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جهانگیری: آمریکائی ها دروغ می گویند که نمی خواهند به مردم ایران فشار بیاورند

بزودی همه جریانات و شخصیت های 
نمادین کشور کنار هم قرار می گیرند 

ظریف خطاب به مقامات کاخ سفید: 
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

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

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

گالیه وزیر نفت از تولیدکنندگان 

داخلی صنعت نفت 

انتشارفهرست سوم دریافت کنندگان 

ارز به نرخ رسمی، هفته آینده

فهرست شرکتها و اشخاص متخلف 

در واردات خودرو منتشر شد
پیش  چندی  گفت:  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن    ، زمان  گزارش  به 
بوتان  و  پروتان  پمپ  برای ساخت  یورویی  میلیون  قرارداد 10 
با شرکت های داخلی بستیم اما به خاطر تاخیر یک ساله این 

شرکت ها در تحویل پمپ، ۵00 میلیون دالر ضرر کردیم.

به گزارش زمان ،براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت در جلسه 
کامل  فهرست  شد  مقرر  جاری  سال  تیرماه   31 یکشنبه  روز 
دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی طی هفته آینده توسط بانک 

مرکزی منتشر شود.

به گزارش زمان ، محمد شریعتمداری وزیر صنعت با عذرخواهی 
از مردم نسبت به تخلف صورت گرفته در حوزه واردات غیرقانونی 
خودرو، از انتشار فهرست صدنفره اسامی واردکنندگان غیرقانونی 

خودرو خبر داد. 617
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سرمقاله
 مزیت های صنایع کوچک

 را نادیده نگیریم 

نگاه روز
زخم بنزین

 بر تن اقتصاد کشور

حال روزنامه ها 
خوب نیست

بسیار  شانس  متوسط  و  کوچک  صنایع 
همپایان  با  تجاری  مبادله  برای  خوبی 
اینکه  بدلیل  اما  دارند  را  اروپا  در  خود 
ارتباط  ایجاد  قدرت  و  دانش  شرکتها  این 
دولتمران،  ندارد،  را  خود  همتایان  بین 
مدنی  های  تشکل  و  بازرگانی  های  اتاق 
این  تحقق  در  جدیت  با  باید  تخصصی 
و  بنگاه ها  بین  کنند.باید  تالش  هدف 
متوسط  و  کوچک  صنایع  با  بزرگ  صنایع 
صنایع  وضعیت  زیرا  شد،  قائل  تمایز 
کوچک و متوسط در کشور آنچنان مناسب 
از  ایران  در  بزرگ  واقع صنایع  در  نیست؛ 
حمایت های جدی برخوردارند و همچنان 
به  یا  هستند  دولتی  آنها  از  عمده ای  بخش 
تعلق دارند  بنگاه های عمومی و شبه دولتی 

و در بازار سرمایه حضور یافته اند. 
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تشکیل پرونده برای۴۰شرکت واردات تلفن همراه

رئیسمجلسشورایاسالمی:پاسخهرحرفمفتیرانمیدهیم

آمریکا دیپلماسی جاهالنه رادنبال می کند

سخنگویقوهقضاییهاعالمکرد:

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید براینکه شرایط جدید آمریکا 
به عنوان کشوری منزوی باعث عصبانیت بیش از حد هیات حاکمه 
آن شده است، تصریح کرد: از همین رو دولت آمریکا باید بفهمد 
چگونه با مردم ایران سخن بگوید زیرا ایرانی ها در مقابل احترام با 

زبان تکریم برخورد می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بهرام قاسمی در پاسخ به این پرسش 
که »هدف تهدیدهای اخیر آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران 
چیست؟« گفت: با اشتباه راهبردی و خطایی که هیات حاکمه آمریکا 
و رئیس جمهوری این کشور در خروج غیرقانونی از توافق هسته ای 
)برجام( داشت، تصور می کرد نهایتا با خروج این کشور از برجام می 
تواند به عکس العمل احساسی و هیجانی جمهوری اسالمی ایران 
برای خروج از برجام کمک کند و متعاقب آن اقداماتی که آمریکا 
می تواند علیه ایران در سازمان ملل و شورای امنیت انجام دهد را 
دنبال کند که با هوشیاری ایران، اقدامات آمریکا به شکست منجر 
شد.وی افزود: در عمل بعد از خروج یک جانبه و غیرقانونی آمریکا 
از برجام، ایران با خردمندی و هوشیاری بسیاری با توجه به منافع و 
مصالح کشور از برجام خارج نشد و دیگر اعضای برجام یعنی 4+1 
و جامعه بین الملل عالقه به حفظ برجام داشتند.سخنگوی وزارت 
امور خارجه ادامه داد: شرایط جدیدی که اکنون ایاالت متحده به 
عنوان یک کشور منزوی با آن مواجه است، باعث عصبانیت بیش از 
حد هیات حاکمه آمریکا شده است و من ریشه های این عصبانیت 
را در دولت آمریکا ناشی از رویکرد جامعه جهانی نسبت به ایران 
و برجام می دانم.قاسمی اظهار داشت: عالوه بر آن بخشی از این 
تهدید حکایت از عدم استفاده دولت آمریکا از مشاوران درست 
است و عناصر معاند و ضد ایرانی از دادن مشورت هایی به برخی 
از عناصر جنگ طلب در کاخ سفید کمک کردند و بدون شناخت 
از ایرانیان موضع گیری هایی اتخاذ می شود که ارزشی ندارد و 
نباید جدی گرفت که این بر می گردد به عدم شناخت و آگاهی و 
ندانستن فرهنگ ایرانیان؛ زیرا ایرانیان همواره مقابل تهدید مقاومت 
کردند و تهدید را با تهدید پاسخ دادند و هرگز زیر بار سلطه بیگانه 
نمی روند و در این مواقع با اتحاد دشمن را در درون خودشان از 
بین برده اند. از همین رو دولت آمریکا باید بفهمد که چگونه با مردم 
ایران سخن بگوید زیرا مردم ایران در مقابل احترام با زبان تکریم 

برخورد می کنند.قاسمی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه 
»ترامپ در توئیت خطاب به رئیس جمهوری ایران گفته است؛ دیگر 
هرگز ایاالت متحده را تهدید نکن، شما تاوان آن را خواهید داد 
بطوریکه در طول تاریخ افراد کمی چنین تاوانی داده اند، این سخنان 
را چگونه ارزیابی می کنید؟« گفت: برخی از سیاست مداران به علت 
عدم آگاهی از عمق مسائل سیاسی و دیپلماسی الفاظی به کار می 
برند که معنای آن را نمی دانند و این نوع سخن گفتن در جهان امروز 
گزافه گویی و قابل اعتنا نیست و توصیه من به ترامپ این است که 
از عصبانیتش کم کند و با آرامش سخن بگوید و بداند که با چه ملت 
و کشوری فرهنگی و با چه پیشینه ای صحبت می کند و بداند مردم 
ایران زیر بار فشار نمی روند و گام های منفی را با گام های منفی و 

گام های مثبت را با گام های مثبت پاسخ می دهند.
سخنگوی وزارت امورخارجه همچنین در پاسخ به این پرسش 
که »پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز ایران را تهدید کرده است؛ 
آیا این تهدید با تهدیدات ترامپ هماهنگ شده بود، ارزیابی شما 
در این باره چیست؟« توضیح داد: نکته قابل توجه این است که 
از سیاست های خصمانه آمریکا علیه مردم ایران کاسته نشده و 
این کینه و خصومت وجود داشته و تشدید نیز شده است.قاسمی 
ادامه داد: آمریکا تصور می کند جمهوری اسالمی ایران را می تواند 
تحت فشار اقتصادی قرار دهد و نهایتا از کنار این فشار و تحریم 
ها و تهدیدها خلل و گسستی در عزم و اراده ملت ایران ایجاد 
کند تا بتواند در کنار این گسست به منافع خصمانه اش برسد که 
این را باید بداند در گذشته نیز ایرانیان با مقاومت خود توانستند از 
کشور خودشان دفاع کنند.وی تصریح کرد: اکنون آمریکا تالش 
مذبوحانه ای انجام می دهد زیرا ایران امروز با گذشته متفاوت است 
و در توانمندترین دوران خود از همه لحاظ؛ اعم از نظامی، علمی و 
اقتصادی بسر می برد.سخنگوی وزارت امور خارجه توضیح داد: به 
هر حال خلل هایی که ممکن است به دلیل این نوع فشارها ایجاد 
شود قطعا با هوشمندی، مقاومت مردم و دولت از بین خواهد رفت 
و سپری خواهد شد و ما این آمادگی را داریم که این فشارها را 
از سر بگذرانیم و تحمل کنیم.قاسمی همچنین در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی براینکه »هدف آمریکا در رابطه با ایجاد جنگ روانی 
علیه ایران و حمایت از ناآرامی و تظاهرات در کشور را توضیح 

دهید؟« گفت: با مقدمه ای که در پاسخ به پرسش نخست اشاره 
کردم؛ آمریکا مقابل ایران سیاست هایش شکست خورده است از 
همین رو یک رویکرد جدیدی را دنبال می کند که عمده آن جنگ 
روانی همه جانبه و تمام عیار علیه ایران است که از طریق رسانه ها 
و برخی متحدان خودش که عمدتا رژیم صهیونیستی و یکی دو 
کانون در منطقه است، سعی می کند که به تضعیف روحیه مردم 
ایران بپردازد و با برخی تهدیدها در اقتصاد ایران اخالل ایجاد کند 
تا به نارضایتی ها در کشور دامن بزنند و نهایتا با چنین تصوری 
دست به یک سری اقداماتی زده که قطعا تالش های مذبوحانه ای 
است که در نهایت با موفقیت همراه نخواهد بود.سخنگوی وزارت 
امورخارجه همچنین در پاسخ به این پرسش که »نحوه مواجهه 
ایران با تحریم های آمریکا چگونه خواهد بود؟« توضیح داد: ایران 
و مردم کشورمان دوران های سخت تری را هم سپری کرده و با 
این نوع کارشکنی ها، جنگ روانی و اخالل ها روبرو بوده و آنها 
را از سر گذرانده اند.وی تاکید کرد: چه در دوران انقالب و چه 
در طول تاریخ و سالیان قبل از انقالب ما در مقاطع مختلف مقابل 
هجوم بیگانگان توانسته ایم مقاومت و وحدت خود را حفظ کنیم و 
ایرانی اصوال برابر فشار و تهاجم خارجی وحدت و قدرت بیشتری 
پیدا و از خودش دفاع می کند چرا که ملت ایران به تمامیت ارضی 
خود اهمیت می دهند.قاسمی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که 
»هدف رئیس جمهوری از هشدار به آمریکا چه بود؟« گفت: من 
نباید سخنان ریاست جمهوری اسالمی ایران را تفسیر کنم و درباره 
اظهارات وی نظر بدهم که منظورشان چه بوده است. او ادامه داد: 
فکر می کنم رئیس جمهوری با شفافیت تمام و به روشنی سخنان 
خودشان را مطرح کردند و پاسخ محکم، روشن و قاطعی بود به 

تهدیداتی که از جانب ایاالت متحده آمریکا شنیده می شد.
ادامهدرصفحه3

سخنگویوزارتامورخارجه:

انزوا باعث عصبانیت هیات حاکمه آمریکا شده است

معاون اول رئیس جمهور، گفت: مسئولین عالیرتبه کشور باید 
نمایش بزرگی از اتحاد داخلی را به صحنه بیاورند و به فضل 
الهی در هفته های آینده شاهد بخشی از این نمایش خواهیم 

بود.
در  دیروز  جهانگیری  اسحاق  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
همایش روسای نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج 
از کشور با تبریک دهه کرامت و میالد با سعادت امام رضا )ع(  
اظهار داشت: امروز کشور در شرایط خطیری قرار گرفته است 
اما این شرایط فلج کننده نیست، بلکه شرایط جدید، پیچیده 
نیازمند درک صحیح  آن  با  مواجهه  برای  و  است  دشواری  و 
مسائل و توجه به راهکارهای ابتکاری هستیم.معاون اول رییس 
اینکه واقعیت های پیش رو به ما می گویند  با بیان  جمهور 
که در کنار انبوهی از محدودیت ها ، فرصتهای جدیدی ایجاد 
شده است، تصریح کرد: نخستین وظیفه ما شناخت دقیق و 
مسئولیت پذیری نسبت به مسایل پیش رو است.جهانگیری 
دولت را پیشران اصلی مدیریت وضعیت پیچیده فعلی و طالیه 
دار مواجهه با مسائل منطقه ای،  بین المللی و مشکالت داخلی 
کشور دانست و اظهار داشت: واقعیت این است که دولت به 
تنهایی قادر نیست شرایط دشوار پیش رو را حل کند و نیازمند 
پشتیبانی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی و قوای سه گانه 
است تا بتواند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد.معاون 
اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه امروز از باالترین تا پایین 
ترین سطح حاکمیت نیازمند وحدت نظر و وحدت رویه هستیم، 
تصریح کرد: نباید با تشتت نظر و اعمال نظرهای مختلف به 
دشمنان عالمت های غلط و ناصحیح از شرایط کشور بدهیم. 
ما نیازمند فهم، راه حل و اقدام مشترک برای عبور از موانع 
پیش رو هستیم.وی در ادامه با بیان اینکه در هیچ مقطعی میان 
اقتصاد و سیاست و نیز سیاست خارجی و سیاست داخلی کشور 
چنین ارتباط تنگاتنگی وجود نداشته است، خاطر نشان کرد: 
امروز مسائل خارجی به شدت از مسائل سیاست داخلی و مسائل 
سیاست داخلی از مسائل خارجی تاثیر می گیرد. همانطور که 
رفتار سیاسی ما ، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، عملکرد 
اقتصادیمان نیز تاثیر تعیین کننده ای بر سیاست خارجی و 
سیاست داخلی داشته است. بنابراین باید در این شرایط با اتکا به 
راهکارهای صحیح بتوانیم با کمترین هزینه از این برهه حساس 
گذر کنیم.جهانگیری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب که 
فرمودند » زمان، زمان حمایت نهادها از یکدیگر است و زمان، 
زمان محوریت نقش دولت و اتحاد ملی است« گفت: امروز بیش 
از همیشه به اتحاد ملی، محوریت دولت و حمایت قوا و نهادهای 
حاکمیتی نیازمندیم زیرا تجربه نشان داده است که بزرگترین 
مسائل و مشکالت در فضای اعتماد عمومی و امید به آینده 
قابل حل است.رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: در 
سال ۹۲ دولت تدبیر و امید بعد از تحریم های شورای امنیت 
سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا کار خود را آغاز کرد اما پیش 
از انجام هر اقدامی از سوی دولت همه شاخص های اقتصادی 
بهبود یافت و ثبات در اقتصاد کشور حاکم شد زیرا امید و اعتماد 
مردم به دولت، نظام و آینده کشور افزایش یافت.وی ادامه داد: 
اگر اعتماد و امید مردم و سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد، 

پیچیده ترین مسائل با ساده ترین راه حل ها قابل حل است و 
بالعکس درفضای بی اعتمادی که انسجام، اتحاد ملی و اعتماد 
مردم به حکومت تخریب شده باشد برای حل ساده ترین مسائل 
با  با مشکالت پیچیده و دشواری روبرو می شویم.جهانگیری 
تشریح ترفندهای سیاسی و رسانه ای دشمن برای فرسایش 
سرمایه اجتماعی،  از اقدامات هماهنگ آنها برای ترسیم چهره ای 
ناخوشایند از نظام و دولت ایران به مردم خبر داد و اظهار داشت: 
آنها این انگاره را در فضای رسانه ای پررنگ می کنند که آینده 
ای برای ایران وجود ندارد و دولت و نظام ناکارآمد بوده و قادر 
نیست که مشکالت مردم را حل و فصل کند.معاون اول رییس 
جمهور افزود: آنچه در این روزها و در فضای عمومی مشاهده 
می شود تالش برای تقویت ایجاد ذهنیتی منفی و نادرست از 
نظام در جامعه است که در نهایت مردم را نسبت به افق های 
آینده نگران کنند.وی اظهار داشت: ما پیش از جنگ اقتصادی 
در جنگ تمام عیار رسانه ای و سیاسی قرار گرفته ایم. دشمنان 
می خواهند اذهان و افکار عمومی کشور را در اختیار گرفته و 
سپس بخش های بعدی نقشه خود را عملیاتی کنند. جهانگیری 
اضافه کرد: دشمنان عالوه بر نظام و دولت تالش می کنند همه 
جریانات اثرگذار سیاسی مانند جریان اصالح طلب که می توانند 
نقش موثری ایفا کنند و نیز همه شخصیت ها و سرمایه های 
نمادین موثر و مورد قبول مردم را بی خاصیت نشان داده و از 
این طریق به اهداف خود دست پیدا کنند.معاون اول رییس 
جمهور با تاکید بر اینکه همه وظیفه دارند در این نبرد سیاسی 
انگاره سازیهای  به  را نسبت  و رسانه ای فعال شده و جامعه 
نادرست آگاه کنند، تصریح کرد: امروز هنر دیپلماسی و هنر 
گفتگو باید خود را در عرصه داخلی و بین المللی نمایش دهد و 
به افکار عمومی تصویری صحیح از واقعیات ارایه کند.وی با اشاره 
به عملکرد آمریکا در راه اندازی جنگ اقتصادی علیه کشورمان، 
گفت: همه باید مصمم تمام مساعی و توان خود را بکار بگیریم 
تا ملت ایران با کمترین هزینه شرایط پیش رو را با سربلندی 
پشت سر بگذارند.جهانگیری با تاکید بر اینکه باید از همه سرمایه 
ها و ظرفیت های کشور استفاده شود، خاطر نشان کرد: اتحاد 
سیاسی جدی ضرورت امروز ماست. همه مسئولین عالی رتبه 
کشور باید نمایش بزرگی از اتحاد داخلی را به صحنه بیاورند. 
در همین راستا به فضل الهی در هفته های آینده شاهد بخشی 
از این نمایش خواهیم بود و جریانات و شخصیت های نمادین 

ادامه در صفحه ۲کشور در کنار هم قرار خواهند گرفت.

جهانگیری: آمریکائی ها دروغ می گویند که نمی خواهند به مردم ایران فشار بیاورند

بزودی همه جریانات و شخصیت های نمادین 
کشور کنار هم قرار می گیرند 

براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت در جلسه روز یکشنبه 
دریافت  کامل  فهرست  شد  مقرر  جاری  سال  تیرماه   ۳۱
کنندگان ارز به نرخ رسمی طی هفته آینده توسط بانک 

مرکزی منتشر شود.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، مدیرکل سیاست ها 
و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: در جلسه روز یکشنبه 
شد،  برگزار  جمهوری  رییس  اول  معاون  ریاست  به  که 
موضوع انتشار فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به نرخ 
رسمی مطرح و در نهایت مقرر شد این فهرست مطابق با 
بانک  آینده توسط  اقتصادی دولت در هفته  مصوبه ستاد 
مرکزی اطالع رسانی شود.مهدی کسرایی پور، با بیان این 
موضوع که تا کنون در دو مرحله فهرست دریافت کنندگان 

ارز به نرخ رسمی از طریق وب سایت بانک مرکزی منتشر 
شده است افزود: بانک مرکزی صرفاً بر اساس ثبت سفارش 

به  نسبت  متولی  دستگاه های  تایید  و  شده  انجام  های 
ارز  تامین  به  مربوطه  اولویت  با  متناسب  و  ارز  تخصیص 
مورد نیاز اقدام می کند و در خصوص نام و حوزه فعالیت 
آن  بندی  گروه  و  خدمت  و  کاال  نوع  واردکننده،  شرکت 

دخالتی ندارد.
مدیر کل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعالم 
آمادگی این بانک برای همکاری با دستگاه های اجرایی در 
خصوص انتشار فهرست کامل دریافت کنندگان ارز رسمی 
گفت: بانک مرکزی تا کنون در چارچوب قانون با دستگاه 
های متولی به منظور  انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز 
رسمی و تقاضای نهادهای نظارتی به منظور ارایه اطالعات 

مورد نیاز همکاری الزم را به عمل آورده است.

بانک مرکزی اعالم کرد:

انتشارفهرست سوم دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی، هفته آینده
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 آمادگی تعاونی های مصرف
 برای تامین و توزیع مایحتاج عمومی

اندیشیده  با توجه به تمهیدات  ایران گفت:  اتاق تعاون   رئیس 
شده توسط مسئوالن دولتی و غیردولتی هیچگونه وقفه ای در 
روند تامین و عرضه مایحتاج عمومی در حال حاضر وجود ندارد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهمن عبداللهی به دنبال تاکید 
معاون اول رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت و اتاق 
های بازرگانی، تعاون و اصناف، از آمادرگی کامل شبکه گسترده 
و مردمی تعاونی های مصرف اعم از تعاونی های مصرف کارگران، 
کارمندان، فرهنگیان، نیروهای نظامی و انتظامی و فروشگاه های 
زنجیره ای با استفاده از کلیه ظرفیت های نرم افزاری و سخت 
افزاری برای تامین و ذخیره سازی و عرضه مایحتاج عمومی به 

ویژه اقالم اساسی پرمصرف در سبد خانوار خبر داد.
از  را  مردمی  شبکه  این  مندی  بهره  ایران،  تعاون  اتاق  رئیس 
تجارب ارزنده و اهلیت ممتاز در زنجیره تامین و توزیع که آنها 
را به عنوان مطمئن ترین بازوی توزیعی دولت در طی ۴۰ سال 
اخیر خصوصا در دوره دفاع مقدس، مزیت ممتاز این تعاونی ها 
اعالم و اضافه کرد: در حال حاضر عرضه مواد غذایی، بهداشتی، 
لوازم خانگی ایرانی، مواد پروتئینی با نرخ های مصوب، رقابتی و 
بدون تغییرات محسوس و هیچگونه محدودیتی در این شبکه ها 
در اختیار عموم مردم قرا می گیرد و ساعات فعالیت نیز از صبح 
تا شام حتی روزهای تعطیل برقرار است.رئیس اتاق تعاون ایران 
و  اندیشیده شده توسط مسئوالن دولتی  به تمهیدات  با توجه 
غیردولتی به مردم اطمینان داد هیچگونه وقفه ای در روند تامین 

و عرضه مایجتاج عمومی در حال حاضر وجود ندارد.  

