجاره و مبایعه نامه در دفاتر مشاوران 
امالک تهران به ثبت رسید که در مقایسه با خرداد ماه 16 درصد کاهش داشته 
است.وی یادآور می شود: در سومین ماه سال جاری در مجموع 17 هزار و 121 
قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ثبت رسید که در مقایسه با سال 
گذشته 9 درصد کاهش نشان می دهد.به گفته خسروی، در خرداد ماه پارسال 
در شهر تهران در مجموع 22 هزار و 143 قرارداد اجاره ثبت شد که این تعداد 
قرارداد در خرداد ماه ماه امسال به 17 هزار و 283 فقره کاهش یافت که حاکی 
از کاهش 22 درصدی است.جهش قیمت مسکن در ماه های اخیر، وزارت راه و 
شهرسازی را بر آن داشت تا در روز 14 تیرماه راه حل های کنترل بازار مسکن را 
با حضور فعاالن این بخش بررسی کند. در این برنامه 9 پیشنهاد توسط وزارتخانه 
ارایه شد که بعضی مدعوین آن ها را مناسب ارزیابی کرده و برخی گفتند جهش 
فعلی مسکن درواقع نوعی اصالح قیمت ناشی از رشد نقدینگی و انتظارات 
تورمی است که راه حل خاصی برای آن وجود ندارد.حامد مظاهریان، معاون وزیر 
راه و شهرسازی با اشاره به 9 پیشنهاد وزارتخانه درباره رفع التهابات اخیر بازار 
مسکن، می گوید: اولین پیشنهاد ما عرضه بسته تشویقی مالیاتی برای افزایش تولید 
و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب خانه های استیجاری یا ملکی 
است. این بسته می تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات 
نقل و انتقاالت و مالیات بر اجاره باشد.وی عنوان می کند: راه اندازی بازارگاه های 
الکترونیکی پیشنهاد دیگر ما است برای ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه کنندگان 
بازارگاهی  بانک مسکن،  مبادله،  با هدف کاهش هزینه  متقضایان مسکن  و 
الکترونیک راه اندازی می کند. این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین 
سازنده، پیش خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار خواهد کرد.معاون وزیر 
راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد سوم ما انتقال ماموریت وصول مالیات در 
خانه های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری ها، تخصیص این مالیات ها 
به شهرداری ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه های مسکن اجتماعی 
است، تصریح می کند: برای افزایش عرضه در بازار مسکن بر اساس قانون 
مالیات های مستقیم مقرر شده دولت از خانه های خالی مالیات بگیرد. با توجه 
به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری ها اخذ این نوع مالیات 
توسط شهرداری ها آسانتر انجام می شود و معتقدیم بهتر است که این مالیات 
صرف هزینه های بازآفرینی و عرضه مسکن اجتماعی شود.مظاهریان می گوید: 
تسریع در تصویب الیحه قانونی پیش فروش ساختمان برای تعادل بخشی به 
بازار مسکن از دیگر پیشنهادات ما برای تعادل بخشی به بازار است و یکی از 
راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن توسعه و ساماندهی 
بازار پیش فروش است.وی می افزاید: قانون پیش فروش ساختمان در سال 89 به 
تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری 
از جرم بوده است. حال اینکه وظایف دستگاه ها و نهادهای ذیربط در این قانون 
با وظایف ذاتی آنها مغایر است و از این رو قانون اجرایی نشده قانون جدیدی در 
این خصوص تنظیم و ضروری است الیحه مربوط به سرعت در دولت محترم 

تصویب و به مجلس شورای اسالمی ارسال شود.   

بررسی چالش های نظام بانکی در شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار در جلسه خود، به شنیدن و بررسی گزارش جامع بانک 
مرکزی در خصوص چالش های نظام بانکی کشور، چگونگی تأمین مالی تولید 
و نیز تحوالت مرتبط با بازار ارز پرداخت. به گزارش زمان به نقل ازمهر، در یک 
هزار و دویست و پنجاه و دومین جلسه شورای پول و اعتبارگزارش جامع این 
بانک درخصوص چالش های نظام بانکی کشور و چگونگی تأمین مالی تولید به 
بحث و بررسی گذاشته شد.این گزارش که به صورت ادواری و فصلی توسط 
کارشناسان حوزه های مختلف بانک مرکزی تهیه و به منظور تنظیم جهت گیری 
های سیاست گذاری های پولی شورا ارایه می شود شامل مواردی از جمله 
رویکردها واقدامات نظام بانکی در حوزه تأمین مالی، مشکالت و چالش های 
موجود در شبکه بانکی کشور و مشکالت ساختاری تولید و فضای کسب و کار 
است.گفتنی است در جلسه  شورای و پول اعتبار تحوالت مرتبط با بازار ارز و 
اقدامات انجام شده به منظور مدیریت و کنترل بهینه و موثرمنابع و مصارف ارزی 

از طریق بازار ثانویه ارز، به اطالع اعضای شورا رسید.

یادداشت

احتمال کاهش نرخ مالیات بر درآمد 
اشخاص حقوقی

معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر 
اشخاص حقوقی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد با این 
اقدام موافق هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته 

نهایی شدن اش به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید حسین میرشجاعیان 
حسینی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده نرخ 
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از 25 درصد به 20 
درصد کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: در حال حاضر 
بنگاه های مختلف با مشکل نقدینگی مواجه هستند و 
کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می تواند 
به حفظ بخش بزرگی از نقدینگی در داخل این بنگاه ها 
کمک کند.معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: 
نظام وام دهی یا نظام بانکی ما مشکالت خود را دارد 
که در این راستا می توان به بحث انجماد دارایی اشاره 
کرد. لذا کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 
می تواند بخشی از نقدینگی را در بنگاه های کشور 
حفظ کند.وی ادامه داد: آقای وزیر با این اقدام موافق 
هستند و ما مصمم به انجام آن هستیم البته با توجه به 
اینکه نیاز به مصوبه قانونی دارد، باید دولت و مجلس 
با آن موافقت کنند.وی توضیح داد: شخص وزیر با 
کلیت کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی موافق 
هستند ؛ ولی به هرحال این مساله آثار درآمدی دارد 
زیرا دولت بخش بزرگی از درآمد خود را از دست می 
دهد بنابراین باید ابعاد آن به طور کامل ارزیابی شود.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: ولی از نگاه 
مجموعه وزارت اقتصاد این اقدام بسیار مفید خواهد 
بود.میرشجاعیان در خصوص اینکه آیا این موضوع 

امسال به نتیجه می رسد، اظهار بی اطالعی کرد.

مذاکره برای واردات ماشین آالت معدنی 
از سوئد

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی از مذاکره با شرکت ولوو جهت واردات ماشین 
آالت معدنی خبر داد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
فرید دهقانی با اشاره به افزایش سقف اعتباری صندوق 
از 3 برابر به 4 برابر موجودی در بانک ملت گفت : 
بازسازی ساختمان صندوق و مذاکره با شرکت ولوو 
جهت واردات ماشین آالت از دیگر اهداف صندوق 
بیمه معدنی از اقدامات و برنامه های صندوق بیمه 
سرمایه گذاری فعالیت های معدنی است.وی با اشاره 
به انعقاد توافق نامه همکاری حمایت از توسعه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری گفت: 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله اقدامات 
این صندوق بوده است. با اجرایی شدن این توافق 
نامه، حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان تسهیالت 
ارزان قیمت به بخش معدن و صنایع معدنی تزریق 
خواهد شد.دهقانی افزود: این صندوق فعالیت های 
حمایتی در حلقه های مختلف زنجیره ارزش سرمایه 
گذاری بخش خصوصی معدن و صنایع معدنی را در 
دستور کار خود قرار داده است.وی در قسمت دیگری 
از سخنان خود از پیگیری و انعقاد توافق نامه همکاری 
شرکت ملی مس ایران و صندوق بیمه سرمایه گذاری 
فعالیت های معدنی با صندوق بیمه خبر داد و بیان 
کرد: با اجرایی شدن این قرارداد و با تضامین اعطایی 
از طرف صندوق بیمه، خطوط فرآوری و کنسانتره 
سازی معادن کوچک مقیاس مس فعال شده است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی یکی از راهکارهای افزایش بهره وری و شفاف 
سازی و کاهش بروکراسی اداری، مکانیزاسیون سیستم 
درخواست و بررسی بیمه نامه ها را توسط صندوق 
دانست و اظهار کرد: با توجه به طوالنی بودن زمان 
درخواست، بررسی و معرفی به بانک در صندوق طی 
سالهای گذشته، این موضوع یکی از موارد مهمی بود 
که باید در جهت شفافیت و افزایش رضایت مندی 
مشتریان صورت می گرفت. تقریباً پروژه مکانیزسیون 
ارتباط با مشتریان 80 درصد پیشرفت پروژه داشته 
جاری  سال  مرداد  تا  شود  می  بینی  پیش  و  است 

رونمایی شود.

 جایگاه مهم برنامه ریزی و هدف گذاری
 در توسعه و تعالی اهداف بانک ملی

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر جایگاه 
هدف گذاری و برنامه ریزی در سازمان های توسعه 
یافته گفت: این مهم باید بیش از پیش در بانک ملی 
ایران نهادینه شود که اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی 

می تواند نقش بی بدیلی در این زمینه داشته باشد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، غالمرضا پناهی در بازدید از اداره کل تحقیقات 
و برنامه ریزی بانک، ضمن اشاره به شرایط سازمان 
تمامی سازمان های  کرد:  اظهار  یافته،  توسعه  های 
این  به  برنامه ریزی  و  مذکور در سایه هدف گذاری 
مرحله رسیده اند و این موضوع در بانک ملی ایران نیز 

با تالش و زحمات جمعی همکاران میسر می شود.
وی به نقش مهم و موثر اداره کل تحقیقات و برنامه 
ریزی در پیشبرد هدف گذاری های واحدهای صف 
و ستاد بانک در سال های اخیر اشاره و از زحمات 
همچنین  کرد.  قدردانی  بخش  این  در  همکاران 
محمدنور آزادی مدیر امور شعب تهران بانک نیز در 
جریان بازدید مذکور، ضمن تشریح ابعاد هدف، برنامه 
ریزی و ارزیابی، تحقق این موارد را در گروه تحقیقات 
و آسیب شناسی های صحیح عنوان کرد. به گفته وی، 
سازمان ها بدون داشتن روند تحقیقاتی مناسب، قطعا 
از اهداف اصلی خود فاصله خواهند گرفت. بهرام 
واقفی رییس اداره کل تحقیقات و برنامه ریزی بانک 
نیز ضمن ارایه توضیحاتی درباره وظایف و عملکرد 
این اداره و واحدهای زیرمجموعه آن، گزارشی نیز 
درباره محصوالت بانک و توسعه آنها از جمله ملی 
بازار، بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت دارایی و بدهی، 
تامین مالی جمعی، نظام پیشنهادها، طرح سکه و طرح 

های پژوهشی ارایه کرد.

خبر

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با وجود 
اقدمات بسیار بزرگ برای کاهش تورم به زیر 10 

درصد اما نتوانستیم آن را به مردم اطالع دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن 
و تجارت، محمد شریعتمداری در مراسمی پیام 
مرکز  جدید  سرپرست  عنوان  به  را  برازجانی 
وزارتخانه  این  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 
در  خلفی  فرزاد  زحمات  از  و  کرد  منصوب 
آورد. عمل  به  تقدیر  سمت  این  تصدی  زمان 
وی در این مراسم با تاکید بر استفاده از ظرفیت 
رسانه ها برای دولت و وزارت صنعت، معدن 
و  صنعتی  دستاوردهای  باید  افزود:  تجارت  و 
تولیدی به مردم اطالع رسانی شود و همه رسانه 
ها هم می توانند در این زمینه همراهی مناسبی 
داشته باشند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه روابط عمومی به عنوان چهره یک سازمان 
است، افزود: مرکز ارتباطات زبان وزارت صمت 
است و از این ظرفیت باید به شایستگی استفاده 
در  اخیر  تحوالت  به  اشاره  با  شود.وی  جدی 

عرصه بین الملل و فشارهای وارد بر مردم گفت: 
به دلیل اینکه این فشارها در برهه زمانی خاص 
با استفاده از ابزارهای خاص این زمان به وقوع 
پیوسته است کمی با تحوالت از شروع انقالب 
تاکنون تفاوت ماهوی دارد.شریعتمداری با اشاره 

به اینکه با وجود پیچیدگی این تهدیدات، اما قوت 
اضافه کرد:  افزون شده است،  ما هم  و قدرت 
حضور گسترده و همراهی ویژه مردم با نظام و 
انقالب بسیار چشمگیر بوده است.شریعتمداری با 
تاکید بر ضرورت نظام کارآمد و انتقال اطالعات 

به مردم، افزود: با مردم باید با شفافیت و صداقت 
باید  کامل  ارتباط  تحقق  برای  و  کنیم  گفتگو 
شناخت کاملی از مطالبات آنها داشته باشیم.وی 
در ادامه تصریح کرد: مردم زمانی دستاورد دولت 
و رساندن تورم به زیر 10 درصد را احساس می 
کنند که ما در زمینه انتقال شفاف اطالعات درست 
عمل کنیم و با اینکه اقدامات بسیار بزرگی انجام 
شده اما نتوانستیم آن را به مردم اطالع دهیم.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی وفاق 
ملی را در حال شکل گیری دانست و گفت: سران 
سه قوا و گروه های اجتماعی ارتباط نزدیکتری 
برقرار کرده اند و در این شرایط که تهدیدهای 
خارجی شکل گرفته می تواند به یک فرصت 
برای تجمیع نیروهای معتقد به نظام اسالمی تبدیل 
شود.شریعتمداری با اعالم اینکه باالبردن سطح 
زندگی مادی و معنوی مردم هدف مشترک همه 
خدمتگزاران است، گفت: با رفتار همراه کرامت و 
توان افزایی نیروها می توانیم امید و نشاط را در 

حوزه تولید ایجاد کنیم.