20 درصد کشاورزی کشور 
تا 4 سال آینده دیجیتالی می شود

یک  در  داریم  تالش  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
برنامه چهار ساله، ۲۰ درصد اقتصاد کشاورزی کشور دیجیتالی 
شود که می تواند در افزایش تولید محصول در واحد سطح و 

بازدهی آب تاثیرگذار باشد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمدجواد آذری جهرمی« دیروز 
در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه استفاده 
ارتباطی در بخش  و  اطالعاتی  فناوری های  زیرساخت های  از 
کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران 
کشاورزی  جهاد  وزارت  موثر  های  تالش  همه  وجود  با  افزود: 
ما  دانش  و  انسانی  نیروی  موجود،  های  ظرفیت  بکارگیری  در 
در افزایش بهره وری بخش کشاورزی دچار چالش هستیم که 
تحول  بر  عالوه  فضایی  فناوری  و  اطالعات  ورود  با  توانیم  می 
دیجیتالی در این بخش، اشتغال ایجاد کنیم.وی هدف از تفاهم 
نامه یاد شده را »در میان گذاشتن مشکالت، منابع مشترک برای 
دستیابی به یک راه حل پایدار، بهبود شرایط و پارامترهای بهره 
وری و اقتصادی کشور« برشمرد و گفت: براین اساس انتظار می 
رود عالوه بر بهبود بهره وری در نظام کشاورزی، شاهد کاهش 
بهبود  و  افزایش محصول در واحد سطح  مصرف آب و سموم، 
شبکه توزیع محصوالت غذ ایی باشیم.وزیر ارتباطات بر استفاده 
از ظرفیت فناوری اطالعات در حوزه ترویج و آموزش تاکید کرد 
و افزود: اقتصاد دیجیتال بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری 
نوپا  کار  و  کسب  برای  پروژه  این  نیاز  مورد  مالی  منابع  است؛ 
و ۱5۰  بخش خصوصی  تومانی  میلیارد  گذاری 5۰  سرمایه  با 
اداره  وجوه  محل  از  ساله  دوره چهار  در  دولت  تومانی  میلیارد 
شده تامین می شود.به گفته آذری جهرمی، خوشبختانه هر دو 
وزارتخانه دارای دارای بانک )کشاورزی و پست بانک( هستند تا 
منابع مالی مورد نیاز این برنامه تامین شود؛ البته طبق مطالعات 
انجام شده منابع مالی این پروژه از محل کاهش صرفه جویی در 

آب و کاهش مصرف برق در دو سال بازگردانده می شود.
وی براین باور است که با اقداماتی همچون آزادسازی داده های 
موجود و هدفگذاری و شاخص گذاری، تحول بزرگی در بخش 
کشاورزی رخ خواهد داد.این عضو کابینه دولت در ادامه افزود: 
از  که  کنیم  می  فراهم  کشور  نخبگان  و  جوانان  برای  فضایی 
خالقیت ها برای حل مشکالت کشور استفاده شود.وی گفت: در 
حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه کسب و کارهای نوپا، 
8۰ درصد داده های غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی را در 
شبکه توزیع آزاد می کنیم تا در اختیار همه کسب و کارها قرار 
می گیرد؛ ماده اولیه فعالیت این شرکت ها داده است.وی اضافه 
کرد: البته این اقدام نیازمند مراقبت و رصد توسط مدیریت است 
که براساس تفاهم نامه یادشده، کمیته مشترکی تشکیل می شود 

تا شاخص ها را ارزیابی و گزارش کند.

 آغاز پیش فروش 
بلیت قطارهای مسافری از 16 مرداد 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن 
اعالم کرد: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری در بازه زمانی ۱6 

مرداد تا ۳۱ شهریورماه از چهارم مردادماه امسال  آغاز می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی کاظمی منش« افزود: پیش 
چهارم  روز  صبح   ۱۰ ساعت  مسافری  قطارهای  بلیت  فروش 
مردادماه به صورت همزمان از طریق مراکز مجاز فروش بلیت 
شد.  خواهد  انجام  اینترنتی  طریق  از  و  کشور  سراسر  در  قطار 
پیش فروش بلیت قطارهای مسافربری شرکت های ریلی کشور 
برای بازه زمانی یکم تیر تا ۱5 مردادماه امسال نیز روز ۲7 خرداد 
انجمن  مدیره  هیات  اجرایی شد.عضو  کشور  سراسر  در  امسال 
شرکت های حمل ونقل ریلی یاداور شد: چندی پیش ۱۰ درصد 
به قیمت بلیت قطارهای مسافری افزوده شد که از روز یکم تیرماه 
به اجرا درآمد و در واقع بلیت قطارهای تابستانی با ۱۰ درصد 

افزایش به متقاضیان عرضه می شود.
بلیت قطارهای مسافری  افزود: قیمت  »علیرضا شیخ طاهری« 
به  توجه  با  و  یافت  افزایش  کشور  در   ۹۴ سال  در  بار  آخرین 
تورم و رشد هزینه های شرکت های ریلی از جمله دستمزدها و 
قیمت قطعات و تجهیزات افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری 
اجتناب ناپذیر بود.رئیس هیات مدیره شرکت سفیر ریل با بیان 
این که شرکت های ایرانی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی قیمت 
ها را ارائه داده بودند، اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
از  با ۱۰ درصد موافقت کرد.به گفته وی پس  تولید کنندگان 
بررسی ها در نهایت با افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها در تمام 

مسیرهای ریلی موافقت شد.
شیخ طاهری با بیان این که حاشیه سود شرکت های ریلی بسیار 
افزایش قیمت ها اعمال  این  اندک است، اظهارداشت: چنانچه 
نمی شد، شرکت های ریلی بسیار زیانده می شدند و تراز مالی 

برخی از شرکت ها منفی می شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام
 از شورای نگهبان قدردانی کرد

 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیانیه ای 
اعضای  و  دبیر  دلسوزانه  همکاری های  از 
ادوار  در  انقالبی  نهاد  این  با  نگهبان  شورای 
و  تجلیل  اخیر،  دهه  دو  در  ویژه  به  مختلف 

قدردانی کرد.
مجمع  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
های  همکاری  از  نظام،  مصلحت  تشخیص 
با  نگهبان  شورای  اعضای  و  دبیر  دلسوزانه 
این نهاد انقالبی در ادوار مختلف به ویژه در 
کرد.متن  قدردانی  و  تجلیل  اخیر،  دهه  دو 
مقدس  نظام  است:  زیر  شرح  به  بیانیه  این 
دستاورد  و  بالنده  ثمره  اسالمی  جمهوری 
بی  قیام  و  اسالمی  انقالب شکوهمند  عظیم 
امام  رهبری  به  ایران  ساز  تاریخ  ملت  نظیر 
بیش  رای  با  که  است  الشان  عظیم  راحل 
نظام جمهوری  ابتنای  بر  درصدی   ۹8 از 
و  مقدس  شرع  موازین  بر  ایران   اسالمی 
تاریخی  آرمان  عنوان  به  اسالم  مبین  دین 
کفن  گلگون  شهدای  و  عالمان  و  مجاهدان 
این سرزمین پرگهر  تاکید کردند و با هدایت 
)ره(  خمینی  امام  حضرت  پیامبرگونه  های 
شکل  اساس  این  بر  حکومت  ساختارهای 
گرفت ، که از آن جمله نهاد مبارک شورای 
کننده  صیانت  عالی  نهاد  عنوان  به  نگهبان 
»قانون اساسی« و »شرع مقدس« در فرایند 

قانونگذاری و اداره جامعه می باشد. 
نهاد مجمع تشخیص مصلحت  دیگر  ازسوی 
ونظام  جامعه  مصالح  رعایت  برای  نظام 
درقانون اساسی موردتاکید قرار گرفته است.

دهه  سه  طول  در  نگهبان،  محترم  شورای 
همکاری  مختلف،  موضوعات  در    ، گذشته 
چارچوب  در  مجمع   با  موثری  و  مستمر 
کشور  عمومی   مصالح  به  عمل  و  تشخیص 
و در ذیل وظایف اساسی خود  داشته است.

بی تردید، همراهی مجدانه  و حضور فعاالنه 
این  عضو  محترم  حقوقدانان  و  معزز  فقهای 
شورا، در جلسات و بررسی های کارشناسی 
ارجاعات  حل  در  حقیقی  راهگشای  مجمع، 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  قانونی 
نظام  مصلحت  تشخیص  است.مجمع  بوده 
، حضرت آیت اهلل  از همکاری های موثر    ،
جنتی و سایر اعضای محترم  و بدنه حقوقی 
دو  در  بویژه  مقدس  نهاد  آن  کارشناسی  و 
برکات  تداوم  و  نماید  می  تقدیر  اخیر  دهه 
حریم   از  پاسداری  در  را  انقالبی  رکن  این 
نورانی شرع  و قانون اساسی و تحقق منویات 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  ی  داهیانه 
العالی(  از خداوند متعال مسالت می نماید.

تلگرام هرگز رفع فیلتر نمی شود

 معاون دادستان کل کشور گفت: تلگرام هرگز 
رفع فیلتر نمی شود.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالصمد خرم 
پیام رسان  آبادی در کانال شخصی خود در 
سروش نوشت: تلگرام هرگز رفع فیلتر نخواهد 
که  تلگرام  فیلتر  رفع  اساس  بی  شایعه  شد. 
به منظور تنفس مصنوعی به پیکر نیمه جان 
این شبکه هر از چندگاهی منتشر می شود، 
نمی تواند روند  مهاجرت مردم به پیام رسان 
های داخلی را متوقف کند.انشاء اهلل با برنامه 
با  و  نزدیک  آینده  انجام شده در  ریزی های 
برطرف شدن برخی از موانع، مهاجرت به پیام 
رسانهای داخلی تکمیل شده و گام بلندی در 
خواهد  برداشته  اطالعات  ملی  شبکه  تحقق 

شد.

سامانه جامع گمرکی
 مبنای قیمت گذاری کاالها 

برای تخصیص ارز دولتی

قیمت گذاری  مبنای   سامانه جامع گمرکی 
کاالها برای تخصیص ارز دولتی شد.

مسئوالن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد 
کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و بانک مرکزی در جلسه ای مهم در خصوص 

مبنای قیمت گذاری کاالها توافق کردند.
بر این اساس مقرر شد، سامانه جامع گمرکی 
مبنای قیمت گذاری کاالها برای تخصیص ارز 

دولتی شود.

اخبار

خبر

هر که عملش سبب عقب ماندگی 
او شود، نسبش او را جلو نیندازد

کالمامیر

جهانگیری: آمریکائی ها دروغ می گویند که نمی خواهند به مردم ایران فشار بیاورند

بزودی همه جریانات و شخصیت های نمادین کشور کنار هم قرار می گیرند

ادامه از صفحه ۱
نقش  اهمیت  جمهور  رییس  اول  معاون 
نخبگان و آگاه شدن آنها از شرایط کشور را 
یادآور شد و افزود: ما از هر راهکاری که بیانگر 
عزم ملی در داخل و در میان ایرانیان مقیم 
خارج به منظور تبدیل تهدید ها به فرصت 
ظرفیت  از  استفاده  کنیم.وی  می  حمایت 
ضروری  را  کشور  از  خارج  مقیم  ایرانیان 
خواند و با بیان اینکه دستگاه های امنیتی و 
اطالعاتی باید در این شرایط اختیارات الزم را 
به سفرای کشور بدهند، افزود: اگر از ظرفیت 
و  خارج  مقیم  ایرانیان  کشور،  علمی  های 
استفاده  خوبی  به  کشور  مدیران  توانمندی 
شود قادر خواهیم بود مسائل را به نحو مطلوب 
حل و فصل کنیم.معاون اول رییس جمهور با 
یادآوری اینکه ایران با وجود همه مشکالت از 
فرصت و ظرفیت های بی نظیری برخوردار 
است،  تصریح کرد: جمعیت جوان تحصیلکرده 
و خالق کشور به خصوص در حوزه فعالیت 
های دانش بنیان می توانند معجزات بزرگی 
خلق کنند و در زمینه منابع طبیعی نیز ایران 
از نظر ذخایر نفت و گاز در جایگاه نخست دنیا 
قرار دارد ضمن آنکه توانمندی صنعتی بسیار 
باالیی نیز در کشور وجود دارد و با اتکا به این 
ظرفیت ها محدودیتی برای توسعه نداریم.وی 
همچنین با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه 
ایران  ایران، خاطر نشان کرد:  و استراتژیک 
با کشورهای همسایه خود روابطی صمیمانه 
دارد و آمریکایی ها نمی توانند حتی تصور 
این  تا  همسایگانمان  با  ما  روابط  که  کنند 
حد خوب است.جهانگیری با اشاره به روابط 
با عراق و ترکیه  ایران  دوستانه و صمیمانه 
خاطر نشان کرد: ما می توانیم در شرایطی که 
محدودیت وجود دارد بسیاری از نیازهای خود 
را حتی بدون ارتباط با دستگاه های رسمی 
این کشورها، از طریق ارتباط دو ملت تامین 
کنیم.معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: 

اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی است و به گزارش 
موسسات اقتصادی بین المللی در جایگاه ۱8 
اقتصاد دنیا قرار دارد. حجم مبادالت تجاری 
ایران با دنیا حدود ۲۰۰ میلیارد دالر است 
و اقتصادی به این بزرگی قابل حبس شدن 
نیست. ایران کشوری است که نه تنها کمترین 
بدهی خارجی را در دنیا دارد بلکه بخشی از 
دارایی کشور در خارج از کشور مسدود است 
ارزی در  میلیارد دالر ذخایر  و حدود ۱۰۰ 
خارج از ایران داریم.وی افزود: ایران کشوری 
است که بدهی داخلی آن با دیگر کشورها 
قابل مقایسه نیست بعنوان مثال کشور ژاپن 
۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی 
دارد اما ایران کشوری است که بدهی هایش 
در مقابل مطالبات آن بسیار ناچیز است و 
ارزش دارایی های دولت چند برابر نقدینگی 
است که در جامعه وجود دارد و اگر بخواهد 
بخشی از این دارایی ها را بفروشد می تواند 
نقدینگی موجود در جامعه را جمع آوری کند.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود 
با بیان اینکه آمریکا به اشتباه تصور می کند 
که با فشار بر اقتصاد ایران می تواند به زندگی 
مردم فشار وارد کند و با جنگ رسانه ای و 
سیاسی مردم را به ستوه آورد، گفت: آنها تصور 
می کنند که مردم ایران دست به اقدامات 
غیرقابل کنترل می زنند و این تصور نادرستی 
است که درباره مردم ایران دارند و فکر می 
کنند که ملت ایران به راحتی حاضر است از 
یک دولت خارجی برای آسیب زدن به کشور 
و دولت خود استفاده کنند.معاون اول رییس 
شرایط  از  دولت  اینکه  یادآوری  با  جمهور 
سخت اقتصادی مردم آگاه است و از فشار به 
طبقات متوسط و ضعیف جامعه اطالع دارد، 
گفت: با وجود همه مشکالت وقتی شاخص 
وضعیت  کنیم،  می  مرور  را  اقتصادی  های 
شاخص های ۴ ماه نخست سال جدید در 
ضمن  است  بهتر  گذشته  سال  با  مقایسه 

آنکه درآمد ارزی و بودجه دولت نسبت به 
سال قبل بهبود یافته و تاکنون ۲۱ برابر سال 
گذشته بودجه عمرانی پرداخت شده است.وی 
با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در ۴ 
ماهه سال جاری با افزایش همراه بوده، گفت: 
این در حالی است که صادرکنندگان متعهد 
شده اند که ارز حاصل از صادرات را به چرخه 
اقتصاد کشور بازگردانند و احتمال آن وجود 
دارد که میزان صادرات خود را کمتر از آنچه 
واقعیت است اعالم کنند اما با این حال میزان 
که چنین  به سال گذشته  نسبت  صادرات 
الزامی در کار نبود افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ادعای 
آمریکا مبنی بر توقف صادرات نفت ایران این 
ادعا را واهی توصیف کرد و گفت: آمریکاییها 
دروغ می گویند که نمی خواهند به مردم 
ایران فشار بیاورند؛ آنها بیشترین سخت گیری 
ها را برای واردات دارو که از نیازهای اساسی 
مردم ایران است،  انجام می دهند. همه برنامه 
های تحریمی آمریکاییها برای آسیب زدن به 
ملت ایران است.وی با بیان اینکه همه برنامه 
ها و سیاست های دولت قابل اصالح است و 
نخبگان کشور می توانند نظرات اصالحی خود 
را به دولت ارائه دهند، افزود: تیم دولت نیز 
قابل اصالح است و هر کس که فکر می کند 
نمی تواند در این دوران سخت در جهت حل 
مسائل مردم تالش کند بهتر است مسئولیتش 
را به دیگری بسپارد. همه باید با انگیزه پای کار 
باشیم تا اداره کشور مختل نشود.جهانگیری 
با تاکید بر اینکه نفت کشور باید صادر شود، 
سفرای ایران را سربازان خط مقدم این جبهه 
دانست و گفت: اگر تا االن میزان فروش نفت 
در روز ۲.5 میلیون بشکه بود باید تالش کنیم 
فروش  میزان  آمریکا  های  تحریم  دوره  در 
نفت بیشتر شود و برای این کار راهکارهای 
متعددی وجود دارد مانند تهاتر و نیز ایجاد 

انگیزه در میان مشتریان نفت ایران.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه 
آمریکایی ها گروه هایی را مامور کرده اند تا 
با کشورهایی که تمایل به همکاری با ایران 
دارند مذاکره و آنها را از این کار بازدارند، خاطر 
نشان کرد: سفرای ایران نیز باید چنین برنامه 
هایی داشته باشند و با شرکت های خصوصی 
بین المللی ارتباط برقرار کنند و زمینه را برای 
همکاری فراهم آورند چرا که این بار اجماع 
ایران و علیه آمریکا است و  نفع  به  جهانی 
آمریکا در انزوای بین المللی قرار دارد.وی با 
اشاره به تصویب ایجاد ستاد مقابله با تحریم ها 
در شورای عالی امنیت ملی، گفت: مسئولیت 
این ستاد تهیه راهکارها و اقدامات مختلف 
برای مقابله با تحریم ها و عبور کشور از شرایط 

فعلی است. 
فکر  باید  کشور  مسئوالن  و  نخبگان  همه 
کنند که عضو این ستاد هستند و نظرات و 
دیدگاه های خود را به این ستاد منتقل کنند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: در ستاد مقابله 
با تحریم،  شورای هماهنگی قوای سه گانه 
و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی راهکارها 
و سیاست های عبور از شرایط فعلی دنبال 
می شود، تصریح کرد: اگر همه مدیران کشور 
احساس کنند که در این جنگ اقتصادی باید 
برنده شویم و با تمام وجود به این موضوع 
باور داشته باشند در این مسیر موفق خواهیم 
شد.معاون اول رییس جمهور نقش سفرا و 
ایران در  نمایندگی های جمهوری اسالمی 
خارج از کشور را در اداره شرایط فعلی کشور 
پراهمیت دانست و گفت: از نمایندگی های 
دارم که در  انتظار  از کشور  ایران در خارج 
این شرایط همراهی حداکثری با برنامه های 
افزود:  باشند.وی  داشته  را  دولت  اقتصادی 
مقام معظم رهبری پرچم دار اتحاد ملی در 
کشور هستند و به زودی شاهد خواهیم بود 
که اتحادی خوب در کشور به نمایش گذاشته 

می شود.