وزیر صنعت عنوان کرد:

نتوانستیم تورم زیر 1۰ درصدی را برای مردم شفاف سازی کنیم

فعال برنامه ای برای افزایش تعداد 
مشمولین سهام عدالت نداریم

گفت:  سازی  خصوصی  سازمات  رییس 
هنوز الیحه ساماندهی سهام عدالت تعیین 
تکلیف نشده است از این رو فعال برنامه ای 
برای افزایش تعداد مشمولین سهام عدالت 

نداریم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، میرعلی اشرف 
پوری حسینی اظهار داشت: تاکنون 49 میلیون 
و 226 هزار نفر مشمول سهام عدالت تعیین 
تکلیف شده اند که البته 2 میلیون و 225 هزار 
نفر متوفی بودند.وی با بیان اینکه مشمولین 
سهام عدالت 60 درصد جامعیت کشور را 
شامل می شوند، به الیحه ساماندهی سهام 
عدالت اشاره کرد و افزود: این الیحه هنوز 
به سرانجام نرسیده است از این رو عالقه ای 
به افزایش تعداد مشمولین کنونی نداریم. البته 
اگر دولت مصوبه ای در این زمینه داشته باشد 
خصوص  در  کنیم.وی  می  همراهی  قطعا 
اینکه گفته می شود اگر افراد بعد از ثبت نام 
صاحب فرزند شوند، فرد تازه متولد شده به 
مشمولین سهام عدالت اضافه می شود، گفت: 
ما صحبتی در این رابطه نکرده بودیم. ثبت 
نام از مشمولین سهام عدالت ثبت نام فردی 
نقدی، صرفا خود  یارانه  بر خالف  و  بوده 
فرد صاحب این سهام است.پوری حسینی 
همچنین در رابطه با توقف ثبت نام از وراث 
دفاتر  اغلب  داد:  توضیح  متوفی،  مشمولین 
پیشخوان در پروسه دریافت مدارک مورد نیاز 
دقت الزم را نکرده بودند از این رو متاسفانه 
استناد  غیرقابل  و  ناقص  شده  ثبت  مدارک 
بود.وی افزود: با گذشت تقریبا یک هفته با 
دفاتر پیشخوان تماس گرفتیم و نارسایی ها را 
اعالم کردیم. به محض رفع این نارسایی ها 
مجدد ثبت نام از وراث آغاز می شود.معاون 

وزیر اقتصاد در خصوص سود سهام عدالت 
سال 96 نیز گفت: مجمع عمومی 43 شرکت 
سرمایه پذیر ) از 49 شرکت( در پایان تیرماه 
و 6 شرکت نیز در پایان مهرماه برگزار می 
شود لذا برای تعیین سود سهام عدالت سال 
96 منتظر برگزاری مجمع عمومی شرکت ها 
هستیم.وی ادامه داد: تا به امروز که مجمع 
عمومی برخی از شرکت ها برگزار شده به 
نظر می رسد میزان سود سال 96 نسبت به 
سود سال 95 بیشتر باشد و احتمال می رود 
برای مشمولینی که سهم یک میلیون تومانی 
دارند، بیش از 150 هزار تومان واریز شود.

وی در ادامه در خصوص واگذاری بنگاه های 
داشت:  اظهار  مسلح  نیروهای  اقتصادی 
بخشی از سهام بنگاه های اقتصادی نیروهای 
مسلح متعلق به صندوق بازنشستگان است 
که  نیست  دفاع  وزارت  یا  دولت  سهم  که 
کرد:  تاکید  حسینی  پوری  بفروشد.  را  آن 
درباره  سازی  خصوصی  سازمان  اقدام های 
شود  می  موارد  این  شامل  صندوق ها  این 
که صندوق ها بنگاه داری نکنند، به مرحله 
انتخاب مدیران عامل وارد نشوند و در حد 
سهامداری باقی بمانند.وی با بیان اینکه این 
نشده  محقق  کامل  طور  به  هنوز  خواسته 
است، گفت: البته سازمان خصوصی سازی 
نظارت می کند که این صندوق ها به حالت 
سهامداری برگردند. وی با تاکید بر اینکه به 
جز صندوق های بازنشستگی، سهام برخی 
شرکت ها به طور کامل دولتی و مربوط به 
وزارتخانه  این  افزود:  است،  دفاع  وزارت 
تهیه کرد که  را  این شرکت ها  از  فهرستی 
بخشی از آن را خودش می فروشد و بقیه را 

به سازمان خصوصی سازی معرفی کرد.

  برنامه های ایران و اروپا برای

 توسعه و تسهیل ترانزیت

برنامه های جدید ایران و اروپا برای توسعه 
و تسهیل ترانزیت کاال در دیدار امبرتو دپرتو 
دبیر کل اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده 
کل  رئیس  عسگری  فرود  و   )IRU( ای 

گمرک ایران بررسی شد.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران، فرود 
عسگری رئیس کل گمرک ایران با امبرتو دی 
پرتو دبیر کل اتحادیه بین المللی حمل و نقل 
جاده ای )IRU(  در تهران دیدار و گفتگو 
کردند که توسعه کارنه تیر محور اصلی این 
برنامه ها است که توافق شد تا در چارچوب 
کریدور شمال _ جنوب ، شرق به غرب و 
با اتصال کشورهای چین ، هند و پاکستان 
به تیر همکاری های گمرک ایران با اتحادیه 
نقل جاده ای گسترش  و  المللی حمل  بین 
سندی   )TIR carnet( تیر  یابد.کارنه 
است گمرکی که برای ترانزیت بین المللی 
کاال در چارچوب کنوانسیون تیر)TIR( در 
کشور مبدا صادر می شود و به موجب آن 
کاال در وسیله نقلیه جاده ای به طور پلمپ 
شده از خاک کشورهای بین راه عبور می کند 
و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی 
و  ورودی  مرزهای  در  ترانزیت  به  مربوط 
خروجی این کشورها طبق قوانین داخلی آنها 
نخواهد بود.بنابراین گزارش، فرود عسگری 
با  دیدار  این  در  ایران  گمرک  کل  رئیس 
شدن  الکترونیکی  فرآیند  اینکه  به  اشاره 
امور گمرکی در کشورمان از چهار سال قبل 
شروع و در حاضر مراحل تکمیلی را سپری 
همجوار  سازمان  دخالت 27  به  کند،   می 
گمرک در تشریفات ترخیص کاال اشاره کرد 
و افزود: ارتباط گمرک با این 27 سازمان قبل 
از سیستمی شدن به صورت فیزیکی بود اما 