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای۴۰ شرکت وارد 
کننده تلفن همراه خبر داد و گفت: عامل بانک مرکزی که ارز 
را می گرفته و گران تر از قیمت بازار توزیع می کرده هم بازداشت 

شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم غالمحسین محسنی 
اژه ای در نشست مشترک با مسئوالن ناجا و در جمع خبرنگاران 
با اشاره به فشار اقتصادی دشمن علیه کشورمان گفت: در این 
شرایط می بینیم برخی افراد سودجو هم اقداماتی می کنند، به 
همین دلیل تمام دستگاه ها موظف به برخورد جدی با متخلفان 
این حوزه ها شدند.وی با بیان اینکه از ناحیه بانک مرکزی برای 
کنترل تخلفات، اقداماتی انحام شده است، افزود: از اواخر سال 
گذشته تا به امروز نیروی انتظامی وظایف ذاتی خود و دستورات 
قضایی را انجام داده است و تالش ویژه ای انجام دادند. حقیقتا 
دنبال این هستند که حق بیت المال استیفاء شود.سخنگوی 
دستگاه قضا در خصوص بازداشتی ها در حوزه ارز و سکه تاکید 
کرد: ۱۳ نفر در این حوزه دستگیر شدند و در رابطه با ثبت سفارش 
هم پنج نفر بازداشت هستند. در خصوص توزیع ارز چند نفر از 
جمله عامل بانک مرکزی که ارز را می گرفته و توزیع می کرده، 
بازداشت شده است. این فرد و همکارش بازداشت هستند.وی 
افزود: دو نفر که صرافی مجاز بودند نیز بازداشت شدند.محسنی 
اژه ای با بیان اینکه این صرافی ها با کارت ملی های اجاره ای ارز 
را برمی داشتند، گفت: اینها با مبالغ ناچیز ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان 
کارت ملی فرد را می گرفتند و ارز را خودشان برمی داشتند.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده ثبت سفارشات خودرو اشاره کرد 
و گفت: وقتی قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالها اختصاص یابد، 
بیش از 5۰ میلیارد دالر برای این موضوع اختصاص می یابد 
که در این رابطه افرادی در مظان اتهام  قرار گرفتند که در حال 
بررسی است. نمی توانیم بگوییم چه تعداد از اینها تخلف کرده 
اند.محسنی اژه ای با بیان اینکه تعدادی از اینها ارز دریافتی را برای 

کاالیی غیر از کاالی مشخص شده مصرف کردند، گفت: تخلف 
در این حوزه نیز مشهود است و در حال بررسی هستیم.وی ادامه 
داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای اعالم کرده است 
که بخشی از این تخلفات را سال گذشته دیدیم، سوال اینجاست 
که این وزارتخانه چه اقداماتی انجام داد؟. توضیح این افراد این 
است که به تعزیرات و وزارت اطالعات گزارش دادند. می گویند 
نامه نگاری کردیم و ما در حال پیگیری این مساله هستیم.معاون 
اول قوه قضائیه از تحقیقات بازپرس ویژه به این موضوع خبر 
داد و گفت: حسب اطالع اعالم شده است که یا این نامه ها به 
دو نهاد اعالم شده نرسیده و یا هنوز به قوه قضاییه ندادند.وی 
افزود: سوال دیگر این است که پس از شناسایی  چه اقداماتی برای 
کارمندان متخلف خود انجام دادید؟ البته چند نفر منفک شده 
بودند که خب این اقدام کافی نبود.سخنگوی قوه قضاییه تصریح 
کرد: مدیر کل توسعه و تجارت، معاون این فرد، مسئول سفارش 
و طراح سایت بازداشت هستند. 57 شرکت در این زمینه به نظر 
می رسد که تخلف دارند که از این تعداد بازپرس با کمک ناجا 
مشغول رسیدگی به این موضوع است.محسنی اژه ای با بیان 
اینکه از این 57 شرکت هم احضارهایی داشتیم، گفت: بعید است 
که کارمندی به سادگی کار این شرکت ها را انجام داده باشد و 
موضوع پرداخت یا عدم پرداخت رشوه نیز در حال بررسی است.

وی   در خصوص تخلفات حوزه تلفن همراه گفت: ۴۰ شرکت 
پرونده دارند و اجماال تخلفاتی محرز شده است. برخی از این 
شرکت ها فاکتورهایی صادر کردند که به افرادی تلفن همراه 
فروخته اند. از خریداران تحقیق شده و مشخص شده است که 
برخی از این فاکتورها صوری است.محسنی اژه ای از احضار مدیر 
عامل شستا خبر داد و گفت: تحقیقات در این زمینه و مرتبط 
با پرونده واردات تلفن همراه ادامه دارد.معاون اول قوه قضائیه 
خطاب به متخلفان حوزه های ارز، سکه، خودرو و تلفن همراه 
گفت: قطعا اگر پیش از بازداشت مراجعه کنند مشمول تخفیف 

می شوند اما پس از بازداشت با قاطعیت با آنها برخورد می شود.
محسنی اژه ای در خصوص هماهنگی  بین دستگاه ها در برخورد 
با مفاسد گفت: ممکن است ضابط برخی از این پرونده ها وزارت 
اطالعات، ناجا و قوه قضاییه باشد. تا این لحظه ناجا بیشترین 
زحمت بر عهده اش بوده است.وی در خصوص آخرین وضعیت 
پرونده »مظلومین« گفت: این فرد به همراه تیم ۱5 نفره چند 
سال پیش، تحت تعقیب قرار می گیرد، کیفرخواست برای این 
فرد به اتهام اخالل در نظام اقتصادی صادر می شود و پرونده به 
دادگاه می رود اما بانک مرکزی در آن موقع اعالم می کند که این 
فرد عامل ما است. اینکه در آن موقع باید به دنبال بانک مرکزی 
می رفتیم  یا نه هم سوالی است که دنبال این هم هستیم .اژه ای 
افزود: فردی که توسط ناجا شناسایی میدانی شده بود، مشخص 
شد که مبالغ سنگینی هر روز فروش می کند، نیروی انتظامی 
دستیگرش می کند، وزارت اطالعات و بانک مرکزی هر دو گفتند 
که این فرد مرتبط با ما بوده است. این فرد با تایید کتبی و شفاهی 
با قرار وثیقه آزاد می شود. مشخص شده که این فرد تخلفاتی 
داشته است و دوباره با توجه به تحقیقات جدید این فرد دستگیر 
شده است. این سوال را باید از بانک مرکزی بپرسیم که این فرد 
که فقط پنج روز بازداشت بوده چرا تایید شده است.سخنگوی 
دستگاه قضا ادامه داد: یکی از تخلفات این بوده که باید مطابق 
بازار عرضه کند تا قیمت باال نرود اما این فرد گران تر می فروخته 
و باید از بانک مرکزی بپرسیم آیا شما خبر داشتید؟ اگر خبر 
نداشتند فردی که دالر در اختیارش قرار دادید با چه مکانیزمی 

کنترل می کردید؟

سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد:

تشکیل پرونده برای۴۰شرکت واردات تلفن همراه

جمهوری  رییس  اردوغان  طیب  رجب 
›دولت-  مصوبه  کردن  محکوم  با  ترکیه 
صهیونیستی  رژیم  پارلمان  یهود‹  ملت 
مسئوالن  برخی  در  هیتلر  روح  گفت: 

اسرائیل حلول کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اردوغان در 
اجتماع حزب عدالت و توسعه در مجلس 
ملی ترکیه افزود: روح هیتلر که جهان را 
وارد یک فالکت بزرگ کرده بود، دوباره در 

مشاهده  اسرائیلی  مقامات  از  برخی  میان 
می شود.وی اظهار کرد: هیچ تفاوتی بین 
باور هیتلر به نژاد پرستی نژادی و اعتقاد 
های  سرزمین  تعلق  از  اسرائیل  مقامات 

قدیمی فلسطین به یهودیان وجود ندارد.
علیه  واکنش  به  دولتها  همه  اردوغان 
داد:  ادامه  و  کرد  دعوت  اسرائیل  اقدامات 
دنیای اسالم و مسیحیت و تمام سازمانها 
مدنی  نهادهای  دموکراتیک،  کشورهای  و 

اقدامات  علیه  واکنش  به  را  ها  رسانه  و 
اسرائیل فرا می خوانم.

›دولت-  الیحه  تصویب  جمهوری  رییس 
رژیم  )پارلمان  کنست  در  یهود‹  ملت 
بیان کرد:  صهیونیستی( را تقبیح کرده و 
اسرائیل  که  داد  نشان  قانون  این  تصویب 
بدون هیچ شک و تردیدی بزرگترین رژیم 
در  نژادپرست  و  فاشیست  صهیونیستی، 

جهان است.

اردوغان: روح هیتلر در برخی مقامات اسرائیل حلول کرده است
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ظریف خطاب به مقامات کاخ سفید: مراقب باشید!   

وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا 
و وزیر امور خارجه این کشور علیه ایران پاسخ داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد ظریف در صفحه توئیتر خود 
خطاب به مقامات کنونی کاخ سفید نوشت:

»ما را بی خیال )نسبت به تهدیدات آمریکا( تصور کنید! دنیا الف های تندتر 
از این را چند ماه پیش شنیده است. ایرانیان هم 4۰ سال است مشابه این ها 
را - البته با لحن متمدنانه تری - شنیده اند. ما هزاران سال است که در اینجا 
بوده ایم و سقوط امپراطوری ها را دیده ایم، از جمله امپراطوری خودمان که از 

عمر برخی کشورها طوالنی تر بود. مراقب باشید!«

بزرگترین تهدید علیه آمریکا، ترامپ است

 مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک با انتشار توئیتی، 
به اظهارات اخیر مقامات آمریکایی به ویژه توئیت ترامپ علیه ایران پاسخ داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حسام الدین آشنا در توئیتر نوشت: »ترامپ 
اشتباه می کند! ایران تهدیدی برای ملت آمریکا نیست. امروز بزرگترین تهدید 
علیه آمریکا، رئیس جمهور آن کشور است. کسی که شغلش فروش دروغ 
و قلدری است نه تنها خطری برای مردم آمریکا بلکه خطری برای جامعه 

بین المللی است. مردم این خطر را درک کرده اند.«

 انتقاد اعضای کنگره آمریکا از تهدید ترامپ علیه ایران

چندین تن از اعضای کنگره آمریکا از توئیت تهدیدآمیز رئیس جمهوری این 
کشور علیه ایران به شدت انتقاد کرده و آن را در راستای انحراف افکار عمومی 

از ناکارآمدی داخلی ترامپ دانستند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، توئیت تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا انتقادهای بسیاری از سوی اعضای کنگره آمریکا برانگیخت. کریس 
مورفی عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اشاره به تهدیدهای ترامپ 
علیه ایران نوشت: اقدام اخیر کنگره در امتناع از وظیفه خود برای اعالن جنگ 
)علیه داعش( مثل چراغ سبزی برای یک رئیس جمهوری تشنه جنگ بود 
که برای انحراف )افکار عمومی( از آشفتگی داخلی نیاز به ایجاد یک بحران 
خارجی دارد.این سناتور ایالت کنکتیکات همچنین افشا کرد که عوامل دولت 
ترامپ در جلسه ای در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اذعان کرده اند که 
تاکنون هیچ کشوری از تحریم های واشنگتن علیه ایران حمایت نکرده است. 
»تیم کین« عضو مجلس سنا از ایالت ویرجینیا نیز این توئیت ترامپ را نشانه 
تالش او برای آغاز جنگی علیه ایران دانست و افزود: این مساله باید هشداری 
برای همه باشد. سناتور »دیان فینشتاین« با »احمقانه« توصیف کردن توئیت 
ترامپ نوشت: تهدید به جنگ در یک توئیت آخر شب، دیپلماسی نیست، 
حماقت است و تخفیف جایگاهی است که )ترامپ( در اختیار دارد. فینشتاین 
همچنین با اشاره به اینکه ترامپ از زمان به قدرت رسیدن عادت خطرناکی در 
حمله آنالین به رهبران جهانی کسب کرده، افزود: تالش ترامپ برای سختگیر 
دیده شدن در توئیتر، موضع آمریکا را در صحنه جهانی تضعیف کرده و امنیت 
ملی را به شکلی جدی به خطر انداخته است. »ریچارد بلومنتال« دیگر عضو 
سنای آمریکا بود که به ترامپ تاخت و با تاکید بر اینکه دولت او راهبردی در 
قبال تهران ندارد، »ادبیات بی مالحظه« او علیه ایران را خطرناک توصیف کرد. 

زخم بنزین بر تن اقتصاد کشور

بنزین هنوز زخم کهنه اقتصاد ایران است، نه قیمت 
واقعی دارد، نه مصرف منطقی و نه ساختار توزیع 
مناسب ؛ از این رو می توان آن را یکی از کهنه ترین 
زخم های اقتصاد ایران تلقی کرد که گره اش نه با 

دست بلکه با دندان نیز باز نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازخبرآنالین، زمزمه بازگشت 
کارت های سوخت، سهمیه بندی ، تشدید مبارزه 
با قاچاق این فرآورده نفتی از ایران ، خودکفایی در 
سایه منطقی شدن قیمت و ... در حالی به گوش می 
رسد که مصرف این ماده سوختی در ماه های گذشته 
رکوردهای عجیب و غریبی را شکسته است. برخی 
بر این عقیده اند در شرایط کنونی افزایش قیمت می 
تواند عایدی از این محل را افزایش داده و زمینه را 
برای اجرای طرح های اشتغالزایی و ... فراهم کند این 
در حالی است که در مقابل عده ای دیگر به استناد 
وضعیت اقتصادی ، رشد قیمت را مناسب نمی دانند. 
پیش از این نیز دولت در قالب الیحه بودجه سال 
ایران  در  اشتغالزایی  توان  افزایش  هدف  با  جاری 
پیشنهاد رشد قیمت بنزین به منظور هزینه کرد در 
حوزه اشتغالزایی و برنامه خروج از فقر را ارائه داد 
که با مخالفت نمایندگان مجلس روبرو شد. در این 
میان مهدی تقوی معتقد است امروز در حالی بنزین 
به قیمت هزار تومان لیتر به فروش می رسد که قیمت 
دالر در بازار آزاد اتفاقا از هشت هزار تومان فراتر 
رفته است و همین امر شاهد سبب شود در محاسبات 
آماری برخی بنزین در ایران را ارزان تلقی کنند اما در 
نظر گرفتن مولفه های دیگری چون قدرت خرید، 
نشان   ... و  اجتماعی  و وضعیت  اقتصادی  ساختار 
می دهد بنزین در ایران چندان هم ارزان نیست. وی 
کشور ترکیه را برای قیاس با ایران مثال زد و گفت: 
در ترکیه قیمت هر لیتر بنزین حدود 1.5 دالر است 
. اگر بر مبنای دالر آزاد این قیمت را حساب کنیم 
می بینیم هر لیتر بنزین حدود 12 هزار تومان ارزش 
دارد . خوب حاال شاید برخی بگویند بنزین در ترکیه 
گران است و در ایران ارزان . او ادامه داد: طبیعی است 
قاچاق بنزین هزار تومانی به ترکیه سودآوری باالیی 
دارد اما نکته مهم در این حوزه میزان مصرف ترکیه 
است، مصرف بنزین در ترکیه یک دهم ایران است 
و طبیعی است با قیمت باالی این ماده سوختی فشار 
چندانی به خانوارها وارد نمی شود این در حالی است 
که مصرف بنزین در ایران از هشتاد میلیون لیتر در روز 
فراتر رفته و هنوز ساختارهای اقتصادی و اجتماعی 
مهیای کنترل مصرف نیست. این استاد دانشگاه عالمه 
طباطبایی منظور از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را 
حمل و نقل عمومی و همچنین میزان مصرف سوخت 

خودروهای تولیدی در کشور اعالم کرد. 

خبرنگاه روز

ایاالت متحده یک  اینکه  بیان  با  رئیس مجلس شورای اسالمی 
دیپلماسی جاهالنه را دنبال می کند، گفت: امروز آمریکا با یک بی 
نظمی دیپلماتیک شناخته می شود و یک توحشی را در دیپلماسی 

دامن می زند.
مجلس  دیروز  علنی  جلسه  در  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورای اسالمی، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر با 
بیان تذکری خطاب به الریجانی رئیس مجلس اظهار داشت: انتظار 
می رفت در آغاز جلسه  به یاوه گویی های ترامپ پاسخ می دادید، 

انتظار داشتیم شما به عنوان رئیس مجلس به این یاوه گویی ها پاسخ 
می دادید تا اینها فکر نکنند جایگاهی دارند. در ادامه علی الریجانی 
رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی 
اظهار داشت: ما جواب هر حرف مفتی را نمی دهیم. وی افزود: 
حرف هایی که ترامپ زد اصال خط دیپلماتیک نداشت.الریجانی 
تصریح کرد: این آقا و رئیسش در فساد شهره هستند؛ این آدم قالتاق 
است، در عرصه بین المللی هم همه اینها را می شناسند.الریجانی 
تاکید کرد: ایاالت متحده امروز با یک بی نظمی دیپلماتیک شناخته 

می شود و یک توحشی را در دیپلماسی دامن می زند. ایاالت متحده 
یک دیپلماسی جاهالنه را دنبال می کند. خداوند در قرآن هم می 
فرماید »و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما« یعنی خیلی محل آنها 

نگذارید. اینها در واقع خودشان را خراب می کنند.
اشتغالبازنشستگاندردستگاههایاجراییممنوعشد

 نمایندگان در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
طرح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با 194 
رای موافق، 36 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 24۰ نماینده حاضر 
تصویب کردند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند: به 
کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای الف، ب و 
ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین به کارگیری 
بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا 
مدیریت  قانون  ماده 71  است.در  مجاز  خود  متبوع  دستگاه  در 
خدمات کشوری آمده است: روسای سه قوه، معاون اول رییس 
جمهوری، نواب رییس مجلس و اعضای شورای نگهبان و وزرا 
و نمایندگان مجلس و معاونین رییس جمهوری مدیریت سیاسی 
محسوب می شوند.بر این اساس به کارگیری بازنشستگان در سمت 
های روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس 
مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس، معاونین 
رییس جمهوری در دستگاه های اجرایی مجاز است.خانه ملتی ها 
همچنین مقرر کردند: به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطالعات 
تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارت 
خانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارت خانه مذکور مجاز است.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند: دارندگان اجازات خاصه 
مقام معظم رهبری، جانبازان باالی پنجاه درصد، آزادگان باالی سه 

سال اسارت و فرزندان شهدا، ازشمول این قانون مستثنی است.

الریجانی : پاسخ 
هرحرف مفتـی 
نمی دهیـــم ا ر

آمریکا دیپلماسی جاهالنه رادنبال می کند

دادنامه 
 1۰3( آباد  دوشهر خرم  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 96۰9986613۰۰۰7۰3 شعبه 1۰3 
جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره 97۰99766137۰۰376 شاکی : آقای همایون جودکی 
فرزند سبز خدا به نشانی استان لرستان – شهر خرم آباد گلدشت غربی خ صداو سیما خ 
یاسمن ک یاسمن 9 متهم : آقای حمید حمزه فرزند حامد به نشانی مریوان بلوار عبادت 

کوره موسوی پشت دبیرستان نثا –اتهام : توهین از طریق ارسال پیامک 
گردش کار : دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای حمید حمزه فرزند حامد )اطالعات هویتی بیشتری 
از وی در پرونده موجود نمی باشد (دائر بر توهین و فحاشی نسبت به همایون جودکی 
فرزند سبز خدا موضوع کیفر خواست شماره 971۰436611۰۰۰719 دادسرای خرم آباد 
با عنایت به شکایت شاکی به این شرح که )من نظامی هستم و سروان ارتش می باشم و 
مدیر مهمانسرای ارتش در جنب قلعه فلک افالک خرم آباد یک نفر به نام حمید حمزه که 
سرباز و در مهمانسرا خدمت می کرد بخاطر اینکه رفتارش خوب نبود من وی را به یگان 
مربوطه پس دادم و ایشان بعد از ترخیص شدن اقدام به تشکیل یک گروه تلگرامی به عنوان 
جنده خانه کرده بود و در پروفایل آن عکس من را در کنار مرقد امام رضا)ع( گرفته بودم 
قرارداده بود که به ایشان و مادرش تذکر دادم که این حرکات را انجام ندهد که توجهی 
نکرد من هم اقدام به شکایت نمودم ( تصویر متن پیامهایی که از خط تلفن ۰93898۰62۰2 
متعلق به متهم برای خط تلفن شاکی ارسال شده و حاوی مطالب توهین و فحاشی است 
استعالم انجام شده که خط تلفن مذکور بنام حامد حمزه )پدر متهم (است و اینکه متهم در 
تمام مراحل تحقیقات در دادسرا متواری بوده و در جلسه رسیدگی دادگاه علیرغم ابالغ از 
طریق سیستم الکترونیک قضایی شرکت نکرده و الیحه ای نیز ارسال نکرده است بنابراین 
بزهکاری وی محرز است لذا مستند به ماده 6۰8 قانون تعزیرات حکم به محومیت نامبرده 
به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیسشعبه103دادگاهکیفری2خرمآباد–سیدرضاموسوی.

برگ اجرائیه 
–بلوار  نشانی خوی  به  دانشجو   –شغل  بایرام  فرزند  لو   مراد  له سجاد  محکوم 
ابراهیمی   محمد  علیه  محکوم  و    27 پالک   -2 وصال  –کوچه  حسینلو  حاجی 
فرزند حسین  شغل آزاد -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره568  مورخه 
95/12/23  شورای حل اختالف  شعبه نهم که وفق دادنامه شماره—شعبه --- 
محکوم  علیه  محکوم  است   کرده  حاصل  قطعیت  استان---  نظر  تجدید  دادگاه 
است به پرداخت مبلغ 75/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال از بایت اصل خواسته  و مبلغ 
1/۰3۰/۰۰۰ میلیون ریال هزینه  دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست  در حق خواهان پرداخت نماید .ضمنا  پرداخت نیم عشر دولتی به 

عهده محکوم علیه می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- 
مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت 
جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید 
شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد 
به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
مدیردفتر-حسینزاده-قاضیشعبهنهمشورایحلاختالفشهرستانخوی-قلیپور

برگ اجرائیه 
محکوم له حسین چراغی  فرزند محمد  شغل پیمانکار  به نشانی خوی 
–محمد  حسین  علیه  محکوم  و  چراغی  –دفتر  جانبازان  متری   2۰–
دادنامه  بموجب  المکان    -مجهوال  پیمانکار-پیمانکار  گوزلیان-رسولی 
شماره96/1542  مورخه96/11/3۰  شورا ی حل اختالف  شعبه 2۰ منابع 
طبیعی  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- 
پرداخت  به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  است   کرده  حاصل  قطعیت 
مبلغ5/437/5۰۰ تومان  و هزینه ابطال تمبروخسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
به عهده  دولتی  نیم عشر  پرداخت  و  دادخواست در حق  خواهان صادر 

خواندگان می باشد.مفاد اجرائیه را مهلت مقرره قانونی اجرا نمایید.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم 
به  قادر  را  باشد و در صورتی که خود  آن میسر  از  به  استیفاء محکوم  و 
اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع 
دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به 
نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون 
اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 و همچنین 
مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 1۰ آبان 1377 که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
دبیرخانهشعبه20منابعطبیعی-میرعلیاصغرسیدموسوی

قاضیشعبه20منابعطبیعی–حیدررحمانی

شماره:347تاریخ:97/4/12
آگهی ماده 3 قانون 

تعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانفاقدسندرسمی
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره 13976۰3۰1۰22۰۰12۰5 مورخ 97/4/2 هیئت 
رسیدگی  به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر 
حسب ماده 3 قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی 
منبی بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی بهروز اصغری   فرزند امیر علی به 
شماره شنایسنامه یک صادر از کرج نسبت به سه دانگ مشاع از یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 14993/34 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی  مفروز از قطعه 
تفکیکی از 118 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی نصرت اله 
بهار لو محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف 77۰
تاریخ انتشار اولین اگهی : 97/4/19 تاریخ انتشار دومین اگهی 97/5/3 

رییسادارهثبتاسنادرباطکریممنوچهرکاظماصالنی

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای پروژه های: 

1-زیرسازی معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 8/000/000/000 ریال
2- آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال

را به پیمانکاران واجد شرایط دارای: 
الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه رسمی

ب- گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه 
ج- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی 

د- گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر 
هـ - دارای سوابق اجرایی مرتبط

واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط 
از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/۵/9 با در دست داشتن 
اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت مناقصه از واحد امور مالی )امور قرارداد و پیمانها( 

اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 37309790-026 تماس حاصل فرمایید. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

- هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد. 
شهرداری ماهدشت

شهرداریماهدشت

نوبتدوم

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای مراد الماسی فرزند امر علی فعال مجعول المکان با توجه به محتویات 
پرونده کالسه 96/1۰4/97/ک2 کیفری این دادگاه متهم است به خیانت در امانت 
موضوع شکایت احمد درویش پور که نظر به تعیین وقت رسیدگی به پرونده اتهامی 
آیین  قانون   344 ماده  اجرای  در  مراتب  صبح   ۰8:3۰ ساعت   97/6/1۰ تاریخ  در 
دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا نامبرده در وقت مقرر در 
جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید بدیهی است در صورت عدم 
حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 4۰6 قانون صدور الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 

مدیردفترشعبه104دادگاهکیفری2خرمآباد–سعیدسهرابیچگنی.

ادامه از صفحه 1
پاسخی بود به گزافه گویی هایی که در آمریکا در مورد تحریم 
اقتصادی و جلوگیری از صدور نفت ایران و خیلی چیزهای دیگری 
که مطرح شده بود، ریاست جمهوری خواستند عالئم الزم را مجدد 
به دولتمردانی که ممکن است فراموش کرده باشند که با چه کسانی 
صحبت می کنند، مطرح کند.سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید 
کرد: قطعا جمهوری اسالمی ایران با اقتدار برابر تهدیدها و هر 
اقدامی که علیه منافع ایران باشد، می ایستد و در حالت انفعال قرار 
نخواهد گرفت.وی افزود: ایران حتما به طرق و صور مختلف مقابل 
هر تهدیدی آمادگی الزم را دارد که از خود دفاع کند. ایران کشوری 
است که در صف مقدم مبارزه با تروریسم در سالیان گذشته برای 
صلح و ثبات منطقه و حتی آبراه تنگه هرمز تالش کرده و آنچه 
امروز در جهان وجود دارد، مدیون صلح جویی جمهوری  که 
اسالمی ایران است که کمک کرده امنیت این منطقه و آبراه خلیج 
فارس تامین شود. پیش قدم برای هیچگونه اقدام خصومت آمیزی 
نخواهیم بود ولی مقابل هر حرکتی که علیه ما باشد حق داریم که 
طبق موازین جهانی از خودمان دفاع کنیم.سخنگوی وزارت امور 
خارجه همچنین در پاسخ به این پرسش که »چه زمانی ایران برابر 
تهدیدها اقدام خواهد کرد؟« گفت: مبنای سیاست خارجی و نگاه 

ایران به منطقه و به جهان تالش برای صلح و امنیت در منطقه 
و جهان است به طوری که در مبارزه با تروریسم، کوشش برای 
استمرار امنیت و کنترل ناامنی ها همواره پیش قدم بوده و فکر می 
کنم که بخش عمده ای از جهان بر این مساله واقف است و آن را 
تایید می کند.او ادامه داد: درخصوص تهدیدهای آمریکا نیز آنچه 
که واشنگتن در مورد جلوگیری از صدور نفت ایران مطرح می کند 
یک بلوف است و تحلیل های قبلی هم نشان داده که آمریکا حتی با 
داشتن قطعنامه های شورای امنیت نیز در این خصوص موفق نبوده 
است.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آنها امروز هم ادعا می 
کنند که می خواهند صادرات نفت ایران را به صفر برسانند، بحث 
این است که ما اجازه نخواهیم داد که در گوشه ای بایستیم و شاهد 
این باشیم که به طور ناعادالنه و برخالف همه موازین بین المللی 
و با تسری دادن قوانین داخلی آمریکا به سایر کشورها بخواهند 
جمهوری اسالمی ایران را از حقوق اولیه خودش که یکی از آنها 
می تواند صادرات نفت یا دیگر اقالم باشد، محروم کنند. لذا اگر 
آمریکا بخواهد در این مسیر اقدام جدی داشته باشد قطعا با برخورد 
و عمل مقابله به مثل ایران روبرو خواهد شد.قاسمی همچنین در 
پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه »آیا ایران برابر تهدیدهای 
اقتصادی آمریکا از آمادگی الزم برخوردار است؟« گفت: منکر این 

نیستم که تحریم های اقتصادی می تواند آثار منفی و نامطلوبی تا 
حدی در برخی از حوزه های اقتصادی برجای بگذارد؛ ولی با 
توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های درون کشور که درگذشته آن 
را تجربه کرده ایم و فکر می کنیم که امروز خیلی تواناتر از دوران 
جنگ تحمیلی و حتی دوران تحریم های قبلی هستیم و با توجه 
به احساسی که در مردم وجود دارد که مورد تعرض و تهاجم یک 
کشور بیگانه قرار دارند که می خواهد سلطه خود را بر آنان تحمیل 
کند، فکر می کنم در مجموع با مقاومت مردم و درایت و هوشمندی 
و ظرفیت های درون کشور، قطعا این دوران را به خوبی سپری 
خواهیم کرد.وی تصریح کرد: اگر چه دربخش هایی با کمبودها 
و برخی مشکالت مواجه خواهیم شد ولی این موانع به گونه ای 
نیست که بخواهد منجر شود از مسیر استقالل و تمامیت ارضی 

کشور ذره ای عدول کنیم.

سخنگویوزارتامورخارجه:

انزوا باعث عصبانیت هیات حاکمه آمریکا شده است

مفقودی 
موتور هوندا 15۰ کاپوت به رنگ آبی مدل 9۰ با شماره پالک 586-43974و شماره 
موتور ۰958۰36و شماره شاسی 9۰57241بنام رمضان شعبانی مفقود گردیده و از 

بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد 
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برگزاری گردهمایی معاونین مشارکتهای مردمی در گیالن مشهود بودن فقرمهارت در جامعه

منکویی- رشت: گردهمایی معاونین مشارکتهای 
ادارات کل نوسازی مدارس استان های  مردمی 

منطقه 3 کشور در گیالن آغاز شد.
گردهمایی دو روزه معاونین مشارکتهای مردمی 
ادارات کل نوسازی مدارس استانهای منطقه3کشور 
)استانهای گیالن،زنجان،اردبیل،آذربایجان شرقی و 
غربی(در مجتمع آموزشی - رفاهی دهکده ساحلی 
بندر انزلی با حضور علی اوسط اکبری مقدم مدیر 
کل نوسازی مدارس استان گیالن،مهندس شیرزاده 
مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان نوسازی 
توسعه و تجهیز مدارس کشور،میر مسعودی رئیس 

مجمع خیرین مدرسه ساز استان گیالن آغاز شد.
مقدم مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 
استان گیالن در  این گردهمایی بابیان اینکه اساس 
نگرش ما بر این محور است تا فضاهای آموزشی 
را بر اساس استانداردهای جهانی طراحی و برای 
آینده سازان این مرز و بوم احداث کنیم،گفت: 
نهادهای  مهمترین  از  مدرسه  داریم  اعتقاد  ما 
اجتماعی،تربیتی و آموزشی و اصلی ترین رکن 
تعلیم و تربیت است.  وی در ادامه با اشاره به 
ادارات  اهمیت حوزه مشارکت های مردمی در 

کل نوسازی مدارس افزود:حوزه مشارکت های 
مردمی می تواند یک جامعه را متحول کند و به 
سوی تکامل به حرکت درآورد. مقدم با بررسی 
ویژگی فضاهای آموزشی پویا و تاثیر آن بر کیفیت 
آموزش تصریح نمود: نظام آموزشی پویا نسلی 
پویا و خالق را تحویل جامعه می دهد و نوسازی 
مدارس در ایجاد و تقویت  این روند تاثیرگذار 
از  دیگری  در بخش  دارد.  وی  مهمی  نقش  و 
در  اجتماعی  اینکه مشارکت   بیان  با  سخنانش 
امر آموزش و پرورش جایگاه مهمی دارد،اذعان 
داشت: هنر تعامل بین اولیای دانش آموز و مدرسه 
امر مهمی است که به رشد مشارکت اجتماعی 
می تواند کمک کند. مقدم با تاکیدبر اینکه تفکر 
باید  آموزشی  فضاهای  توسعه  در  ریزی  برنامه 
تفکر برجسته وموثرباشد،افزود:باید بامطالعه  دقیق 
مدیرکل  بسازیم.  مدرسه  درست  ونیازسنجی 
فضاهای  از  نگهداری  استان  مدارس  نوسازی 
آموزشی را از دغدغه های مهم خود عنوان نمود 
و یادآور شد: باید داشته های خود را قدر بدانیم و 
فرهنگ نگهداری از فضاهای آموزشی را نهادینه 

کرده و به صورت جدی به آن بپردازیم.

کل  مدیر  طلب؛  حسینی  گلستان:  سلیمانی- 
سازمان فنی حرفه ای استان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه عنوان کرد: گفتمان مهارت موضوع 
جدی است که همه باید با هم آن را ترویج دهیم 
زیرا همه ما در این جامعه زندگی می کنیم و از 
همه مهمتر فارق التحصیالن دانشگاه هستند که با 
توجه به این که دانش را کسب کرده اند ولی دانش 
آموخته شده توسط آنها دانش تئوریک است نه 
دانش مهارت که با هماهنگی با مراکز آموزش عالی 
اقدام به آموزش مهارتی برای دانشجویان کرده ایم.
چرا که در جامعه کنونی ما فقر مهارت بسیار به 
چشم می خورد و باید بیشتر از گذشته بیدار باشیم. 
با توجه به اینکه از دهه 8۰ بحران آب مطرح بود 
و اکنون شاهد این بحران هستیم. همچنین در برهه 
زمانی کنونی باید نگران فقر مهارتی باشیم و پادزهر 
ان همین آموزش های مهارتی است که توانستیم 

برخی جوانان را مشغول به فعالیت کنیم.
حسینی طلب اظهار کرد: در سال گذشته سهمیه 
گلستان در اشتغال فنی حرفه ایی 19/4۰۰ نفر بود.
برای رفع معضل بیکاری  باید به دنبال یک راه 
میانبر بود که  آموزش مهارت های فنی  میتواند 

میانبر خوبی برای ایجاد شغل باشد.
به لحاظ کمی نسبت به همه کشورها ما دانشگاه 
های زیادی داریم و باید این  موضوع که چرا 
آموزش نتوانسته است نیاز جامعه به اشتغال را 
برطرف کند. ریشه یابی شود. برای نجات آموزش. 
باید آموزش مهارت بنیان را آموخت و باید زنجیره 

آموزش ها را به مهارت وصل نمود.
 کشورهایی که اکنون حرفی برای گفتن دارند از 
آموزش های مهارتی استفاده کرده اند وباید باور 
کنیم که  آموزش های مهارتی بسیار مهم است و 
نمی توان نقش آموزش های فنی وحرفه ایی را در 

جامعه نادیده گرفت.
ارائه  های  آموزش  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
شده در سازمان فنی وحرفه ایی برخالف سایر 
کشورهای دیگر به صورت کامال رایگان در اختیار 

داوطلبان قرار می گیرد. 
مدیر کل سازمان فنی حرفه ایی استان عنوان کرد: 
رشته مکانیک بیشترین متقاضی بین کارآموزان 
شرکت کننده در زمینه مهارت آموزان فنی حرفه 
ایی استان را دارد که حدود 2۰۰ متقاضی این رشته 

هستند.

رونق حمل و نقل عمومی اصفهان 
با بهره برداري از طرح هاي جدید

بهادری- اصفهان: همزمان با دهه کرامت، طرح 
ها و پروژه هاي جدید شرکت اتوبوسراني اصفهان و 
حومه، با حضور شهردار و فرماندار اصفهان، رییس 
شهري،  مدیران  شهر،  اسالمي  شوراي  اعضاي  و 
کارکنان و رانندگان اتوبوسراني با هزینه اي بالغ بر 
گرفت.  قرار  برداري  بهره  مورد  ریال  میلیارد   ۳77
اضافه شدن 5۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان، 
و  اتوبوسراني  جدید  خط  شامل 6  خط  افتتاح 8 
دو خط ویژه اتوبوس هاي تندرو، ورود ۳۰ دستگاه 
اتوبوس بازسازي شده و ساماندهي، اصالح و توسعه 
۱5 خط موجود از جمله این طرح ها است. همچنین 
بهره برداري از 78 دستگاه واحد مسکوني متعلق به 
تعاوني مسکن کارکنان اتوبوسراني و رونمایي از فرم 
هاي جدید آشکارسازي شده ویژه راهبران براي اولین 
بار در کشور با هدف افزایش ایمني در شب از دیگر 
قرار گرفت.  برداري  بهره  بود که مورد  طرح هایي 
شهردار اصفهان در این مراسم گفت: با اضافه شدن 
اتوبوس هاي جدید و استاندارد، کرامت رانندگان و 
مسافران حفظ مي شود.   قدرت ا... نوروزي ضمن 
اتوبوسراني اظهار کرد:  از تالشگران سازمان  تشکر 
رانندگان پایه و اساس اتوبوسراني و سرمایه انساني 
آن هستند و با رفتار و اخالق شایسته نقش یک 
فعال اجتماعي را در محیطي به نام اتوبوس ایفا مي 
کنند. این افراد فقط یک راننده نیستند زیرا بخشي از 
ماموریت شهرداري که شهروند محوري است را انجام 
مي دهند. وي با اشاره به دهه کرامت، تصریح کرد: 
تکریم به معناي حفظ حیثیت، احترام، شأن، آبرو، 
جایگاه و حرمت افراد است. کرامت و حیثیت افراد 
باید به دور از هر طبقه بندي گرامي داشته و شأن و 
مقام آنها را در نظر بگیریم و حقوق همه شهروندان 
را رعایت کنیم. شهردار اصفهان ادامه داد: رانندگان 
جایگاه بسیار مهمي دارند. ما این موضوع را درک 
کرده و براي حفظ جایگاه این قشر زحمتکش از هیچ 
کوششي دریغ نمي کنیم. همه در مدیریت شهري 
خواهان حفظ حقوق شهروندي هستیم. در این راه 
افزایش  را  رفاهشان  و  تسهیل  را  آنها  زندگي  باید 
دهیم و این کارها در حال انجام است. نوروزي بیان 
داشت: اضافه شدن 5۰ دستگاه اتوبوس جدید و ۳۰ 
دستگاه اتوبوس بازسازي شده با کیفیت مناسب و 
قرار گرفتن ۲7۰ دستگاه اتوبوس در نوبت بازسازي 
با رعایت استانداردها و نیز اضافه شدن 8 خط جدید 
به دست مجموعه اتوبوسراني اقدام بسیار شایسته اي 
در راستاي سهولت مردم در استفاده از حمل و نقل 
عمومي و توجه به کرامت و حقوق شهروندي آن ها 

است.   

خبر

فرماندارکرجعنوانکرد:

 رسیدگی به مشکالت مردم از توصیه های 
نماینده عالی دولت در استان 

فرماندار ویژه شهرستان کرج، با جمعی از مردم دیدار داشت و در جریان این 
دیدارها نسبت به رفع مشکالت صدور مساعد صادر کرد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان کرج؛ »مهند 
سیروس شفقی« درجریان مالقات مردمی با جمعی از شهروندان گفت: حل 
مشکالت مردم از تاکیدات ریاست محترم جمهوری و نماینده عالی دولت در 
استان است؛به تبع آن ضرورت اجرایی شدن این مهم در دستور کار مسئوالن 

نیز قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: وظیفه خود می دانیم که در جریان دیدارهای چهره به چهره 
با مردم بتوانیم گره ای از مشکالت مردم را باز کنیم؛ هر چند برخی مطالبات 
نیز در حیطه اختیارات مدیران دیگری قرار می گیرد با وجود این امر راهنمایی 
های الزم و هماهنگی و پیگیری نیز در جریان این دیدارها با مسئوالن مربوطه 
صورت می گیرد و همین امر نیز از سرگردانی مردم در دستگاه های اداری می 
کاهد. فرماندار کرج در جریان دیدار مردمی خود با جمعی از شهروندان کرج، 

پس از شنیدن مشکالت، دستور رسیدگی و پیگیری صادر کرد. 
 

 اختصاص اعتبار ویژه برای توسعه راه های
 روستایی خوزستان

وحیدی فر-اهواز: نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت:ساالنه 
اعتبارات مناسبی برای راه های روستایی اختصاص داده می شود که در این 
راستا نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی اعتبار ویژه ای برای خوزستان در 

نظر گرفته شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، همایون یوسفی 
در حاشیه آئین کلنگ زنی ۴5 کیلومتر راه روستایی بخش غیزانیه اهواز در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: در بودجه های ساالنه به طور معمول با توجه به نیاز 
کشور اعتبارات مناسب و قابل توجهی برای راه های روستایی اختصاص داده 
می شود و در این راستا برای خوزستان نیز رقم های نسبتا مناسبی پیش بینی 
شده است. وی افزود: بخش غیزانیه که یکی از بخش های نفتخیز و گازخیز 

کشور است اما در عین حال محرومیت های زیادی دارد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: امروز در بخش غیزانیه شاهد کلنگ زنی پروژه احداث ۴5 کیلومتر راه 
روستایی بودیم که امیدوارم طی مدت زمان هشت ماهی که پیش بینی شده 
تکمیل شود.یوسفی ادامه داد: ۱۱ کیلومتر از راه های روستایی این بخش باقی 

می ماند که پیش بینی شده تا در سال جاری و آینده تکمیل شود.
وی عنوان کرد: با توجه به اهمیتی که راه در توسعه دیگر حوزه ها دارد، 
امیدوارم با تکمیل راه های روستایی غیزانیه شاهد توسعه هرچه بیشتر این 
منطقه باشیم.نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: در زمینه ساخت مدارس، انتقال آب، انشعاب گاز و دیگر 
مسئوالن،  سوی  از  زیادی  های  پیگیری  منطقه  این  زیرساختی  اقدامات 

نمایندگان مجلس، بخشداری و فرمانداری انجام شده است.
یوسفی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم که این محرومیت ها و مشکالتی 
که در منطقه غیزانیه وجود دارد با اقدامات و پیگیری ها به تدریج کاهش 

پیدا کند.