پیاده سازی  و  الکترونیکی شدن گمرک  با 
این  با  ارتباط گمرک  پنجره واحد تجاری، 
سازمان ها به صورت الکترونیکی انجام می 
شود.عسگری با بیان اینکه یکی از اقدامات 
ایران،  خوب وزیر امور اقتصادی و دارایی 
به  کرد:  تصریح  است،  واحد  پنجره  ایجاد 
دلیل اقدامات گمرک در الکترونیکی شدن 
فرآیندها ، سال گذشته در دیجیتالی شدن ، 
گمرک ایران به عنوان سازمان برتر معرفی 
و لوح برتر دریافت کرد.رئیس کل گمرک 
تیر  موفق  سازی  پیاده  به  ادامه  در  ایران 
الکترونیک در  کشورمان اشاره کرد و گفت: 
این پروژه برای نخستین بار در دنیا توسط 
گمرک ایران با موفقیت پیاده سازی شد. ما 
رویه کارنه تیر را توسعه دادیم و اخیرا به 7 
گمرک کشور مجوز کارنه تیر داده ایم.فرود 
عسگری به عالقه مندی کشورهای همجوار 
برای توسعه و تسهیل ترانزیت با ایران اشاره 
کرد و ادامه داد: هفته پیش من در سفر به 
آذری خود  همتای  با  آذربایجان  جمهوری 
دیدار و در خصوص تیر الکترونیک صحبت 
کردم و به توافقات خوبی رسیدیم؛ با اتصال 
آذربایجان به هند از طریق ایران ما کریدور 
شمال _ جنوب را پیاده خواهیم کرد و اخیرا 
کارنه تیر را با کشور پاکستان با موفقیت پیاده 
سازی کردیم و خوشبختانه از این سیاست 
کشورهای  سوی  از  ایران  گمرک  های 
است. آمده  بعمل  خوبی  استقبال  دیگر 
وی ادامه داد: گمرک ایران در بخش تبادل 
الکترونیکی داده ها تجربیات خوبی دارد که 
نمونه آن اجرای موفق تیر الکترونیک است و 
آمادگی داریم تجربیات خود را به کشورهای 

عالقمند منتقل کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: پارسال در این کمیسیون تصویب شد بانک 
مرکزی درباره ارزهای دیجیتال گزارشی بدهد اما 
در پی کوتاهی و قصور بانک مرکزی در ارائه این 

گزارش مهم، ما به این موضوع ورود کردیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، موضوع نشست 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارز 
دیجیتال بود.ارزهای دیجیتال تهدیدها و فرصت 
هایی را برای اقتصاد جهانی در سال های اخیر 
رقم زده اند اما کارشناسان فناوری اطالعات آن 
را فرصتی فراروی اقتصاد کشور می دانند که می 
توان با برنامه دقیق نهایت بهره برداری را از آن 
داشت.بانک مرکزی دوم اردیبهشت ماه امسال در 
بخشنامه ای تاکید کرد بکارگیری ابزار بیت کوین 
)Bit Coin( و سایر ارزهای مجازی در همه 
مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.در همین 
پیوند، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: فضای مجازی جغرافیا ندارد و 
کشورهای دیگر ارزهایی در قالب پیام رسان های 
خارجی تولید و امکان دسترسی برای شهروندان 
ایرانی را فراهم می کنند؛ لذا به دلیل اهمیت این 
موضوع، کمیسیون اقتصادی مجلس نشستی در 

این باره برگزار کرد.
باید  افزود:  داورانی«  پورابراهیمی  »محمدرضا 
شخصیت های  و  مردم  شود  شفاف سازی 
حقیقی و حقوقی با تولید رمز ارزهایی که در 
فعالیت های  امکان  پیام رسان های خارجی  بستر 
اقتصادی را برای ایرانی ها فراهم کرده اند چگونه 
می توانند فعالیت کنند و همچنین ظرفیت کشور 
برای تولید ارزهای دیجیتال در بخش های داخلی 
و خارجی چیست.پورابراهیمی »کوتاهی و قصور 
بانک مرکزی در ارایه گزارش درباره این موضوع« 
مرکز  از  متشکل  کارگروهی  تشکیل  دلیل  را 
ریاست  فناوری  معاونت  مجلس،  پژوهش های 
پژوهشکده های  بورس،  سازمان  جمهوری، 
تخصصی و بخش خصوصی اعالم کرد که با 
هماهنگی مرکز پژوهش ها موضوع ارز دیجیتال را 
بررسی می کند.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: ارز دیجیتال در ایران باید 
ضابطه مند شود لذا مقرر شد در حوزه مقررات، 
ضوابط و قوانینی که حتی به تصویب مجلس 
مرکزی،  بانک  دستگاه ها،  پیشنهادها  دارد  نیاز 
اقتصاد و تشکل های بخش خصوصی  وزارت 
تا 2 هفته  ارائه شود.وی عنوان کرد: مقرر شد 

رعایت  با  مقررات  و  پیش نویس ضوابط  آینده 
تمامی اطالعات مربوط به شفافیت اطالعات در 
اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و 
تامین مالی تروریسم و سایر ضوابط ارائه شود.
وی گفت: انتظار می رود تا دو ماه آینده ضابطه 
مشخص و تعریف شده ای برای تعیین موقعیت 
ایران درباره ارز دیجیتال و امکان استفاده از آن 
تعیین شود.به گفته وی، اگر استنباط شود در این 

حوزه به قانون مجلس نیاز است محتوای کار پس 
از اقدام کارشناسی به طرح تبدیل شده و پس از 
بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن 
علنی مجلس ارائه می شود اما اگر به قانون مجلس 
نیاز نباشد و در چارچوب وظایف بانک مرکزی 
و شورای پول و اعتبار باشد مجموع گزارش ها در 
قالب نامه ای به رییس جمهوری ارائه می شود تا 

در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.

شرایط ارز دیجیتال تا دو ماه آینده اعالم می شود:

تعلل یک ساله بانک مرکزی در ارائه گزارش ارزهای دیجیتال  



با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران 
رفتار کنید.

 آنتونی رابینز

سخن حکیمانه

هيهات که رنج تو ز قانون شفا رفت
دي گفت طبيب از سر حسرت چو مرا ديد

زان پيش که گويند که از دار فنا رفت
اي دوست به پرسيدن حافظ قدمي نه

امروز با حافظ

آیین رونمایی دو کتاب سینمایی 
در خانه سینما برگزار می شود

پیام  گزارش  به 
زمان ،آیین رونمایی 
های  کتاب 
از  بازیافته«  »عشق 
روزنه  انتشارات 
کار و »بازتاب های 
سینمای  شرقی 
از  حاتمی«  علی 
تابان  انتشارات 
خرد، نوشته رسول 
نظرزاده ساعت 18 تا 19 یکشنبه 31 تیر ماه در 
خانه سینما )خیابان بهار جنوبی- کوچه سمنان- 

پالک29( برگزار می شود.
در این مراسم جواد طوسی، آنتونیا شرکاء، خسرو 
دهقان و محمد فخری زاده در مورد این کتابها 
سخن خواهند گفت. حضور عالقمندان حوزه 
های سینما و نشر آثار سینمایی در برنامه آزاد 

است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

فیلم »یه وا« به جشنواره بورگاس بلغارستان رسید

فیلم سینمایی »یه وا« به کارگردانی آناهید آباد به 
بخش رقابتی جشنواره بورگاس بلغارستان رسید.

به گزارش پیام زمان ا ز روابط عمومی بنیاد سینمایی 
فارابی، فیلم سینمایی »یه وا« به کارگردانی آناهید 
آباد در سومین جشنواره بین المللی فیلم بورگاس که 
با هدف معرفی فرهنگ و سینمای کشورهای حوزه 

دریای سیاه برپا خواهد شد، رقابت می کند.
این رویداد سینمایی از 20 تا 27 جوالی برابر با 29 تیر تا 5 مرداد در جزیره سانتا 

آناستازیا برگزار می شود.
فیلم »یه وا« پیشتر در پانزدهمین دوره از جشنواره زردآلوی طالیی، عنوان بهترین 

فیلم و بازیگری را در بخش پانورامای ارمنی به خود اختصاص داده بود.
این اثر سینمایی همچنین در جشنواره فیلم »انار« کانادا برنده جایزه فیلم برگزیده 
تماشاگران شد. از دیگر افتخارات این فیلم سینمایی می توان به حضور در بخش 
رقابتی جشنواره های بین المللی همچون فیلم مونترال، میل ولی، جشنواره جهانی 

فیلم های آسیایی، فیلم بنگلور، فیلم زنان فیلمور و... اشاره کرد.

چالش فرانسه در مقابل هجوم گردشگران

بازگرداندن  برای  تالش  در  که  فزانسوی ها   
توریست ها پس از حمالت تروریستی بودند حاال 
حد  از  بیش  مدیریت حضور  برای  فکری  باید 

گردشگران در این کشور کنند.
به گزارش از تلگراف، توریست هایی که هم اکنون 
در اوج فصل گردشگری در فرانسه هستند باید 
ساعت ها در صف بازدید از جاذبه هایی چون موزه 

لوور، برج ایفل، کاخ ورسای، جزیره مون سن-میشل، قلعه چمبورد، دره لوار و 
قلعه های قرون وسطایی کاکوسان در جنوب غربی فرانسه منتظر بمانند. 

هجوم گردشگران به فرانسه در حالی رقم خورده است که این کشور  پس 
از چندین حمله تروریستی در پاریس و نیس در سال 2015 و 2016 با افت 
چمشمگیر ورود گردشگران رو به رو بود و تالش می کرد اعتماد توریست های 

خارجی را برای سفر به این کشور دوباره جلب کند.
در حال حاضر از گردشگران خواسته شده از حداقل سه ماه پیش از رزروهای 
آنالین برای بازدید از مکان های مختلف استفاده کنند تا مجبور نباشند ساعت ها 
در صف های طوالنی و خسته کننده انتظار بکشند. همچنین بسیاری از مکان های 
گردشگری امتیازات ویژه ای برای بازدید از این جاذبه ها در ساعات غیر اوج 

شلوغی ارائه می دهند.
صنعت گردشگری 10 درصد از تولید ناخالص ملی فرانسه را به خود اختصاص 

می دهد و بیش از سه میلیون شغل به آن وابسته است.

»کوپال« تنها نماینده  ایران در جشنواره  فیلم النگ آیلند

»کوپال« به عنوان تنها نماینده  سینمای ایران در بخش 
جشنواره   یکمین  و  بیست  سینمایی  آثار  مسابقه  
بین المللی النگ آیلند، امروز در نیویورک آمریکا به 

نمایش در می آید.
به گزارش  مهر، امسال جشنواره  فیلم النگ آیلند بیشتر 
تمرکزش وی نمایش آثار کوتاه و سینمایی مستقل از 
سراسر جهان است و فیلم »کوپال« به کارگردانی کاظم 

مالیی در بخش آثار سینمایی این جشنواره با 14 فیلم از کشورهایی چون اسپانیا، 
آرژانتین، آمریکا، بریتانیا، سوئیس، اسکاتلند، آلبانی، مکزیک، استرالیا و ... به 

رقابت می پردازد.
»کوپال« که این روزها در گروه سینمایی »هنروتجربه« در حال اکران است 
همچنان به حضور جشنواره ای خود ادامه داده و هفته  آینده نیز در بخش »موج 
بعدی سینما از ایران« در هجدهمین جشنواره  بین المللی افق های نوی لهستان به 

نمایش درخواهد آمد.
بیست و یکمین جشنواره  بین المللی فیلم النگ آیلند روز 19 جوالی )28 تیرماه( 

در بلمورز نیویورک به کار خود پایان خواهد داد.

انیمیشن »هیچکس« به 4 جشنواره خارجی می رود

انیمیشن کوتاه »هیچکس« ساخته الهام طرقی به چهار جشنواره خارجی راه 
یافت. به گزارش مهر،این انیمیشن در بخش دانشجویی پنجمین جشنواره فیلم 
کوتاه »کورکا« آلبانی که از 17 تا 21 جوالی برابر با 26 تا 30 تیرماه برگزار می 
شود، رقابت  می کند. در این جشنواره همچنین فیلم کوتاه »مثل بچه آدم« ساخته 

آرین وزیردفتری نیز حضور دارد.
»هیچکس« در اولین دوره جشنواره فصلی فیلم »سنندوآ« که در ویرجینیا آمریکا 

در 31 جوالی برابر با 9 مردادماه برگزار می شود نیز حضور دارد.
»هیچکس« در ادامه حضورهای بین المللی خود به ایتالیا سفر می کند و در 
بخش اصلی هفتمین جشنواره فیلم »تور« ایتالیا که از 3 تا 7 اکتبر برابر با 11 تا 

15 مهرماه برگزار می شود، به نمایش گذاشته می شود.
این انیمیشن سپس در بخش اصلی چهاردهمین دوساالنه انیمیشن »براتیسالوا« 
در اسلواکی که از 8 تا 12 اکتبر برابر با 16 تا 20 مهرماه برگزار می شود، رقابت 

می کند.