خبر

اراک در  تاجران شهردار  اراک: مهندس  داودی- 
مراسم افتتاح سازمان سرمایه گذاری و مشارکت 
های مردمی شهرداری، بیان داشت: سازمان سرمایه 
امروز  به نوعی سازمان سرمایه پذیری  یا  گذاری 
باید به دنبال پذیرش سرمایه باشد تا در آینده بتواند 

سرمایه گذاری نماید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کار در سازمان سرمایه 
راه  برای  زیادی  زحمات  و  گردیده  آغاز  گذاری 
افزود: در  است،  این سازمان کشیده شده  اندازی 
اولین شورای هیات مدیره سازمان سرمایه گذاری 
باید یک برنامه زمان بندی جهت اجرایی نمودن 
اقدامات ارایه شود و براساس این برنامه زمان بندی 

کار در طول سا پیش رود.
مهندس تاجران خاطر نشان ساخت: جذب سرمایه 
و سرمایه گذار به شرایط ویژه نیاز دارد که اولین و 
مهم ترین آن اطمینان و اعتمادسازی و در مرحله 
بعدی نحوه برخورد صحیح و مناسب با سرمایه 
گذار می باشد و اگر به دنبال این باشیم که مثل تیشه 
برای خود بتراشیم مطمئنا سرمایه و سرمایه گذاری 

جذب نخواهد شد.
شهردار اراک تصریح کرد: در شرایط فعلی جامعه 

و در این مقطع زمانی اگر کاری شود و حرکتی 
صورت گیرد می توان روی آن حساب باز کرد و 
در این راه امروز را به فردا نباید انداخت، همچنین 
حضور مدیران مدبر، شجاع، دلسوز و پاکدست می 

تواند در این راه بسیار موثر واقع گردد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید با دید باز در مسیر 
رسید،  نتیجه  به  تا  نمود  حرکت  گذاری  سرمایه 
خطاب به مدیران شهرداری گفت: امروز شما به 

عنوان شهرداری کالنشهر اراک مطرح هستید، زمین، 
صدور پروانه و همکاری کمیسیون ماده پنج همه در 
اختیار شما می باشد و اگر امروز شهرداری با تمام 
این امکاناتی که در اختیار دارد نتواند استفاده الزم را 
نماید قطعا موفق نخواهد شد، لذا همه باید در این 
مسیر جانفشانی نمایید و با تمام وجود کار کنید چرا 
که سرمایه در شهر اراک فراوان است و مردم شهر 
اراک نیز نسبت به شهر خود تعصب دارند و برای 

کار آماده می باشند در نتیجه شما هم باید پای کار 
باشید تا نتیجه بگیرید.

و  جرات  با  باید  داشت:  اظهار  تاجران  مهندس 
شجاعت و با استفاده از نیروهای کاردان و کارشناس 
کار نمایید، همچنین یک کارگروه تخصصی سرمایه 
پذیری در زمینه بانک و بانکداری تشکیل دهید تا 
شهرداری را در مسیر سرمایه گذاری همراهی نمایند 
و همچنین اعضای شورای شهر و یا هر یک از 
مدیران شهری سرمایه گذاران را به شهرداری معرفی 
یه کار  با همراهی و همکاری یکدیگر  تا  نمایند 

ارزنده برای شهر اراک انجام شود.
کالنشهر  اسالمی  شورای  رییس  نایب  محصولی 
گذاری  سرمایه  سازمان  کمبود  داشت:  بیان  اراک 
در مجموعه شهرداری مشهود بود و فرصت های 
خوبی از دست رفت، زمانی در شهرداری سرمایه 
با مجموعه  آماده همکاری  و  آمدند  می  گذارانی 
مدیریت شهری بودند ولی کاری صورت نگرفت، 
لذا امروز با شرایط موجود جامعه کار سخت شده 
است اما نباید بیکار بود چرا که پروژه هایی که در 
سطح کشور انجام می شوند با توان سرمایه گذاران 

اجرایی می شود.

شهرداراراکتاکیدکرد:

لزوم توجه و بکار گیری سرمایه گذاران در عرصه تولید

متن آگهی 
پرونده کالسه 96۰998661۰1۰۰655 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 97۰997661۰1۰۰294 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای رضا سبزواری فرزند پیر علی به طرفیت 
آقای محمود فرامرزی فرزند عیدی محمد به خواسته مطالبه مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال وجه سه فقره سفته به شماره های ای 216481-216482-21648۰ به انضمام 
کلیه خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور سفته ها 
لغایت زمان اجرای کامل حکم بدین شرح که وکیل خواهان در بیان خواسته در 
توسط  استنادی  های  سفته  داشته  اظهار  رسیدگی  جلسه  و  تقدیمی  دادخواست 
خوانده بابت فروش سموم و کود کشاورزی به شخص ایشان صادر شده است  و 
حال خوانده از انجام تعهد موضوع اسناد خود داری نموده و محکومیت ایشان را 
به شرح ستون خواسته تقاضا دارد خوانده دعوی در جلسه حضور نیافته و الیحه 
ای نیز ارسال ننموده است دادگاه پس از وارسی تمامی اوراق پیوستی با عنایت 
به اینکه ادعای خواهان مستند به اسناد تجاری و واخواست های مربوطه است که 
تصویر مصدق آنها پیوست شده است و وجود اصول اسناد در ید خواهان داللت بر 
ایجاد و استمرار اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادر کننده دارد و در مقابل خوانده 
دعوی در جلسه حضور نیافته و دفاعی که صحت و اعتبار اسناد را مخدوش سازد 
نداده است و در راستای کشف حقیقت در  ارائه  نماید  اثبات  ایفاء تعهد را  یا  و 
محدوده استنادی هر یک از طرفین وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 نیز مستندی که متضمن بی اعتباری 
اسناد و یا ایفاء تعهد باشد یافت نگردیده در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد 
مواد  و  تجارت مصوب 1311  قانون   3۰9 مواد 3۰7 -3۰8و  استناد  به  و  دانسته 
198-5۰2-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مصوب 1379 خوانده دعوی را به پرداخت مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
به  وجه سه فقره سفته صدرالذکر به عنوان اصل خواسته مبلغ 1/448/۰۰۰ ریال 
عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان 
اجرای حکم که بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم (
اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد 
شد محکوم مینماید و در خصوص قسمتی از خواسته خواهان یعنی خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سفته ها )سررسید ( تا زمان تقدیم دادخواست با لحاظ این واقعیت 
که بیشترین زمانی که جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص سفته قابل 
مطالبه است تاریخ سررسید و آن هم در صورت انجام واخواست و ابالغ  آن به 
شخص مسئول است و نظر به اینکه ابالغ واخواست نامشخص و پیوست نشده 
است صرفا خسارت تاخیر تادیه موضوع محکومیت فوق بر اساس عمومات حاکم 
قرار گرفته و دادگاه  در خصوص خسارت  تادیه مورد حکم  تاخیر  بر خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان تقدیم دادخواست به استناد مواد 197 و 
522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 
اعالم می دارد رای صادره در هر دو شق غیابی  بر بطالن دعوی صادر و  حکم 
محسوب که شق اول ظرف مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی نزد 
این مرجع و با انقضا مهلت واخواهی ظرف مهلت 2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی 
نزد دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان است و شق دوم صرفا ظرف مهلت 
2۰ روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای محترم تجدید نظر 

استان لرستان است . 
دادرسشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–مهدیمرادی

آگهی ابالغ
بدینوسیله  به آقای  حسن عابد  فرزند  حسن  که در پرونده  کالسه 97۰166/ب7  
شعبه هفتم بازپرسی  دادسرای  عمومی  و انقالب  رشت  به اتهام  فحاشی  باالفاظ  
رکیک  تحت تعقیب  میباشد  ابالغ می گردد  جهت  دفاع  از خود  در برابر  اتهام  
انتسابی  فوق الذکر  ظرف  یک ماه  از تاریخ  نشر آگهی  در شعبه هفتم  بازپرسی  
نیروی  دریایی  بطرف  پل عراق  دادسرای   دادسرای  رشت  واقع  در میدان  
عمومی  و انقالب  حاضر  شود  مراتب  در اجرای  ماده  174  قانون  آیین  دادرسی  
کیفری  در روزنامه  کثیراالنتشار  درج می گردد  بدیهی است  در صورت  عدم  

حضور  پس از  یک ماه  از تاریخ  نشر آگهی  اقدام  قانونی  معمول خواهد شد.
2371-بازپرسشعبههفتمدادسرایعمومیوانقالبرشت–براری

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به مهوش دریکوندی فرزند رضا 

خواهان آقای نورمحمد بهرامی دادخواستی به طرفیت خوانده مهوش دریکوندی 
به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  المثل  اجرت  مطالبه  و  ید  خلع  خواسته  به 
عمومی  دادگاه  ششم  شعبه     97۰998661۰6۰۰199 کالسه  پرونده  شماره 
حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/17 
آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین  ساعت1۰:۰۰ 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
دادرسشعبهششمحقوقیدادگستریخرمآباد–مسعودساالری

آگهی حصر وراثت

آقای فرید رحمانی به وکالت از خانم اختر ویسی به شماره ملی5969787256به 
شرح دادخواست به کالسه 97۰171از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیوا رضائیبه شناسنامه 322۰۰۰۰924در 
تاریخ 97/1/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
1-اختر ویسی 5969787256  مادر متوفی

2-وحید رضائی   596۰۰۰8858  برادر متوفی
3-گلباغ رضائی  5969935441   خواهر متوفی

4-شرمین رضائی  596998۰935  خواهر متوفی 
5-مختار مظفری  3258364631  همسر متوفی 

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیسشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانروانسر-صابرمحمدی

دادنامه
شهر  دو  کیفری  دادگاه   1۰1 شعبه   96۰99884۰48۰۰146 کالسه  پرونده 

روانسر)1۰1 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 97۰۰99784۰14۰۰391
فرزند  جمشیدی  اعظم  خانم  وکالت  با  عبداله  فرزند  جمشیدی  امیر  شاکی:آقای 
عبداله به نشانی کرمانشاه-کرمانشاه-کرمانشاه شهرک تعاون 2 خ 25 متری آزادگان 

جنب نانوایی لواشی رضایی
-روانسر-محله  کرمانشاه  نشانی  به  احمد  فرزند  ویسی  اسماعیل  متهمین:1-آقای 

مهاجرین-خیابان تختی-روبروی زمین خالی گل سفید-منزل احمدویسی
2-آقای ایرج  ویسی فرزند علی اکبر به نشانی کرمانشاه-روانسر-پشت فرمانداری-

خیابان بسیج-کوچه سوم
اتهام ها:1-مشارکت در ایراد صدمه عمدی بدنی 2-تخریب شیشه خودرو

روانسر  دو شهر  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 96۰99884۰48۰۰146 شعبه 1۰1 
)1۰1 جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 97۰99784۰14۰۰391

فرزند  جمشیدی  اعظم  خانم  وکالت  با  عبداله  فرزند  جمشیدی  امیر  شاکی:آقای 
نانوایی  جنب  آزادگان  متری   25 خ   2 تعاون  شهرک  کرمانشاه   نشانی  به  عبداله 

لواشی رضائی
کرمانشاه-روانسر-محله  نشانی  به  احمد  فرزند  ویسی  اسماعیل  متهمین:1-آقای 

مهاجرین-خیابان تختی-روبروی زمین خالی گل سفید-منزل احمدویسی
2-آقای ایرج ویسی فرزند علی اکبر  به نشانی کرمانشاه-روانسر-پشت فرمانداری-

خیابان بسیج-کوچه سوم
اتهام ها:1-مشارکت در ایراد صدمه عمدی بدنی 2-تخریب شیشه خودرو

دادگاه کیفری  اول  العاده جلسه شعبه  امروز 1397/4/21 در وقت فوق  تاریخ  به 
2 شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل شده است پرونده کالسه 
موصوف تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.
))رای دادگاه((

در  مشارکت  بر  دائر  اکبر  علی  فرزند  ویسی  1-ایرج  آقای  اتهام   خصوص  در 
مشارکت   -1 بر  دائر  احمد  فرزند  ویسی  2-اسماعیل  عمدی  بدنی  صدمه  ایراد 
در ایراد صدمه بدنی عمدی 2-تخریب شیشه خودرو موضوع شکایت آقای امیر 
جمشیدی فرزند عبداله با وکالت خانم اعظم جمشیدی  و کیفرخواست  شماره 
961۰/۰۰511 ، نظر به جامع اوراق و مندرجات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات 
انجام شده، گواهی معاینات پزشکی قانونی به شرح ص 6 پرونده، کیفر خواست 
صادره، گزارش مرجع انتظامی که موید وقوع درگیری و صحت ادعای شاکی بوده، 
دفاعیات بالوجه متهم ردیف اول که وقوع درگیری لفظی را نپذیرفته و درگیری 
فیزیکی را انکار نموده،  و نیز با توجه به عدم حضور متهم ردیف دوم علی رغم 
احضار از طریق انتشار آگهی و سایر ادله و قرائن و با در نظر داشتن این امر که 
اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد جنبه عمومی و مجازات تعزیری بوده لذا بدون 
در نظر داشتن قواعد تعدد جرایم و مجازات ها ضمن احراز و انتساب بزه معنویه 
به متهمین موصوف و مستندا به مواد 2 و 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 و 
با تطبیق عمل ارتکابی با مواد 677 قانون مذکور بخش تعزیرات و نیز مواد 448-
462-488 و 7۰9 قانون مذکور مصوب 92 بخش دیات متهم  ردیف اول و دوم را 
با توجه به مطالبه دیه از سوی شاکی به پرداخت دیه به میزان 1-دیه به میزان دو 
درصد دیه کامل بابت یک ناحیه جرح دامیه فرق سر 2-نیم درصد دیه کامل بابت 
یک ناحیه جرح حارصه خلف ساعد راست در حق آقای امیر جمشیدی صادر تا 
ظرف یکسال قمری از زمان وقوع صدمات پرداخت نماید و نیز متهم ردیف دوم 
)اسماعیل ویسی( از حیث بزه تخریب عمدی شیشه خودرو و به تحمل شش ماه 
حبس تعزیری درجه پنج محکوم می نماید که به جهت عدم حضور متهم و عدم 
احراز ندامت و پشیمانی مشاراله از رفتار مجرمانهو نیز با توجه به نحوه و کیفیت 
فعل ارتکابی واجد تخفیف ندانسته رای صادره نسبت به متهم ردیف اول با توجه 
به تقدیم الیحه و اطالع از موضوع جلسه حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل  
تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نیز در خصوص متهم ردیف دوم 
با توجه به عدم حضور مشاراله در هیچ یک از جلسات رسیدگی و عدم ارسال 
الیحه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بعد 
از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی  در محاکم محترم تجدیدنظر 

مسعودنوری-دادرسشعبه101دادگاهکیفریدوشهرستانروانسراستان می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   شهال رزمی دارای شناسنامه شماره  37294   بشرح دادخواست به کالسه  
97۰744/ش3  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان زینب محمودی اصل   بشناسنامه  1۰6۰ در تاریخ 97/4/2 اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/1-بهرام  رزمی فرزند  
–پسر متوفی/2-شهرام  رزمی فرزند رضا -ش ش  –ش ش 914   خوی  رضا 
37295 خوی-پسر متوفی/3- خدیجه رزمی فرزند رضا -ش  ش 1585  –خوی-
دختر متوفی/4- شهال رزمی فرزند رضا  ش ش 37294  -خوی-دختر متوفی/5- 
زهرا رزمی فرزند رضا ش ش 4۰616  خوی- دختر متوفی/6- فاطمه رزمی فرزند 
رضا ش ش738    خوی –دخترمتوفی/7-مریم  رزمی فرزند رضا ش ش 2915  
خوی -دختر متوفی/8-لیال  رزمی فرزند  رضا  شش 44314 خوی-دختر متوفی/ 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی  با  اینک 
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/ 
جعفرزادهچهراقی/رئیسشعبهسومشورایحلاختالفشهرستانخوی

آگهی ابالغ اجرائیه
تیرماه 1355  االجرا مصوب  اسناد رسمی الزم  مفاد  اجرای  نامه  –آئین  ماده 18   

)اصالحی 87/6/11(
پرونده  شماره   -1397/۰4/28 نامه  1397۰4913447۰۰261۰-تاریخ  نامه  شماره 

:1397۰4۰13447۰۰۰435/1 –شماره بایگانی پرونده:97۰۰456 
اله حفظی به اسامی ظریفه نادری نام پدر:1-  بدینوسیله به وراث مرحوم قدرت 
بهرام تاریخ تولد:133۰/7/21 شماره ملی:285۰1۰3748 شماره شناسنامه 1۰374 به 
نشانی :خوی شیخ مهدی –بن بست شهید حفظی 2-توحید حفظی  نام پدر:  علی 
عسگر تاریخ تولد 1363/۰1/۰6 شماره ملی: 28۰2886355 شماره شناسنامه 116  
نام پدر: علی  به نشانی خوی –فاطمیه-کوچه شهید کرباسی /3-ابراهیم حفظی  
عسگر تاریخ تولد1354/۰7/19  شماره ملی:28۰266۰543 شماره شناسنامه929   به 
نشانی خوی –شیخ مهدی بن بست شهید حفظی /4-خدیجه  حفظی نام پدر: علی 
شناسنامه4۰7    ملی:28۰2562347  شماره  تولد1347/۰5/17 شماره  تاریخ  عسگر 
به نشانی خوی –احمدنیا –کوچه شهید آقایارلو /5- صابر حفظی نام پدر :قدرت 
اله   تاریخ تولد136۰/۰6/2۰ شماره ملی:28۰2785591 شماره شناسنامه137۰ به 
نشانی خوی –بلوار ولی  عصر-اعتمادیه اول-پالک25 /6-اشرفی حفظی  نام پدر: 
علی تاریخ تولد1326/۰1/26  شماره ملی:28۰2323۰24  شماره شناسنامه57   به 
–کوچه شهید حسین خانی پالک 6 -/7-غالمرضا  –بلوار ولیعصر  نشانی خوی 
حفظی  نام پدر: علی تاریخ تولد1323/۰2/۰1  شماره ملی:28۰2292323 شماره 
فروشی  پتو  و  پشتی  –مغازه  بازار  خرازی  –اول  خوی  نشانی  به  شناسنامه89   
شماره   1352/11/۰1 تولد  تاریخ  عسگر  علی  پدر:  نام  حفظی   /8-اسمعیل 
ملی:28۰2636782  شماره شناسنامه1222 به نشانی خوی –فاطمیه-شیخ مهدی-
تولد1331/۰5/۰2   تاریخ  پدر:علی  نام  حفظی   /9-ایران  حفظی  شهید  بست  بن 
شهید  –بلوار  خوی  نشانی  به  شناسنامه466  شماره  ملی:28۰2367889   شماره 
احمدنیا-پالک 61 /1۰-علی اکبر  حفظی  نام پدر: علی تاریخ تولد1316/۰4/26 
شماره ملی:28۰2۰38346  شماره شناسنامه186 به نشانی خوی –بلوار ولیعصر-
فاطمیه –کوچه شهید درستی دوم –پشت سیلو –پالک 14 /11-معصومه حفظی نام 
پدر: علی تاریخ تولد 1336/۰7/12 شماره ملی:28۰2427415 شماره شناسنامه575  
به نشانی خوی –بلوار  ولی عصر –کوچه شهید حسین خانی –پالک 6 /12-ناصر 
حفظی   نام پدر: قدرت اله  تاریخ تولد1359/۰1/2۰  شماره ملی:28۰2741535  
پالک  اول-  عصر-اعتمادیه  ولی  –بلوار  خوی  نشانی  به  شناسنامه226    شماره 
شماره  تولد135۰/۰7/14   تاریخ  عسگر  علی  پدر:  نام  /13-نرگس  حفظی    25
نوائی-کوچه  –شیخ  نشانی خوی  به  شناسنامه782    ملی:28۰26۰7431  شماره 
/14-الهام   15 –پالک   2 لک  اسماعیل  شهید  –کوچه  ششم  غفاری  علی  شهید 
 28۰2885995 ملی  شماره   1363/۰1/۰1 تولد  تلریخ  اله  پدر:قدرت  نام  حفظی 
شماره شناسنامه 8۰- به نشانی خوی –بلوار ولی عصر –اعتمادیه اول پالک 25  
ابالغ میشود که :خانم زکیه ابوالقاسم سلماسی برای وصول تعداد 2۰ عدد سکه یک 
پهلوی بانضمام  مبلغ چهل و پنج هزار تومان وجه رایج )بدون محاسبه شاخص 
بها( بموجب سند نکاحیه بشماره ترتیب 4196-1357/9/9 مستند پرونده اجرائی 
در  طبق   . است  نموده  صادر  اجرائیه  خوی  ثبت  اجرای  طریق  از  که   97۰۰456
پرونده  بستانکار    1397/4/27-1397۰5۰13447۰۰3552 بشماره  وارده  خواست 
ماه  تیر  اسناد رسمی الزم االجرا مصوب  مفاد  اجرائی  نامه  آئین  ماده 18  ،باستناد 
آگهی  کثیراالنتشار   مرتبه در جراید  اجرائیه یک  1355 )اصالحی 87/6/11(مفاد 
میگردد و 1۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت 
و چنانچه پس از ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی 

پیگیری خواهد شد و جز این آگهی آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیسادارهثبتواسنادوامالکخوی-پرویزسلیمانپور

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ) نوبت دوم ( سال 1397

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان کرج دعوت 
می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که راس ساعت 4 بعد از ظهر 
تشکیل  شرافت  دبیرستان  محل  در  مردادماه  مورخ 97/5/23  شنبه   روز سه 

می گردد حضور بهمرسانید. 
توجه :

1-در صورتی که هر یک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد 
می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی 
به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه 
رای و هر شخص غیر حاضر تنها یک رای خواهد بود. و در این صورت تایید 
نمایندگی تام االختیار با امضاء بازرس/ اکثریت هیات مدیره تعاونی خواهد بود. 
بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 10 روز از انتشار 
این آگهی به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدارک موید عضویت در 
تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از 
احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه 
توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
2-ارائه برگه وکالت و کارت عضویت موکلین توسط وکیل در جلسه برگزاری 

مجمع عمومی جهت دریافت برگه رای الزامیست.  
3-این آگهی ضمن درج سایت تعاونی به نشانی www.tmfk.ir ارسال به 
اداره کل و نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج از طریق روزنامه زمان 

مورخه 97/5/3 نیز به  اطالع اعضا محترم تعاونی خواهد رسید. 
دستور جلسه : 

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان. 
2- گزارش و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی 96/12/29

3- طرح و تصویب بودجه سال 1397 
4- طرح و تصویب چگونگی توزیع سود ساالنه 50درصد

5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی. 
رئیسهیئتمدیرهشرکتتعاونیمصرففرهنگیانکرج-علیطاهری

مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو 4۰5Gliمدل 1384 رنگ نوک مدادی شماره پالک 541ه12  
ایران 72  شماره موتور 12484۰44۰29 شماره شاسی ۰۰162۰6949 به مالکیت نام 

نکاشرکت لیزینگ ایران خودرو مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
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پرداخت ماهیانه ۳20 هزار تومان به کارفرمایان 
برای اشتغال مددجویان

 رئیس سازمان بهزیستی از پرداخت ماهیانه 32۰ هزار تومان به 
کارفرمایان برای اشتغال مددجویان خبر داد.