خبر

همزمان با برگزاری چهارمین نشست 
کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات، در 
کنار بررسی برخی درخواست های 
تصمیمات جدیدی  کاغذ،  واردات 
در راستای اجرایی و عملیاتی شدن 
مصوبات قبلی این کمیته برای تامین 
کاغذ مورد نیاز مطبوعات اتخاذ شد.

کاغذ  ساماندهی  کمیته  سخنگوی 
افزود:  زمینه  این  در  مطبوعات 
چهارمین نشست کمیته ساماندهی 
کاغذ مطبوعات با حضور نمایندگان 
برخی شرکت های خارجی در ایران، 
از  شماری  و  کاغذ  واردکنندگان 
مدیران مسئول روزنامه های کشور 
مطبوعاتی  معاونت  ساختمان  در 
برگزار و تصمیمات جدیدی در ادامه 

نشست های قبلی اتخاذ شد.
رضا  محمد  ایرنا،سید  گزارش  به 
نشست  این  در  داد:  ادامه  دربندی 
ضمن بررسی برخی درخواست های 
واردات کاغذ، گزارشی از اقدامات 
گذشته  هفته  یک  در  گرفته  انجام 
از جمله رایزنی با مدیران دو بانک 
روزنامه ها  به  تسهیالت  ارائه  برای 
کمیته،  تایید  مورد  واردکنندگان  و 
برخی  درخواست  همچنین 
روزنامه ها برای میزان کاغذ مورد نیاز 
تا پایان سال مطرح و برای تامین آن 

امکان سنجی شد.
دربندی ادامه داد: »مشکالت تامین 
ارز دولتی، مشکل نقدینگی، آخرین 
واردکنندگان  وضعیت  از  گزارش 
انتشار گزارش  دولتی،  ارز  با  کاغذ 

توزیع کاغذهای وراداتی تا هفته آتی، 
رایزنی با وزارت صنعت درخصوص 
انجام هماهنگی  موانع،  برخی  رفع 
تخصیص  در  تسریع  برای  بیشتر 
اعتبار از سوی بانک مرکزی، تسریع 
در تولید کاغذ مازندران، ارائه برآورد 
احتمالی  مشکالت  درخصوص 
حمل و نقل کاغذ وارداتی« از جمله 
این  در  که  بود  موضوعاتی  دیگر 

جلسه درمورد آن تبادل نظر شد.
به گفته سخنگوی کمیته ساماندهی 
و  فرهنگ  کاغذ مطبوعات وزارت 
ارشاد اسالمی، در این جلسه چند 
پیشنهاد از سوی واردکنندگان کاغذ 
قابل  محموله های  درخصوص 
استفاده کاغذ و یا محموله های ثبت 

سفارش شده مطرح شد
جلسه  این  در  گفت:  دربندی 
همچنین گزارشی از سوی حراست 

از وضعیت دو شرکت ناشناخته ارائه 
شد که ارز دولتی دریافت کرده اما 

کاغذی وارد نکرده اند.
در این جلسه همچنین برخی مدیران 
برخی  از  واردکنندگان  و  رسانه ها 
موانع گمرکی جهت انجام هماهنگی 
های بیشتر در گمرک گالیه هایی 

مطرح کردند.
مقرر شد  دربندی خاطرنشان کرد: 
با توجه به افزایش درخواست های 
واردات و رفع مشکل تامین کاغذ 
برخی مطبوعات، جلسه بعدی کمیته 
شدن  اجرایی  در  تسریع  هدف  با 
امروز،  جلسه  در  مطرح  مباحث 
یکشنبه آینده برگزار شود. همچنین 
واردات  درخواست  چند  بررسی 
کاغذ نیز جهت کارشناسی بیشتر به 

جلسه بعد موکول شد.
با توجه به کمبود کاغذ مطبوعات، 

نشریات و حوزه کتاب و نشر و از 
سویی نوسانات قیمت ارز در بازار، 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای بررسی و حل 
کاغذ،اقدامات  واردات  مشکالت 
مختلفی از جمله برگزاری چندین 
نشست با اعضای انجمن و اتحادیه 
کنندکان  مصرف  و  تولیدکنندگان 
و  جلسات  و  کرده  برگزار  کاغذ 
نشست هایی نیز با اهالی و مدیران 
مسئول نشریات و مطبوعات داشته 
است تا راهکارها و پیشنهادات ارائه 
شده از سوی این افراد را نیز جمع 

آوری کند.
با نمایندگان  در ادامه، نشست اول 
6 موسسه مطبوعاتی بزرگ کشور 
جمع  مطرح  راهکارهای  و  برگزار 
بندی و مقرر شد که در اسرع وقت 

اجرایی شوند.

فرهنگ  وزیر  صالحی  سیدعباس 
اظهار  آخرین  در  اسالمی  ارشاد  و 
حاشیه  در  گذشته  هفته  خود  نظر 
و  گفت  در  دولت  هیات  جلسه 
با  برخورد  از  خبرنگاران  با  گو 
و  داد  خبر  کاغذ  احتکارکنندگان 
در  کاغذ  کمبود  اکنون  هم  گفت: 
به  کافی  اندازه  به  و  نداشته  کشور 
صورت داخلی و وارداتی این کاال 
تامین و هزینه های الزم تخصیص 

یافته است.
بی رویه  افزایش  پی  در  همچنین 
اخیر،  روزهای  در  کاغذ  قیمت 
محمد  به  نامه ای  در  ارشاد  وزیر 
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن 
ارگان های  مؤثر  ورود  تجارت  و 
نظارتی را به موضوع کاغذ ضروری 

خواند.
صالحی در این نامه عالوه بر تاکید بر 
رفع موانع موجود در اجرای مصوبه 
ارز  تخصیص  با  رابطه  در  دولت 
حمایتی به کاغذ، بر اهمیت حمایت 
و  نشر  صنعت  پرشمار  فعاالن  از 
ارگان های  مؤثر  ورود  مطبوعات، 
نظارتی را به موضوع کاغذ خواستار 

شد.
وی همچنین با اشاره به ادامه روند 
کم کاری برخی وارد کنندگان کاغذ 
درخصوص توزیع و ارائه این کاال به 
بازار و فروش به مصرف کنندگان، 
خواستار شناسایی و برخورد جدی 
با احتکارکنندگان کاغذ مطبوعات و 

حوزه نشر شد.

کاریکاتور

انیمیشن کوتاه »آقای گوزن« به کارگردانی مجتبی موسوی 
در بخش رقابتی 18+ سال چهل و هشتمین دوره جشنواره 

بین المللی فیلم »جیفونی« حضور دارد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی 
در  کنون  تا  گوزن«  »آقای  کوتاه  انیمیشن  هنری،  حوزه 
و  داشته  حضور  خارجی  و  داخلی  جشنواره  چندین 

جوایزی را از این جشنواره ها از آن خود کرده است. 
این انیمیشن در جشنواره جهانی فجر، جشنواره »زاگرب« 
کرواسی، جشنواره »انیماموندی« برزیل، جشنواره »انسی« 
برلین  فیلم  بازار  فنالند،  »انیماتریکز«  جشنواره  فرانسه، 
بین الملل  مسابقه  بخش  تقدیر  لوح  و  داشته  حضور 
انیمیشن  جشنواره  ویژه  جایزه  فجر،   جهانی  جشنواره 

»زاگرب« کرواسی را دریافت کرد.
جشنواره »جیفونی« ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین 
جشنواره های فیلم کودک و نوجوان در جهان است که 
ساالنه بیش از 2000 کودک و نوجوان در گروه های سنی 
بین 3 تا 21 سال، به داوری آثار بخش های گوناگون این 
جشنواره می پردازند. این جشنواره از 29 تیر الی 6 مرداد در 
شهر جیفونی واقع در جنوب کشور ایتالیا برگزار می شود.

حضور انیمیشن »آقای گوزن« در 

بخش رقابیت جشنواره »جیفوین« ایتالیا

گرما ایران را در برمی گیرد!

تامین کاغذ مطبوعات روی ریل اجرایی

فیلم سینمایی »پشت دیوار سکوت« جدیدترین اثر مسعود 
جعفری جوزانی بزودی در گروه آزادی به نمایش عمومی 

درمی آید.
به گزارش بانی فیلم، سازندگان فیلم سینمایی »پشت دیوار 
سکوت« این روزها مشغول آماده سازی مواد تبلیغاتی این فیلم 
هستند تا ساخته جدید مسعود جعفری جوزانی برای اکران 
هر چه بهتر آماده باشد. قرارداد اکران »پشت دیوار سکوت« 
در گروه آزادی و پس از پایان نمایش »خاله قورباغه« به ثبت 
رسیده است. اگر چه قرارداد اکران »خاله قورباغه« در شش 
هفته به ثبت رسیده، اما با توجه به اقبال عمومی ضعیف چند 
روز گذشته این فیلم در گیشه، این احتمال وجود دارد که 

اکران »خاله قورباغه« زودتر از موعد به پایان برسد.
در فیلم سینمایی »پشت دیوار سکوت« که مضمونی اجتماعی 
تارخ،  امین  تیموریان،  رویا  جوزانی،  جعفری  سحر  دارد؛ 
پرویز پورحسینی، فریبا متخصص، آرمان درویش، مهدی 
احمدی، بهزاد فراهانی، شقایق فراهانی، حسین پاکدل، سیما 
تیرانداز، سیامک صفری، محمدرضا شریفی نیا، سمیه نجومی، 
سودابه گودرزی، لی لی فرهادپور، احسان امانی، میالد یزدانی، 
حمید متقی، یاسمین پازوکی، شکرا… حسنی و..... به ایفای 
نقش پرداخته اند. در این فیلم همچنین تعدادی از هنرمندان 
خردسال از جمله؛ ترنم بیدگلی، تبسم بیدگلی، آروشا علی 
خانی، امیرحسین حقی، ستایش موسوی، نیایش موسوی، 
عسل شیرعلی، ارغوان کیور، پرهام کیور نیز حضور داشته اند.

سیمناها در انتظار فیلمی 
اجمتاعی

»دو قلوها« عنوان یکی از جدیدترین تولیدات گروه کودک 
و نوجوان شبکه دو سیماست که توسط عموهای فیتیله ای  

آخرین روزهای پیش تولید را پشت سر می گذارد.
علی فروتن، محمد مسلمی و حمید گلی که حدود دو 
دهه است در تلویزیون با عنوان عموهای فیتیله ای شناخته 
به  قلوها«  »دو  تلویزیونی  مجموعه  با  بار  این  می شوند، 
تهیه کنندگی مهدی بصیری و کارگردانی جمشید بیات ترک 

به تلویزیون می آیند.
قلوها« حضوری  قرار است در مجموعه »دو  فیتیله ای ها 
متفاوت تر از قبل داشته باشند و این بار برخالف گذشته 
در قالب یک مجموعه نمایشی با قصه و شخصیت هایی 
جدید به شبکه دو می آیند. در کنار آن ها تعدادی از بازیگران 
سینما و تلویزیون نیز در این مجموعه ایفای نقش می کنند. 
همچنین قرار است چهره هایی از حوزه های مختلف در این 

مجموعه به عنوان مهمان حضور داشته باشند.
دیگر عوامل این مجموعه عبارتند از: مشاور تهیه کننده: 
معصومه فرد شاهین، دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: 
مدیر  حاتمی،  رسول  سید  تولید:  مدیر  دیردار،  حسین 
تصویربرداری: افشین گودرزی، طراح لباس: الهام شعبانی، 
گروه صحنه و دکور: سمانه رضایی و روح اهلل محمدی، 
مدیر روابط عمومی: ملیکا راد، طراح گریم: مجید اسکندری، 
صداگذار: امین شریفی، مدیر صدابرداری: علی ذوالفقاری، 

تدوین: رضا شهبازی عکاس: پوریا هنرمند.

فیتیله ای ها به تلویزیون 
ابزگشتند

به یک نگاه تو 
*نجمه زارع 

به یک پلک تو می بخشم تمام روز و شب ها را
که تسکین می دهد چشمت غم جانسوز تب ها را
بخوان! با لهجه ات حّسی عجیب و مشترک دارم

فضا را یک نفس پُر کن به هم نگذار لب ها را
 به دست آور دل من را چه کارت با دِل مردم!
تو واجب را به جا آور رها کن مستحب ها را
 دلیِل دل خوشی هایم! چه بُغرنج است دنیایم!
چرا باید چنین باشد؟... نمی فهمم سبب ها را

 بیا این بار شعرم را به آداب تو می گویم
که دارم یاد می گیرم زبان با ادب ها را

 غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است ای عابر
برای هر قدم یک دم نگاهی کن عقب ها را

یک جرعه شعر 

نوروز بیگی: »با مذاکرات صورت گرفته هیچ 
نشده  انجام  »مارموز«  روی  بر  اصالحیه ای 
بدون  فیلم  شده  انجام  توافقات  با  و  است 