عرضه  نمایشگاه  اختتامیه  مراسم  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
محصوالت مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان تهران با اشاره 
ماه برگزار  لغایت 1 مرداد  ماه  تیر  از 28  نمایشگاه  این  اینکه  به 
شدافزود: بهزیستی توجه ویژه ای به توانمندسازی زنان سرپرست 
خانوار، معلوالن، معتادان بهبودیافته و ...دارد  و در همین رابطه 
تفاهمنامه ای میان بهزیستی و  سازمان آموزش فنی حرفه ای به امضا 

رسیده است.
به گفته وی ، براساس این تفاهم نامه قرار شده مددجویانی که فاقد 
مهارت هستند نسبت به افزایش و مهارت آنها بنا به عالقه مددجو 

اقدام شود.
این است که  ما  اعتقاد  براینکه  تاکید  با  بهزیستی  رئیس سازمان 
افراد کم توان و توان یاب که از ظرفیت های خوبی برخوردار هستند 
آنها شکوفا شود گفت:    توانمندی  اولیه  امکانات  فراهم کردن  با 
انفرادی  به مددجویان به صورت  بهره 4 درصد  با  پرداخت وام 
بیمه برای کارفرمایانی که مددجویان  ، پرداخت حق  یا گروهی 
سازمان  اشتغال  های  برنامه  جمله  از  گیرند  کار  به  را  بهزیستی 

بهزیستی است .
وی گفت:ماهیانه 32۰ هزار تومان بابت بیمه کارفرمایان پرداخت 
می شود همچنین سال گذشته بیش از 57هزار شغل برای جامعه 
هدف بهزیستی فراهم شد که امسال سهم اشتغال جامعه هدف به 

مراتب بیشتر خواهد شد.
بندپی با اشاره به اجرای سهم 3 درصدی قانون استخدام معلوالن 
اظهار داشت: اشتغال معلوالن نیز با اجرای این قانون افزایش پیدا 
می کند و دستگاههای دولتی و دستگاه هایی که به طریقی از بودجه 

دولتی استفاده می کنند باید متعهد به اجرای این قانون باشند.
روش های  از  دیگر  یکی  گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
اشتغالزایی تشکیل گروه های  همیار است که بر همین اساس نیز 
وام های قابل قبولی به گروه ها از طریق بانک ها پرداخت خواهد 
صورت  به  وام گیرنده  افراد  بخش  این  در  که  طوری  به  شد، 

زنجیره ای ضامن یکدیگر خواهند شد. 
وی با اشاره به اینکه امسال 65۰ میلیارد تومان وام اشتغال برای 
جامعه هدف بهزیستی با سود 4 درصد در نظر گرفته شده است 
هزار   25 که  کرد  اعالم  پرورش  و  آموزش  چندی پیش  افزود: 
استخدام جدید خواهد داشت که براساس سهم 3 درصد موظف 

است  75۰ نفر از معلوالن را به استخدام خود درآورد.

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از شهرداری 
کلید می خورد

ممنوعیت  قانون  اجرای  برای  آمادگی  درباره  تهران  شهردار   
به کارگیری بازنشستگان در مجموعه شهرداری تهران گفت: آماده 

اجرای این قانون هستیم.
افشانی در حاشیه اختتامیه نخستین دوره رقابت های  محمدعلی 
نشاط سالمندی، در جمع خبرنگاران گفت: آمادگی داریم قانون 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در شهرداری تهران اجرا کنیم. 
من بارها از نمایندگان مجلس خواسته بودم این کار حتماً انجام 

شود.
افرادی که 3۰ تا 35 سال سابقه دارند به  از  افزود: می توان  وی 
عنوان مشاور بهره بگیریم تا از این طریق موجب رونق بخش های 
مختلف از جمله اقتصاد، فرهنگ و... شویم. امیدوارم این موضوع 

در مجلس به تصویب برسد.
بر  مبنی  شنیده ها  برخی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  افشانی 
صورت  در  سال،  پایان  تا  تهران  شهرداری  از  کناره گیری اش 

تصویب این قانون گفت: به چنین خبرهایی خیلی توجه نکنید.
شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود درباره توجه 
امروز  کرد:  اظهار  تهران  شهر  در  سالمندان  مختلف  مسائل  به 
افرادی هستند که خود را جوان  سالمندان منشأ شادی و نشاط 
می نامند؛ قطعا فعالیت این قشر با این روحیه قابل تحسین باعث 
می شود نسل جوان از آنها بیاموزد و برای ادامه زندگی اجتماعی و 

زندگی شاد کنار هم این قشر را الگو قرار دهد.
وی ادامه داد: شما که به ظاهر سنی را گذرانده اید امروز در کمال 
به  امید و نشاط در مسابقات ورزشی و هنری شرکت می کنید، 
جوانان می آموزید انسان های امیدوار و بانشاطی باشند و در جامعه 

خود نقش آفرینی کنند.
یعنی »شهر زیست پذیر، شهروند  به شعار خود  اشاره  با  افشانی 
مهم ترین  از  یکی  شهر  زیست پذیری  در  افزود:  مشارکت پذیر«، 
برنامه ها ایجاد شهری امن برای شهروندان و زمینه استفاده همه 

شهروندان به ویژه سالمندان از شهر است.
که  شد  خواهد  حل  شهر  مشکالت  زمانی  تنها  کرد:  تاکید  وی 
فعالیت  و  باشند  داشته  مشارکت  مشکالت  حل  در  شهروندان 
سالمندان می تواند در محالت زمینه توسعه محالت فراهم کنند 
این قشر را فراهم  بیشتر  و چنین جشنواره هایی زمینه مشارکت 

می کند.

خبر

بیشترین میزان ترک تحصیل 
مربوط به دختران است

و  آموزش  وزارت  زنان  امور  مدیرکل 
پرورش گفت: در میان افراد ترک تحصیل 
مربوط  سهم  بیشترین  کشور،  در  کرده 
فقر  آن  اصلی  علت  که  است  دختران  به 
توجه  مساله  این  به  باید  و  است  فرهنگی 

شود.
ابتکار  معصومه  با  نشست  در  پور  مینایی 
ریاست  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
ساز  مدرسه  خیران  جامعه  و  جمهوری 
کشور اظهار داشت: پوشش تحصیلی دوره 
درصد   98،13 پسران  و  دختران  ابتدایی 
 98 دختران  میان  در  میزان  این  و  است 

درصد است.
وی افزود: پوشش تحصیلی دوره متوسطه 
که  است  درصد   83،13 مجموع  در  دوم 
شامل  را  درصد   83 پسران  و   81 دختران 
اول  متوسطه  مقطع  در  آمار  این  هستند. 
درصد   93،5 پسران  و  دختران  مجموع  در 
است که دختران 92 درصد و پسران 94،95 
درصد این سهم را شامل می شوند؛ از این 
رو می توان گفت که دختران ما مظلوم واقع 

شده اند.
مینایی پور ادامه داد: از آنجایی که دختران 
در تحصیل نسبت به پسران عقب تر هستند، 
الزم است به دختران توجه بیشتری شود و 

بیشتر تحت پوشش قرار گیرند.
نداشتن  مانند  مالی  فقر  کرد:  اضافه  وی 
دانش  نرفتن  دلیل  کفش  و  کتاب  کیف، 
آموزان پسر به مدرسه است اما دلیل عمده 
فرهنگی  فقر  دختران،  تحصیل  از  بازماندن 

است.
مینایی پور اظهار داشت: باید روی عوامل 
فرهنگی کار شود تا اجازه دهند دختران 
در  دیگر  سوی  از  بروند.  مدرسه  به  هم 
است  نشده  تامین  ای  بودجه  زمینه  این 
که این موضوع نیز باید مورد توجه قرار 

گیرد. 
به گفته وی، 6 میلیون و 5۰۰ هزار دانش 
مشغول  کشور  مدارس  در  دختر  آموز 

تحصیل هستند.

کلیات الیحه حمایت از کودکان 
ونوجوانان تصویب شد

 158 با  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
از  حمایت  الیحه  کلیات  با  موافق  رای 

کودکان و نوجوانان موافقت کردند.
 158 با  مجلس  علنی  جلسه  در  نمایندگان 
رای موافق، 18 رای مخالف، 1۰ رای ممتنع 
الیحه  کلیات  با  حاضر،  نماینده   222 از 
موافقت  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت 

کردند.
این الیحه در 51 ماده و سه فصل تهیه و 
مختلف  های  فصل  در  است.  شده  تدوین 
این الیحه به کلیات و تعاریف حمایت از 
کودکان و نوجوانان، تحقیق و رسیدگی و 
همچنین تدابیر حمایتی از این قشر پرداخته 

شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه 
روز یکشبنه این هفته با اولویت بررسی این 

الیحه در مجلس موافقت کرده بودند.
پیش از تصویب کلیات، نمایندگان مجلس 
قانون   85 اصل  بررسی  با  اسالمی  شورای 
اساسی با 129 رای موافق، 57 رای مخالف، 
این  حاضر  نماینده   245 از  ممتنع  رای   8

الیحه مخالف کردند.
اصل  این  اساس  بر  نمایندگان  از  جمعی 
کمیسیون  در  الیحه  این  بررسی  خواستار 
نهایت  در  که  بودند  قضایی  و  حقوقی 
نمایندگان با این موضوع مخالفت کردند و 

الیحه در صحن مجلس بررسی شد.
مجلس  اساسی،  قانون   85 اصل  اساس  بر 
می  را  ها  طرح  و  لوایح  بررسی  اختیارات 

تواند به کمیسیون تخصصی واگذار کند.

خبر

معاون وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
طریق  از  مراقبتی  سامانه خود  اندازی  راه  از 
سیستم اندروید تلفن همراه شهروندان از آبان 
امسال خبر داد و گفت: همه مردم می توانند 
از این طریق به اطالعات پرونده الکترونیک 

سالمت خود دسترسی پیدا کنند.
این  اندازی  راه  با   : گفت  رئیسی  علیرضا 
سامانه مردم می توانند از طریق تلفن همراه 
به پرونده سالمت دسترسی یابند و اطالعات 
روزانه سالمت خود را درباره قندخون، وزن، 
پرونده  در  غیره  و  فامیلی  سابقه  فشارخون، 

الکترونیک سالمت تکمیل کنند.
رئیسی درمورد ایمنی اطالعات  به ایرنا گفت 
:به افراد کد شناسه اختصاصی داده می شود 
با دریافت کد اختصاصی  این صورت  و در 
رو موبایل خود می توانند به اطالعات پرونده 
باشند  داشته  دسترسی  خودشان  الکترونیک 
پرونده  اطالعات  به  تواند  نمی  کس  وهیچ 
داشته  دسترسی  دیگری  سالمت  الکترونیک 
کشور  هر جای  در  فرد  عین حال  در  باشد. 
که به پزشک مراجعه کند می تواند اطالعات 

پرونده سالمت خود را ارائه دهد.
وزارت  کرد:  تصریح  بهداشت  وزیر  معاون 

نیز به صورت سطح بندی شده به  بهداشت 
اطالعات سامانه سالمت افراد دسترسی دارد 
را شناسایی می  بیمار  افراد  ترتیب  این  به  و 
کنیم، به عنوان مثال اگر فردی فشارخون باال 
دارد به او هشدار می دهیم که داروهای خود 
را مصرف کند، اگر بیماری خاصی دارد به او 
پیام داده می شود که رژیم غذایی مناسب را 

رعایت کند.
وارد  نفر  میلیون  اکنون 76  داد:  ادامه  رئیسی 
مراقبان  و  و  اند  شده  خودمراقبتی  سامانه 
سالمت آنها مشخص است، ممکن است افراد 
مراقب سالمت خود را نشناسند اما با مراجعه 
به مرکز درمانی، مراقب سالمت آنها معرفی 

می شود.

مهم  برنامه  راستا،  همین  در  کرد:  تاکید  وی 
وزارت بهداشت اجرای نظام ارجاع و پزشک 
خانواده است، در این برنامه هر سه هزار نفر 
سالمت  مراقب  یک  پوشش  تحت  جمعیت 

قرار می گیرند.
رئیسی گفت: مراقبان سالمت از طریق خرید 

خدمت با وزارت بهداشت مرتبط هستند.
مسئوالن وزارت بهداشت پیش از این اعالم 
ایرانی  میلیون  از 7۰  بیش  برای  اند که  کرده 
و  شده  تشکیل  سالمت  الکترونیک  پرونده 
ثبت  ها  پرونده  این  در  افراد  اولیه  اطالعات 
شده است اما بسیاری از مردم به علت مراجعه 
نکردن به مراکز بهداشتی و درمانی از وجود 
برای  که  آن  مراقبتی  خدمات  و  پرونده  این 
پیشگیری از بیماری های مختلف به خصوص 
خون،  فشار  مانند  واگیر  غیر  های  بیماری 
بیماری  و  قلبی  های  بیماری  دیابت،  چاقی، 
اطالعی  است،  خانوادگی  و  محیطی  های 
از  بسیاری  اطالعات  علت  همین  به  ندارند، 
است، ضمن  ناقص  همچنان  ها  پرونده  این 
دهنده  تشکیل  مراکز  بین  ارتباط  هنوز  اینکه 
و  بهداشتی  مراکز  سایر  با  سالمت  پرونده 

درمانی به طور کامل برقرار نشده است.

مشاهده پرونده الکترونیک سالمت در تلفن همراه 

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ممنوعیت فروش اسباب بازی های 
شبه سالح در فروشگاه ها خبر داد.

سردار حسین رحیمی درباره فروش اسباب بازی ها و اقالم شبیه 
به هفت تیر و ... در فروشگاه ها اظهارکرد: خوشبختانه در این زمینه 
هماهنگی خوبی میان پلیس و اصناف وجود دارد و اصناف به این 
مساله و شبه سالح هایی که استفاده از آنها خالف است واقف هستند.
وی با بیان اینکه برخی از این وسایل ممکن است سبب شود تا 
شهروندان در روبه رو شدن با افراد زورگیر دچار اشتباه شده و گمان 
کنند که سالح واقعی است،به ایسنا گفت: اصناف آگاه هستند و این 

موارد به واحدهای صنفی نیز اطالع داده شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: اگر این قبیل سالح ها در مغازه ای 
باشد، خالف قانون و جرم است و طبیعتا اگر پلیس نیز از وجود آنها 

با خبر شود، برابر قانون با این تخلف برخورد خواهد شد.
ارتباط خوب میان پلیس و اصناف  به  با اشاره  پایان  رحیمی در 
از  من  و  است  اصناف  با  پلیس  میان  تنگاتنگ  ارتباط  اظهارکرد: 

همکاری اصناف تشکر می کنم.

ممنوعیت فروش 
اسباب ابزی های شبه سالح

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور آغاز طرح ارتقاء 
هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی کشور خبر داد.

به گزارش پیام زمان ، دکتر سید تقی نوربخش  در مراسم کلنگ 
زنی بیمارستان 64 تختخوابی دورود  اظهار کرد: اقدامات اولیه 
برای این بیمارستان آغاز شده، همچنین پیش بینی بودجه آن در 

سال جاری لحاظ شده است.
 وی ادامه داد:  برای احداث چنین مرکزی که مکانی برای رفع 

آالم مردم است، همه باید تالش کنیم.
بحث  کرد:  بیان  کشور  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
درصد   1۰۰ زیرا  نیست  مطرح  پروژه  این  در  سودآوری 

خدمات به صورت رایگان ارائه می شود.
 نوربخش تصریح کرد: تجربه نشان داده است هر چه مردم 
به  سریعتر  کنند،  کمک  و  مشارکت  پروژه هایی  چنین  در 
نتیجه خواهد رسید.  وی خاطرنشان کرد: نفع بیمارستان 64 
تختخوابی از بیمارستان های دانشگاه بیشتر است و باید کمک 

کنیم هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.
 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور یادآور شد: طرح 
ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی در سطح کشور 
آغاز شده است، به خاطر اینکه بیمار و همراهانش در مراجعه 

به چنین مراکزی راحت تر باشند.
نوربخش در خصوص آخرین وضعیت اورژانس و بیمارستان 
نرگس دورود گفت: درمانگاه و اورژانس این بیمارستان به 
معنای واقعی خدمات گسترده ای به مراجعان ارائه می دهد و 

مردم نیز از آن راضی هستند.

آغاز طرح ارتقاء هتلینگ 
بیمارستان های اتمین اجمتاعی 

عرضه  نمایشگاه  اختتامیه  مراسم  در  بیات نژاد  داریوش 
محصوالت مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان تهران 
در برج میالد گفت: این نمایشگاه با 96 غرفه برگزار شده و 
عالوه بر مددجویان استان تهران، مددجویان 9 استان دیگر 

نیز در این نمایشگاه شرکت داشتند.
و  ظرفیت  به  اشاره  با  تهران  استان  بهزیستی  مدیرکل 
توانمندی های مددجویان افزود: در سالجاری که از سوی 
مقام معظم رهبری مزین به تولید ملی و حمایت از کاالی 
ایرانی است، بهزیستی برنامه های متعددی را برای حمایت 

از تولیدات مددجویان پیش بینی کرده است.
دائمی خبر داد و گفت: در  نمایشگاه های  برپایی  از  وی 
این بخش نیازمند مساعدت و همکاری سایر بخش ها از 
جمله مجمع امور صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و همچنین شهرداری تهران هستیم.
وی ضمن اشاره به ارائه تسهیالت اشتغالزایی به مددجویان 
دولت  گفت:  تهران،  استان  بهزیستی  پوشش  تحت 
برنامه های مناسبی را اجرا کرده است و در واقع محدودیتی 
برای ارائه تسهیالت در حوزه اشتغال نداریم. ضمن این 
به  اشتغال  وام  تومان  میلیون   2۰ تا سقف  اکنون  هم  که 
مددجویان تحت پوشش استان تهران با کارمزد 4 درصد و 

بازپرداخت 5 ساله پرداخت می شود.
مدیرکل بهزیستی استان تهران گفت: با برنامه ریزی صورت 
سرپرست  زنان  از  اعم  مددجویان  اشتغال  میزان  گرفته، 

خانوار، معلوالن و معتادان بهبود یافته افزایش می یابد.

پرداخت وام ٢٠ميليوين به 
مددجواين هبزيسيت

معاون فنی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها گفت: بخش اعظم 
داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی در کشور تولید می شود و کمبودی 

در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش از پایگاه اطالع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، جمشید کرمانچی ر در آستانه هفته حمایت از بیماران هموفیلی 
در خصوص تولید فاکتورهای بیماران هموفیلی اظهار داشت: درحال 
حاضر فاکتور 7 و 8 که بیشترین استفاده را دارد در داخل کشور تولید 
می شود و برخی فاکتورها مانند 9، 13 و سایر فاکتورها نیز از خارج 
از کشور وارد می شوند؛ البته هم نوع داخلی و هم نوع وارداتی این 

فاکتورها رایگان است و بیماران از لحاظ تامین آن، مشکلی ندارند. 
وی درخصوص سیستم توزیع عادالنه داروی بیماران هموفیلی نیز 
خاطرنشان کرد: داروهای بیماران هموفیلی گرانقیمت است و با اینکه 
دولت هزینه آن را تقبل کرده است، هزینه باالیی دارد. از طرفی این 
داروها در تمام داروخانه ها در دسترس نیست؛ از این رو از دانشگاه ها 
در هر استانی درخواست کرده ایم، در مرکز یا بیمارستانی که بیماران 
بیشتر مراجعه می کنند، داروهای مورد نیاز آنان در دسترس قرار گیرد. 
معاون فنی مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها درخصوص سامانه 
ثبت بیماران هموفیلی تصریح کرد: اطالعات بیماران هموفیلی در سامانه 

ثبت بیماران هموفیلی درج می شود و از این طریق به نیازها و مشکالت 
بیماران دسترسی داریم و در اسرع وقت به این موارد رسیدگی می کنیم.