اصالحات اکران می شود«
فیلم سینمایی »مارموز« به کارگردانی کمال 
تبریزی و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی که 
چند نمایش محدود در جشنواره جهانی فیلم 
فجر داشت، در حال حاضر در نوبت اکران 

قرار دارد.
دلیل  به  فیلم  این  بود  قرار  این  از  پیش 
ممیزی های موجود در آن با اصالحات زیاد، 
پروانه نمایش خود را دریافت کند، اما در حال 
حاضر »مارموز« بدون هیچ اصالحیه ای پروانه 

نمایش خود را دریافت کرده است.
نوروزبیگی؛ تهیه کننده این فیلم سینمایی که 
چندی پیش گفته بود ممکن است فیلم با چند 
اصالحیه پروانه نمایش بگیرد، در ارتباط با 

این موضوع در گفتگو با »صبا« عنوان کرد: 
با مذاکرات صورت گرفته هیچ اصالحیه ای 
با  و  است  نشده  انجام  »مارموز«  روی  بر 

اصالحات  بدون  فیلم  شده  انجام  توافقات 
اکران می شود.

به کارگردانی کمال  »مارموز«  گفتنی است؛ 

تبریزی که برای اولین بار در جشنواره جهانی 
فجر به نمایش در آمد، فیلمی است که بی 
ساخته  دیگر  »مارمولک«؛  فیلم  به  شباهت 
به  توجه  با  نیست.  کارگردان  این  جنجالی 
مضمون ملتهب و سیاسی این فیلم از همین 
حاال می توان پیش بینی کرد که فیلم جدید 
تبریزی در زمان اکران قرار است سر و صدای 

زیادی به پا کند.
حامد بهداد، ویشکا آسایش، آزاده صمدی، 
رضا ناجی و مانی حقیقی و محمد بحرانی، 
عیسی یوسفی پور، همراه با گروه موسیقی 
مرتضی  پور،  چراغی  سیاوش  و  »بُمرانی« 
زارع، بهزاد قدیانلو، فرهان معین زاده بازیگران 
»مارموز« هستند. این فیلم با مضمونی کمدی 
و سیاسی روایتگر داستان زندگی شخصی 
به نام »قدرت« با بازی حامد بهداد است که 

سودای رسیدن به قدرت را دارد.

»مارموز« بدون اصالحات اکران می شود
سیامک انصاری اولین بازیگر»زهرمار«

سینمایی  فیلم  تولید  گروه 
»زهرمار« با سیامک انصاری 
برای حضور در این فیلم به 

توافق رسیدند.
فیلم،  بانی  گزارش  به 
به  »زهرمار«  سینمایی  فیلم 
رضویان  جواد  کارگردانی 
پس از دریافت پروانه ساخت 
این روزها در مراحل پایانی پیش تولید قرار دارد و 
با انتخاب کامل بازیگران و عوامل پشت دوربین، 

بزودی مقابل دوربین خواهد رفت.
براساس شنیده های خبرنگار ما، سیامک انصاری 
فیلم  این  بازیگری است که حضورش در  اولین 
سینمایی قطعی شده. انصاری و رضویان پس از 
چندین همکاری مشترک در زمینه بازی، این بار در 

»زهرمار« در مقام بازیگر و کارگر
رایزنی  مشغول  روزها  این  »زهرمار«  تولید  گروه 
با چند بازیگر دیگر نیز هستند و ظرف روزهای 
پیش رو گروه بازیگران این فیلم تکمیل خواهد شد. 
همزمان با انتخاب بازیگران، گروه پشت دوربین 
این پروژه نیز در حال تکمیل است. »زهرمار« به 
اجتماعی  کمدی  یک  عباسی  پیمان  نویسندگی 
چندین  و  اصلی  شخصیت  سه  فیلم  این  است. 
شخصیت محوری دارد. در واقع در طول فیلم این 
سه شخصیت با اتفاقات و حوادث مختلفی روبرو 
می شوند و تمامی کاراکترها به نوعی با یکدیگر 
در ارتباط هستند.فیلمبرداری این فیلم به طور کامل 
در تهران انجام می شود و برخی از لوکیشن ها نیز 
انتخاب شده است. با توجه به زمانی زیادی که تا 
برگزاری جشنواره سی و هفتم فیلم فجر باقی مانده 
هنوز مشخص نیست که اولین نمایش »زهرمار« در 
این فستیوال خواهد بود یا سازندگان آن را بالفاصله 

روانه اکران خواهند کرد.

خبر

»جورج کلونی« بازیگر 57 ساله آمریکایی در 
یک سال اخیر موفق به کسب درآمد هنگفت 

239 میلیون دالری شده است.
به گزارش از فاکس نیوز، نشریه اقتصادی 
فوربس جدیدترین فهرست از پردآمدترین 
رشته های  در  جهان  سرشناس  چهره های 
کلونی«  »جورج  و  کرد  منتشر  را  مختلف 
بازیگر، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی با 
درآمد ساالنه 239 میلیون دالر پس از »فلوید 
می ودر« بوکسور آمریکایی در جایگاه دوم 
سال  یک  در  تا  گرفت  قرار  فهرست  این 
گذشته از هر سینماگر و بازیگری در جهان 

درآمد بیشتری داشته باشد.

در  بازی  برای  بار  اولین  کلونی«  »جورج 
سریال های »حقایق زندگی« و »روزان« به 
عنوان یک بازیگر مطرح شد اما بازی در 
  »ER« سریال  در  راس«  »دو  دکتر  نقش 
سه  و  »امی«  جایزه  دو  او  برای  که  بود 

جایزه »گلدن گلوب« به ارمغان آورد. وی 
صنعت  در  حضور  برای   1999 سال  در 
سینما، بازی در سریال »ER« را رها کرد 
و از آن زمان تاکنون شش بار )برای بهترین 
و  فیلمنامه نویسی  کارگردانی،  بازیگری، 

تهیه کنندگی( نامزد کسب جایزه اسکار شده 
است که یک بار برای فیلم »سیریانا« در سال 
2005 موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر 
نقش مکمل مرد شد و در سال 2012 نیز 
و  افلک«  »بن  کنار  در  تهیه کننده  مقام  در 
»گرنت هسال« اسکار بهترین فیلم را برای 

تهیه کنندگی »آرگو« به دست آورد.
یک  »اعترافات  فیلم های  تاکنون  »کلونی« 
ذهن خطرناک« )2002(، »شب بخیر و موفق 
 ،)2008( »کاله چرمی ها«   ،)2005( باشید« 
تاریخی«  »مردان  و   )2011( مارس«  »عید 
)2012( را در مقام کارگردان مقابل دوربین 

برده است.

 »جورج کلونی« پول پارو می کند 