کرمانچی با بیان اینکه تعداد بیماران هموفیلی در کشور 1۰ هزار و 5۰۰ 
نفر است، تصریح کرد: بیماران هموفیلی به جز دارو، نیازمند خدمات 
دیگری نیز هستند؛ بنابراین وزارت بهداشت برای این بیماران بسته 
خدمتی تعریف کرده است که یکی از خدمات این بسته، جراحی های 
زانو است، زیرا بیماری های مفاصل از شایع ترین عوارض هموفیلی، 
محسوب می شوند و ممکن است مبتالیان به هموفیلی پس از یک 
جراحت یا گاهی بدون دلیلی واضح، در فضای مفصل دچار خونریزی 
شوند و فشار خونی که در حفره مفصل جمع شده است، موجب 
دردهای شدیدی می شود که نتیجه آن، تورم مزمن و بدشکلی مفصل 

است. 
وی ادامه داد: آسیب مفصلی معموال پس از خونریزی های متعدد از 
یک مفصل یا بروز یک خونریزی بسیار شدید رخ می دهد؛ از این رو 
اعمال ارتوپدی در این بیماران معمول بوده که عمدتا با هزینه های 
زیادی انجام می پذیرد، چراکه فاکتورهای زیادی در پروسه جراحی 
باید مورد استفاده قرار گیرد تا بیمار دچار مشکل نشود.  کرمانچی 
گفت: عالوه بر خدمات ارتوپدی، خدمات توانبخشی و فیزیوتراپی نیز 

در بسته خدمتی بیماران تعریف شده و بخشی زیادی از این خدمات، 
تحت پوشش بیمه قرار دارد. 

وی درخصوص خدمات دندانپزشکی بیماران هموفیلی اظهار داشت: 
در مورد خدمات دندانپزشکی این بیماران نیز با دانشگاه های علوم 
پزشکی هر استان به توافق رسیده ایم تا هر استان یک مرکز را برای 
خدمات دندانپزشکی بیماران هموفیلی اختصاص دهد، زیرا ارائه 
خدمات دندانپزشکی به بیماران هموفیلی مستلزم آمادگی، دارو و 

تجهیزات مرتبط است. 

کمبودی در زمینه داروهای بیماران خاص در کشور نداریم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم مهتاب اخالقی با وکالت آقای انامی  دارای شناسنامه شماره 1۰434 به  
شرح دادخواست به کالسه 324/8/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین سرتیپ زاده  بشناسنامه  شماره 
حین  ورثه  گفته،  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1397/3/15 تاریخ  در   4۰93

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
ابوالقاسم ش.ش 4911113111 ت.ت 1352 صادره  فرزند  زاده  الهام سرتیپ   -1

شهریار نسبت خواهر متوفی
ابوالقاسم ش.ش 4911155۰35 ت.ت 1358 صادره  الیام سرتیپ زاده فرزند   -2 

شهریار نسبت خواهر متوفی
3- زهرا سرتیپ زاده فرزند ابوالقاسم ش.ش 491۰9۰5618  ت.ت 1363 صادره 

شهریار نسبت خواهر متوفی
4- زهره سرتیپ زاده فرزند ابوالقاسم ش.ش 491159۰157  ت.ت 1366 صادره 

شهریار نسبت خواهر متوفی
5- مهتاب اخالقی فرزند فرج  ش.ش 1۰434  ت.ت 1367  صادره تهران  نسبت 

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

الف 1946
رئیسشعبه8شورایحلاختالفشهرستانفردیس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای عبدالناصر محموزاده  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جهانگیر 
اکبر پور به خواسته  محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف و...
 96۰9983۰3۰9۰۰316 کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  فردیس  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   4 شعبه 
ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   1۰:۰۰ ساعت   1397/۰8/۰1
المکان بودن خوانده ودرخواست  73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول 
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 وضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.م/الف 1975
منشیشعبه4دادگاهعمومیحقوقیشهرستانفردیس-منظوری

آگهی
وکالتنامه  طبق  خاص  فرزندنام  رزینی  احمدی  نسترن  خانم 

شماره26،3۰327بهمن94دفتر1555
تهران ازسوی فرزادیعقوبی گاکیه برابردرخواست به شماره7۰1.18346،

به  شده  مصدق  محلی  استشهادیه  فرم  دوبرگ  27تیر97وباتقدیم 
شماره8837۰_25تیر97مدعی است سندمالکیت مقدارده هفتم دانگ مشاع ازششدانگ 
ذیل  که  کرمانشاه  حومه  یک  دربخش  واقع  از357و358اصلی  پالک188۰2فرعی 
گردیدبعلت  صادروتسلیم  گاکیه  فرزادیعقوبی  ثبت1147۰5وصفحه49دفتر1.58۰بنام 
سهل انگاری سندمالکیت به سریال759819مفقودشده است لذامراتب طبق ماده12۰_
آیین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهی می شودتاچنانچه فردیاافرادی مدعی انجام معامله 
یاوجودسندمالکیت درنزدآنان میباشدازتاریخ انتشاراین آگهی به مدت1۰روزمراتب رابه 
این اداره اعالم دارنددرغیراینصورت نسبت به صدورسندمالکیت طبق مقررات اقدام 

وسندمالکیت اولیه ازدرجه اعتبارساقط وابطال خواهدشد. مجوزارشاد:4218
جعفرنظری_سرپرستثبتاسنادوامالکشهرستانکرمانشاهناحیهیک

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محسن ملکی پویا فرزند احمد 

خواهان آقای غالم عباس باقری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محسن ملکی 
پویا به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
شهرستان   دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه    97۰99866134۰۰28۰
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/6/13 ساعت۰9:۰۰تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
دفترشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–شمسه.

متن آگهی 
شاکی آقای جعفر نقدیان شکایتی علیه متهم آقای سعید احمدی به اتهام دایر بر 
سرقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 1۰6 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )1۰6 جزایی سابق (واقع در خرم آباد 
انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به شماره  خیابان ولیعصر 
 1397/6/1۰ آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   97۰99866121۰۰262 کالسه 
ساعت 11:۰۰تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم سعید احمدی  و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 
االنتشار  از جراید کثیر  1392 و دستور دادگاه کیفری مراتب یک نوبت در یکی 
آگهی می گردد تا متهم پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت  به دادگاه  ضمن اعالم نشانی کامل خود 

رسیدگی حاضر گردند.
منشیشعبه106دادگاهکیفریدوشهرخرمآباد)106جزاییسابق(–کیومرثتوحیدیفر.

آگهی حصر وراثت
شماره  شناسنامه  دارای  محمودی  ابراهیم  آقای  از  وکالت  به  رحمانی  فرید  آقای 
5969526۰۰2 به شرح دادخواست به کالسه  97۰169 از این دادگاه درخواست 
به  محمودی  آالء  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر 
شناسنامه 596۰127563  در تاریخ 31 / 1 /97  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-ابراهیم محمودی    5969526۰۰2   پدر متوفی

2-گلباغ رضائی   5969935441  مادر متوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد
رئیسشعبهچهارمشورایحلاختالفشهرستانروانسر-صابرمحمدی

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
آقای رضا باجالن  دارای شناسنامه شماره1194به شرح دادخواست به کالسه 1/97 
ش /586 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ذبیح اله باجالن بشناسنامه 4 در تاریخ 97/4/1۰ اقامتگاه دائمی خود را 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به:
1-متقاضی فوق الذکر رضا باجالن نام پدر ذبیح اهلل شماره شناسنامه 1194

2-منصور باجالن نام پدر ذبیح اهلل ش.ش 1761۰
3-نسترن باجالن نام پدر ذبیح اهلل ش . ش ۰۰22691871

4-مرتضی باجالن نام پدر ذبیح اهلل ش.ش. 35۰5
5-مریم فالحی نام پدرعلی مراد  ش.ش 286

اینجانب  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./
مالف707خ–رئیسحوزهاولشورایحلاختالفورامین

مفقودی 
مدارک و سند خودروی سواری پژو 4۰5 به نام خانم شکوفه محمدی با شماره 
 شاسی naam31fc۰ck35۰278   شماره موتور 1399۰۰۰9912 شماره شناسه
خودرو Irfc9۰1vx6z35۰278   به شماره انتظامی  76 ن 759 ایران 38  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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مراحل اجرایی طرح یکپارچه توسعه میدان های 
مشترک غرب کارون پیگیری می شود 

مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد: با تکیه بر توان 
اجرایی و مالی داخلی، مراحل اجرایی طرح یکپارچه توسعه میدان های مشترک 
نفتی غرب کارون در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی در دست اقدام است. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، طرح یکپارچه توسعه میدان های مشترک 
نفتی غرب کارون شامل توسعه میدان های فاز نخست آزادگان جنوبی، یاران 
جنوبی و فاز دوم توسعه میدان های یادآوران و آزادگان شمالی، طرح خطوط لوله 
و تاسیسات جانبی و طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک و پایانه 
جاسک با سقف سرمایه گذاری تقریبی معادل 15 میلیارد دالر، بر اساس تامین 
اعتبار از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی، اختصاص 5۰ درصد از درآمد ناشی 
از افزایش تولید نفت میدان های مربوطه، آورده پیمانکار و سایر منابع در دسترس 
و تعهد بازپرداخت هزینه ها ازسوی دولت از محل 5۰ درصد سهم افزایش تولید 

نفت میدان های مربوطه در نظر گرفته شده است.
تلفیقی  برنامه ریزی  اقتصادی و مالی طرح های  امکان سنجی  معاونت بررسی، 
شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد: مراحل تخصیص اعتبار پروژه های فعال این 
طرح شامل توسعه فاز اول میدان آزادگان جنوبی، توسعه یاران جنوبی، تلمبه خانه 
غرب کارون و طرح احداث خط لوله انتقال نفت گوره- جاسک و پایانه جاسک، 
بررسی و تطبیق شرح کار و هزینه ها با مصوبه شورای اقتصاد و تایید صورت 
وضعیت پیمانکاران، توسط واحد نماینده کارفرما در طرح های توسعه ای بند )ق( 

و معاونت بررسی، امکان سنجی اقتصادی و مالی طرح ها انجام می  شود.

ایران در تولید مرکاپتان رقیب فرانسه و روسیه 
فرانسه و روسیه تنها تولیدکنندگان مرکاپتان در جهان، اکنون شاهد ورود ایران به 

عرصه رقابت در تولید و صادرات این ماده باارزش هستند. 
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، طراحی پایه تولید ماده بودارکننده گاز 
مصرفی کشور برای نخستین بار از سوی پژوهشگاه صنعت نفت که صاحب 
الیسنس این فناوری در کشور است، انجام شد و سپس طراحی تفصیلی آن در 
واحد مهندسی طرح توسعه پاالیشگاه ها به سرانجام رسید و اجرایی شد. حسن 
منتظرتربتی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز با بیان این که ماده بودارکننده 
گاز مصرفی کشور در همه سال هایی که از عمر صنعت گاز ایران می گذرد، از 
طریق واردات از دو کشور تامین می شد، اظهار کرد: اکنون با احداث واحد صنعتی 
تولید این ماده، ایران به عنوان سومین کشور تولیدکننده ماده بودارکننده در دنیا 

شناخته می شود.
به گفته وی، این پروژه با پایان پیشرفت فیزیکی آماده راه اندازی است که با این 
اقدام، افزون بر تامین همه نیازهای داخل کشور به ماده بودارکننده، می توان بخشی 

از این فرآورده را به خارج از کشور نیز صادر کرد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز افزود: گاز طبیعی در صورت نشت، 
می تواند خسارت های بسیاری به بار آورد، از این رو، نیاز داریم گاز را به نحوی 
بودار کنیم تا از بروز انفجار و حریق پیشگیری کنیم. مرکاپتان ماده بودارکننده گاز 
طبیعی و از پایه های اساسی ایمنی در صنعت گاز است که با تزریق آن، می توان 

از نشتی گاز مطلع و مانع از خسارت های مالی و جانی ناشی از نشت گاز شد.
تربتی، فرانسه و روسیه را تنها تولیدکنندگان عمده این محصول راهبردی در دنیا 
عنوان کرد و ادامه داد: ایران پس از این 2 کشور، با تولید ساالنه 8۰۰ تن از این 

محصول، به باشگاه جهانی تولیدکنندگان مرکاپتان می پیوندد.
وی با تاکید بر این که دستیابی به فناوری تولید ماده بودارکننده، افزون بر شکستن 
انحصار جهانی تولید این ماده، امکان صادرات و ارزآوری قابل توجهی نیز برای 
کشور فراهم می کند، توضیح داد: از آنجا که مرکاپتان تولیدی کیفیت بسیار باالیی 
دارد، ظرفیت خوبی برای فروش در بازارهای منطقه دارد، به نحوی که می توان 
مازاد مصرف داخلی را به آسانی و با قیمت مناسب به کشورهای اطراف صادر 

کرد.

کوتاه از انرژی

 شایعه توقف فروش بنزین
 در تهران تکذیب شد 

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
اخبار برخی رسانه ها مبنی بر تعطیلی و توقف عرضه 
بنزین در جایگاه های شهر تهران به دلیل دونرخی شدن 
بنزین را رد کرد. به گزارش زمان به نقل از تسنیم، علیرضا 
جایگاه های  در  بنزین  توزیع  گفت:  افزود:  رجب پور 
عرضه سوخت بدون هیچ مشکلی و بی وقفه ادامه دارد و 
اخبار برخی رسانه ها مبنی بر تعطیلی جایگاه ها و کمبود 
بنزین صحت ندارد. وی با اشاره به ازدحام موجود در 
برخی جایگاه ها گفت: این ازدحام مربوط به تعطیالت 
تابستانی و افزایش سفرهای برون شهری است و توزیع 
بنزین در جایگاه های عرضه سوخت بی وقفه ادامه دارد. 
رجب پور با اشاره به این که افزایش مصرف بنزین در 
تابستان گرم امسال به  ویژه ماه های مرداد و شهریور قابل 
انبارهای  در  کافی  کرد: سوخت  تاکید  بود،  پیش بینی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی وجود دارد و مردم 

به شایعات توجهی نکنند.

قیمت یک لیتر آب بسته بندی 1۵00 
تومان، آب شرب شهری 6 ریال!

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران با اشاره 
به اینکه قیمت هر لیتر آب بسته بندی 15۰۰ تومان است، 
بسیار  کیفیت  از  که  شهری  شرب  آب  قیمت  گفت: 

مناسبی برخوردار است تنها 6 ریال است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، بختیاری که دیروز در 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  جلسه  هشتمین  و  هفتاد 
حضور پیدا کرده بود در خالل بررسی تامین بخشی از 
کسری قیمت تمام شده تعرفه خدمات آب و فاضالب 
مورد نیاز این شرکت، گفت: تهران نسبت به جمعیت 
خود در سرانه های آب تجدید شونده وضعیت بسیار 
نامطلوبی دارد و این سرانه در استان تهران بسیار پایین 
است. وی افزود: وضعیت میانگین بارندگی در جهان 
حدود 75۰ متر مکعب است در حالیکه این رقم در ایران 
251 متر مکعب است. لذا به لحاظ میانگین بارندگی 

استان تهران از میانگین پایینی برخوردار است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
پنج سد کرج، طالقان، الر، لتیان و ماملو به عنوان سدهای 
تامین کننده منابع آبی شهر تهران گفت: 27۰ میلیون متر 
مکعب امسال نسبت به سال قبل با کمبود منابع آبی در 
این پنج سد مواجه هستیم؛ به شکلی که اگر بارندگی های 
اردیبهشت ماه امسال نبود از ابتدای خرداد ماه ناگزیر 
بودیم که جیره بندی آب را انجام دهیم اما خوشبختانه 

این بارندگی ها مسائل تهران را حل و فصل کرد.
حوزه  در  ما  کشور  اینکه  رغم  علی  کرد:  تاکید  وی 
بارندگی در ردیف های آخر دنیا قرار دارد اما در مصرف 
آب در نخستین ها قرار گرفته ایم، به شکلی که از بسیاری 
از کشورهای پر آب مصرف باالتری داریم. امروز بهای 
تمام شده هر متر مکعب آب 25۰۰ تومان است که تنها 

یک چهارم این قیمت از شهروندان دریافت می شود.

خبر

وزیر نفت گفت: چندی پیش قرارداد 1۰ میلیون یورویی 
های  شرکت  با  بوتان  و  پروتان  پمپ  ساخت  برای 
داخلی بستیم اما به خاطر تاخیر یک ساله این شرکت ها 

در تحویل پمپ، 5۰۰ میلیون دالر ضرر کردیم.
به گزارش زمان به نقل از مهر، در جلسه علنی روز سه 
شنبه مجلس شورای اسالمی سواالت نادر قاضی پور 
نماینده ارومیه و علیرضا محجوب نماینده تهران از وزیر 

نفت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
این سواالت در مورد علت واردات بی رویه پمپ های 
صنعتی بی کیفیت از چین و عدم حمایت از شرکت 
های تولیدکننده داخلی و همچنین عدم نظارت وزارت 
نفت در پاالیشگاه ها جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز 

تولیدکنندگان قیر بود.
در ابتدای جلسه نادر قاضی پور گفت: با توجه به اینکه 
تولید پمپ های مختلف  توان  داخلی  شرکت های 
صنعتی را جهت بهره برداری در صنایع پتروشیمی، 
نفت و گاز دارند، و هم اکنون پمپ های صنعتی تولید 
داخل در پاالیشگاه تهران، پاالیشگاه های فاز 2۰ و 
21 پارس جنوبی و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در 
حال استفاده است، متاسفانه پیمانکاران فازهای مختلف 
پارس جنوبی همچنان با بی توجهی به محصوالت با 
کیفیت داخلی با واردات بی رویه محصوالت چینی 
عالوه بر خروج ارز از کشور، زمینه بی کاری بسیاری از 

جوانان را فراهم آورده اند.
وی تصریح کرد: یکی از ضرورت های اقتصاد مقاومتی، 
کاهش واردات به خصوص واردات کاالهایی که امکان 

تولید آن در داخل وجود دارد، است.
قاضی پور خطاب به زنگنه گفت: شما کارکنان مومن 
را خانه نشین کرده اید و شرکت های مهم را به دست 

افراد ناکارآمد داده اید.
نماینده مردم ارومیه اظهارداشت: بسیاری از کارشناسان 
به  تحصیل  برای  را  خود  فرزندان  نفت  وزارت 
کشورهای غربی فرستاده اند. تعداد زیادی از فرزندان 

این افراد بورسیه شرکت های چند ملیتی هستند.
وی گفت: بیشترین تجهیزات وزارت نفت از کشور 
انگلیس خریداری می شود. علت سفرهای کارشناسان 
انگلیس  کشور  به  هایشان  خانواده  و  نفت  وزارت 

وابستگی آنها به این شرکت ها است.

وی تصریح کرد: چرا پتروشیمی ها به دنبال چشم آبی 
ها و خارجی ها هستند؟

در ادامه بیژن زنگنه وزیر نفت گفت: طی سالهای اخیر 
بیش از یک میلیون تن سفارش به کارخانه های داخلی 
داده ایم و 55۰ میلیون یورو قرارداد تولید لوله های 
بدون درز با شرکت های داخلی به همراه شریک محترم 
خارجی منعقد کردیم. طبق قانون باید یکصد میلیون 
یورو سرمایه گذاری داخلی برای تولید لوله های بدون 
درز انجام شود. در دوره قبلی تحریم ها برای تامین این 
لوله ها دچار مشکل شده بودیم که با این قرارداد و 
تولید داخلی این لوله ها مشکالت حل شد. وی تاکید 
کرد: واردات سایزها و اندازه هایی که لوله بدون درز در 

داخل تولید می شود ممنوع است.
وزیر نفت تصریح کرد: برخی فکر می کنند کاهش 
به  داخلی  های  کارخانه  از  نفت  وزارت  خریدهای 
دلیل خرید از خارج است اما بنده سربسته می گویم 
که وزارت نفت فقط 3 هزار میلیارد تومان بدهی قطعی 
به پیمانکاران دارد. به خاطر کمبود منابع به کارخانه های 
داخلی سفارش نمی دهیم نه به دلیل اینکه از خارج 
خرید می کنیم. وی با اشاره به تاکیدات قاضی پور بر 
لزوم اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یک 
بسته به هم پیوسته است و فقط به معنای ارجاع کار به 
پیمانکاران داخلی نیست بلکه برلزوم افزایش صادرات 

و تامین سوخت داخل نیز تاکید می کند.

زنگنه پمپ ها را قلب صنعت نفت خواند و گفت: 
دولت  این  از  پیش  است.  مهم  بسیار  پمپ  کیفیت 

واردات هرگونه پمپ را ممنوع اعالم کرده بود.
از  داخلی  اظهارداشت: شرکت های درجه یک  وی 
تولیدکنندگان داخلی پمپ می خرند. من اسم سازنده 
را نمی برم چون اراده ام حمایت از داخل است اما 
واحدهای در حال احداث صنعت نفت جای تست 
مشکل  اگر  داخلی  های  شرکت  نیست.  آزمون  و 

تکنولوژی دارند باید حل کنند.
میلیون   1۰ قرارداد  پیش  چندی  گفت:  نفت  وزیر 
یورویی برای ساخت پمپ پروتان و بوتان با شرکت 
های داخلی بستیم اما به خاطر تاخیر یک ساله این 
شرکت ها در تحویل پمپ، 5۰۰ میلیون دالر معادل 
هزار میلیارد تومان پول از بین رفت. چه کسی جواب 
این ضرر را می دهد؟ زنگنه اظهارداشت: پمپ های 
آب آتش نشانی که در واقع سیستم دفاعی وزارت نفت 
در برابر حریق است نیز پیچیدگی های خاص خود 
را دارد. به شرکت های داخلی سفارش ساخت این 
پمپ ها را دادیم اما آنها هم دچار مشکل شدند. وی از 
نمایندگان خواست از صنعت نفت به عنوان بزرگترین 

تولیدکننده دفاع کند.
وزیر نفت در خصوص تحویل قیر نیز گفت: قرار بود 
در سال 96 میزان 24۰۰ میلیارد تومان قیر تحویل داده 
شود. امسال هم وزارت نفت مکلف به تحویل 3 هزار 

میلیارد تومان قیر شده است.
پاالیشگاه های  به  باید  تاکید کرد: وزارت نفت  وی 
منبع  امسال  تا  بسازند  قیر  تا  بدهد  پول  خصوصی 
مالی این حکم مشخص نبود. در سال جاری این منبع 

مشخص شد.
با  ارتباطی  پاالیشگاه  و  ها  پتروشیمی  گفت:  زنگنه 
وزارت نفت ندارند و خصوصی سازی خاصی شده 
اند. این کارخانه ها به حال خود رها شده اند و هر 
کاری دلشان می خواهد انجام می دهند. ما هم کاری از 

دستمان بر نمی آید.
وی خطاب به قاضی پور گفت: من از شما گله دارم. 
چرا می گوئید مافیای باشگاه نفت و نیرو؟ افراد حاضر 
در این باشگاه افراد محترمی هستند. این اظهارات شما 
قابل پیگیری است. اگر مستنداتی دارید به قوه قضائیه 

ارائه دهید.
در ادامه نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه گفت: وزیر 

قبلی نیز از بنده شکایت کرد. شما هم شکایت کنید.
این نماینده مجلس ادامه داد: کار در وزارتخانه شما به 
جایی رسیده که شرکت های خارجی تصمیم می گیرند 
که کدام شرکت ایرانی با آنها در پروژه ها همکاری کند.
وی تصریح کرد: روزی مصدق صنعت نفت را ملی 
کرد. به نظر می رسد امروز آقای زنگنه صنعت نفت را 

غیرملی کرده است.
و  راه  وزارت  حاضر  حال  در  گفت:  پور  قاضی 
انجام  جهت  نیاز  مورد  قیر  تامین  برای  شهرسازی 
راهسازی و آسفالت به خصوص در مناطق محروم 
نیاز  اولیه مورد  دچار مشکل شده است، تامین مواد 
جهت تولید قیر بر عهده پاالیشگاه ها می باشد ولی 
متاسفانه پاالیشگاه ها از تحویل ماده اولیه مورد نیاز 

پیمانکاران تولید قیر امتناع می کند.
وی خطاب به زنگنه گفت: چرا به فعالیت پاالیشگاه ها 
که نفت کشور به عنوان سرمایه ملی در اختیارشان قرار 

گرفته است، نظارت نمی کنید؟
در پایان قاضی پور اعالم کرد از پاسخ های وزیر قانع 
نشده است و وارد بودن سوال به رای نمایندگان مجلس 
گذاشته شد. نمایندگان نیز با 87 رای موافق، 89 رای 
مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در 

مجلس، سوال از وزیر نفت را وارد ندانستند.

درصحنعلنیمجلسمطرحشد؛

گالیه زنگنه از تولیدکنندگان داخلی

آگهی حصروراثت
بشناسنامه4836صادره  ابوالقاسم  پدر  صفرنژادچغاسبزی،نام  حسین  آقای 
توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  دزفول 
دزفول  بشناسنامه551صادره  سبزی  صفرنژادچغا  ابوالقاسم  مرحوم  که  داده 
عبارتنداز  اش  ورثه   خودفوت  دائم  اقامتگاه  درتاریخ1388/7/17دردزفول 
ازدزفول  بشناسنامه914صادره  باال 2-عبدالمجید صفرنژاد چغا سبزی  1-متقاضی 
متوفی(4- ازدزفول)پسران  بشناسنامه6صادره  سبزی  صفرنژادچغا  عظیم   -3
صفرنژاد  ازدزفول5-پروانه  بشناسنامه11۰۰4صادره  سبزی  هاجرصفرنژادچغا 
صفرنژادچغاسبزی  ازدزفول6-روبخیر  بشناسنامه11۰5صادره  سبزی  چغا 
277صادره  بشناسنامه  سبزی  صفرنژادچغا  ازدزفول7-مریم  بشناسنامه1275صادره 
9-زهرا  ازدزفول  بشناسنامه1574صادره  صفرنژادچغاسبزی  ازدزفول8-فاطمه 
صفرنژاد چغا سبزی بشناسنامه 1356صادره ازدزفول1۰-پریسا صفرنژادچغا سبزی 
انجام  با  والغیر.اینک  متوفی(  دزفول)دختران  از  بشناسنامه199۰485553صادره 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشراگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واالگواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که بعد ازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
قاضیشورایحلاختالفشعبه8دزفول-تقدسیفر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی ودادخواست وضمائم

حسین  و  کریم  آقایان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  دزفول  شهرداری  خواهان 
حاج حاجی فرزند نظرعلی،علی محمد افتخاربه خواسته اعتراض ثالث مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 94۰99861442۰۰۰75شعبه2دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان دزفول ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/6/17ساعت 
دادرسی  آئین  ماده73قانون  موضوع  طبق  دستوردادگاه  حسب  که  1۰:3۰تعیین 
یک  مراتب  خواهان  ودرخواست  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی 
ماه پس  کثیراالنتشارآگهی می گرددتا خوانده ظرف یک  از جراید  دریکی  نوبت 
ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حاضر گردد.
منشیشعبه2دادگاهعمومیحقوقیشهرستاندزفول

آگهی حصروراثت
1881979288صادره  بشناسنامه  مدد  پدرعلی  وندنام  صالح  شهرت  خدیجه  خانم 
که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  ازشوشتر 
همسرش مرحوم صالح صالح وند بشناسنامه 1971۰48۰89صادره ازمسجد سلیمان 
فوق  مشخصات  با  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  97/3/4دردزفول  درتاریخ 
3-روح  شوشتر  از  1882۰29178صادره  بشناسنامه  )همسرمرحوم(2-محمد  الذکر 
1882443799صادره  بشناسنامه  ازشوشتر4-علی  بشناسنامه1882۰57791صادره  اله 
ازشوشتر)پسران مرحوم(5-میترا بشناسنامه 188115959۰صادره از شوشتر6-سلطان 
بشناسنامه1882441524صادره  ازشوشتر7-صبورا  بشناسنامه18811596۰4صادره 
بشناسنامه  9-سحر  ازشوشتر  بشناسنامه187۰123۰93صادره  8-فاطمه  ازشوشتر 
والغیر. وند  صالح  همگی  مرحوم(شهرت  ازشوشتر)دختران  187۰427556صادره 
تشریفات قانونی مراتب مزبوررا دریک نوبت متوالی به فاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی 
مینماید تا هرکس اعتراض دارد با وصیت نامه ازمتوفی نزداو باشد ازتاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و 

رسمی که بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:16/61
رئیسشعبهدومشورایحلاختالفشهرستانگتوند

متن اگهی 
پرونده کالسه 97۰998661۰1۰۰125 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 97۰997661۰1۰۰483 
رای دادگاه :  در خصوص دعوی آقای علی عسگری فرزند یارولی به طرفیت آقای 
ابوذر سبز علی بیرانوند فرزند محمد طاهر به خواسته مطالبه مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
انضمام  به  پاسارگاد  بانک  عهده   ۰93475 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال 
کلیه خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت 
اجرای کامل حکم بدین شرح که خواهان در بیان خواسته در دادخواست تقدیمی 
و جلسه رسیدگی اظهار داشته که چک استنادی توسط خوانده بابت بدهی ناشی 
از معامالت و حساب و کتابهای صورت گرفته صادر شده است و تا کنون علی 
رغم مراجعه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه موضوع سند توسط صادر 
کننده پرداخت نشده است و حال محکومیت یاد شده مورد استدعا است و خوانده 
دعوی در جلسه حضور نیافته نماینده یا وکیل خود را به جلسه گسیل نداشته است 
و الیحه ای نیز ارسال ننموده است دادگاه پس از وارسی تمامی اوراق پیوستی با 
عنایت به اینکه ادعای خواهان مستند به سند تجاری و گواهی نامه عدم پرداخت 
است که تصویر مصدق آنها پیوست شده است و وجود اصول اسناد در ید خواهان 
داللت بر ایجاد و استمرار اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادر کننده دارد و در مقابل 
بافرض آگاهی خوانده از دعوی مطروحه و جلسه رسیدگی در جلسه حضور نیافته 
و دفاعی که صحت و اعتبار اسناد را مخدوش سازد و یا ایفاء تعهد را اثبات نماید 
ارائه نشده و در راستای کشف حقیقت )در محدوده استنادی هر یک از طرفین ( 
موضوع ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 نیز دلیل یا قرینه ای مخالف با صحت ادعای مطروحه یافت نگردیده 
در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 31۰ و 313 و 314 
قانون تجارت مصوب 1311 مواد 2 -11 و 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با 
اصالحات بعدی ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 522-519-515-5۰2-198 
 1379 مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون 
خوانده دعوی را به پرداخت وجه یک فقره چک صدرالذکر به مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
و  دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال   9/9۰۰/۰۰۰ مبلغ  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور )سررسید ( چک تا زمان اجرای حکم که بر 
اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک 
مرکزی و توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید رای 
صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی 
نزد این مرجع و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت 2۰ روز قابل تجدید نظر 

خواهی نزد دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان است . 
دادرسشعبهاولدادگاهعمومیحقوقیدادگستریشهرستانخرمآباد–مهدیمرادی.

آگهی کالسه 9۴۰992
طرفیت  به  کندوانی  روحی  سیروس  آقای  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در   
خانم فرشته و داریوش و الهه هرسه کاشانچی و پدرام فوائد و نسبت به دادنامه 
97۰99719642۰۰2۰3 به علت مجهول  المکان بودن تجدید نظر خواندگان جهت 

مالحظه دادنامه به شماره مذکور و تبادل لوایح به پیوست ارسال می گردد .
از روزنامه های کثیراالنتشار کشوری در ج   شایسته است دستور فرمایند در یکی 
نمایند سپس  ارسال  دادگاه  دفتر  به  مهلت 1۰ روز  دارند ظرف  پاسخی  چنانچه  

نسخه ای از آن را جهت درج  در پرونده به این شعبه ارسال نمایند.
 ضمنًا هزینه انتشار از حامل نامه دریافت می گردد م. الف 97/326

مدیردفترشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیشهرستاننورهادیصادقی

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 97۰۰56اجرای مدنی متمرکز ،محکوم علیه آقای موسی سلمانزاده 
به مبلغ 166.7۰۰.۰۰۰ریال در حق خانم طاهره قادری محکوم گردیده است .لذا 
توقیف  آن  تامین  را جهت  وی  اموال   ، علیه  محکوم  درخواست  به  بنا  اجرا  این 
دادگستری  احکام  اجرای  مدیر  و  دادستان  نماینده  حضور  با  مزایده  طریق  از  و 
شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده، یک قطعه 

زمین مزروعی خشکه زاری بمساحت 25۰۰ متر مربع.
حدوداربعه:  از شمال: به ملک مهندس یزدانی

از جنوب: زمین مرتع و راه عبوری
ازشرق:  زمین حبیب اهلل رمضانی

از غرب: کانال زهکش و ماوراء آن زمین سیروس کفشگر
- جنب  کشاورز(  )کوچه  محل  عبوراول  انارمرز-  روستای  جویبار-   : آدرس  به 

زمین زراعی رمضانی 
قیمت کارشناسی شده : بمبلغ 5۰۰.۰۰۰.۰۰۰)پانصد میلیون( ریال می باشد .

2- موعد وزمان فروش، روز 21/5/97ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار میباشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس 

از انتشار میباشد.
دفتراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانجویبار-معصومی

اجراییه 9۴۰658
محکوم له: شرکت تعاونی اعتباری ثامن االئمه 

محکوم علیه: زینب نیاکی سماکوش و غیره
نیاکی سماکوش  زینب  به خانم  بدین وسیله  منتشره در جرایم  آگهی های  پیرو   
فرزند نعمت اهلل که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از 
شعبه اول دادگاه حقوقی بابل در پرونده کالسه  94۰658به موجب دادنامه شماره  
بابل  دادگاه حقوقی  اول  از شعبه  95.۰1.18 صادره  95۰997111۰1۰۰۰۰8مورخ 
محکوم علیه محکوم است به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ  189۰۰۰۰۰۰به عنوان 
اصل خواسته و نیز مبلغ 26۰۰۰۰۰۰ ریال بابت وجه التزام و هزینه دادرسی و نشر 
آگهی و حق  الوکاله وکیل بر اساس تعرفه آیین نامه حق الوکاله وکالی دادگستری 
و خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست)94.7.26( لغایت 

زمان اجرای حکم می باشد .
پرداخت نیم عشر حق  اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه  می 

باشد .
بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن 
معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرایی به محکوم علیه می 
باشد. لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون 
اجرای  احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف 1۰ روز 

پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام گردد .
در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجراییه 

و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیردفترشعبهیکدادگاهعمومیحقوقیشهرستانبابل

آگهی
به  مازندران  استان  مستضعفان  بنیاد  امالک  و  اموال  کل  اداره  دعوای  در خصوص 
طرفیت آقای محمد سعید بلوریان کرد به خواسته اعتراض به اصل تقاضای ثبت 
خوانده ابطال رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت مترمربع تحت پالک 
1943 فرعی از یک اصلی قریه رویان با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر به اینکه 
خوانده مجهول المکان می باشد مراتب ارسال تا خوانده را جهت مالحظه نظریه 
کارشناسی دعوت شوند مقتضی است دستور فرمایید تا در یکی از جراید کثیراالنتشار 
منتشر و چنانچه اعتراض دارند ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم 
نمایند و نسخه ای از اعضاء آگهی منتشر جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال 
گردد در ضمن هزینه نشر آگهی متن پیوستی از حامل نامه دریافت شود مدیر دفتر 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی م. الف 97/329

آگهی
پرونده کالسه 96۰99819669۰۰۰79 شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهرستان نور 

1۰1 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  97۰99719648۰۰442
مازندران،  استان  نشانی   به  اله  عین  فرزند  فیروز  قزوینی  اهلل  نبی  آقای  شاکی:  

شهرستان نور- شهر رویان- روستای تبرکده اولیا  .
متهم:  آقای بهروز حلیمی  شاقلوئی  فرزند نوروز علی-  نشانی تهران -شهرک راه 

آهن میدان اتریش بلوار کاج سروستان نهم کد پستی 1445588966 
اتهام خیانت در امانت به مبلغ 3 میلیون و 1۰۰ هزار تومان.

 دادگاه با توجه به مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

 رای دادگاه .
در خصوص اتهام آقای بهروز حلیمی  شاقلوئی  فرزند نوروزعلی دائر بر خیانت 
در امانت به مبلغ 3 میلیون و 1۰۰ هزار تومان به شرح  کیفرخواست صادره دادگاه 
با مداقه و امعان نظر از مجموعه اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی آقای نبی 
اهلل قزوینی فیروز،  پرینت حساب بانکی،  فیلم بازبینی شده ، تصاویر و عکس های 
پیوست و مضبوط در پرونده  و  نظر به اینکه متهم با وصف ابالغ و دعوت به 
جلسه دادرسی از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردید و الیحه ای 
ارسال ننموده است نسبت به اتهام وارده دفاعی به عمل نیاورده است بزه انتسابی 
را محرز دانسته و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1375 
متهم آقای بهروز حلیمی شاقلوئی  را به  تحمل یک سال حبس محکوم می نماید.
 این رای غیابی  ظرف مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه سپس 
ظرف مهلت 2۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان مازندران 

ساری می باشد .م. الف 97/327
رضاعلیمحمدیفیروزجاییرئیسشعبه101دادگاهکیفریدوشهرستاننور

آگهی کالسه 97۰282
مازندران  استان  مستضعفان  بنیاد  امالک  و  اموال   کل  اداره  دعوی  در خصوص   
به نمایندگی مرتضی حسن پور تازه آباد به طرفیت سید رضا حسینی به خواسته 
اعتراض به ثبت ابطال رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند نسبت به شش دانگ یک قطعه  زمین به مساحت 262.75 متر مربع  تحت 
پالک 2۰23 فرعی از یک اصلی و   رویان بخش شش  الحاقی حوزه ثبت نور  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
ارجاع و  نور  استان  مازندران  استان  باغ در  نور  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
به کالسه 96۰99819642۰۰273 ثبت  گردیده  که وقت رسیدگی آن 97.6.6  و 
ساعت 11.3۰  تعیین شده است به علت مجهول  المکان بودن خوانده فوق الذکر و 
به درخواست خواهان  و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
فوق الذکر و به درخواست خواهان و تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
عمومی و انقالب در امور مدنی دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر  انتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن با مراجعه 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدیردادگاهحقوقیشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیشهرستاننورصادقی

آگهی
کالس پرونده 13.887.96  شماره دادنامه 96.12.28_2۰24

 خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد مهدی بازاری با وکالت مهدی پهلوان 
نژاد طبری بابل خیابان طالقانی پاساژ قلی تبار طبقه 2

 خوانده سعید محمدی فرزند مجید مینودشت روستای قره چشمه  _ گل علی 
اکبری مجهول المکان.
 خواسته: مطالبه وجه

 رای قاضی شورا 
بازاری  مهدی  محمد  مدیریت  با  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان  دعوی  در خصوص 
با وکالت مهدی پهلوان نژاد به طرفیت خوانده سعید محمدی فرزند مجید_ گل 
علی اکبری به خواسته مطالبه طلب به مبلغ  15۰.۰۰۰.۰۰۰ریال به شرح مندرج 
به  فتوکپی مصدق یک فقره چک  اینکه مستند دعوی خواهان  به  نظر  پرونده  در 
پرداخت  عدم  گواهینامه  و  زمین  ایران  بانک  برعهده   ۰44849_96.4.15 شماره 
مربوط به آن می باشد که داللت بر اشتغال ذمه به خواندگان دارد و خواندگان با 
ابالغ اخطاریه و انتظار کافی در جلسه دادرسی شورا حاضر نگردیده و هیچگونه 
دلیل موجه و سندی در رد ادعای خواهان مبنی بر برائت ذمه خویش یا پرداخت 
دین ارائه ننموده است .فلذا  بلحاظ مصون ماندن دعوی و مستندات آن از هرگونه 
خدشه و طرح دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و و با استصحاب 
دین  بر ذمه خوانده به استناد مواد 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 249 و 31۰ و 
314 قانون تجارت حکم بر محکومیت هر یک از خوانندگان فوق الذکر به صورت 
تضامنی به مبلغ 15۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1.955.۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغی به عنوان حق  الوکاله و فق تعرفه در حق خواهان 
مدنی  احکام  اجرای  مرحله  در  نماید ضمنًا  می  اعالم  و  اقتصاد صادر  مهر  بانک 
از  آن  دریافت  و  تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیر  برآورد خسارت  به  نسبت 

خوانندگان به نفع خواهان اقدام نماید .
رای صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مهلت 2۰ روز قابل واخواهی و ظرف 
بابل  دادگستری  دادگاه های عمومی  نظر خواهی در  قابل تجدید  مهلت 2۰ روز 

می باشد.
قاضیشعبهسیزدهمشورایحلاختالفبابلقنبرخیریزاده

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم زینب حسین زاده فرزند ستار به شرح درخواستی که به شماره 97۰287این 
شورا ثبت گردیده  و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
که افشین رجب نیا فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 24857 صادره از بجنورد 
در تاریخ 97.4.6  در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و  ورثه حین 
الفوت و عبارتند از  زینب حسین زاده فرزند  ستار شماره  شناسنامه 9  صادره از 
نیا فرزند افشین شماره ملی 924621443 صادره  نور زوجه متوفی افسانه رجب 
از نور دختر متوفی هلنا رجب نیا فرزند افشین شماره ملی ۰92774166 صادره  
از نور دختر متوفی قربانعلی رجب نیا فرزند علی اصغر شماره شناسنامه  92146 

صادره از بجنورد پدر متوفی
 نرگس رجب نیا فرزند زین العابدین شماره شناسنامه 196 صادره از بجنورد مادر 
متوفی و ال غیر اینک شور ا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراض دارند و یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد او  می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم 

نماید و گواهی صادر خواهد شد.م. الف 97/324
قاضیشعبهسومشورایحلاختالفشهریوررضارضاییمقدم

مدیرعامل شرکت انتقال گاز از رشد 9 درصدی حجم انتقال گاز 
در فروردین و اردیبهشت امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل 

خبر داد. 

درباره  توکلی،  نفت، -سعید  از وزارت  نقل  به  زمان  به گزارش 
حجم انتقال گاز در 2 ماه نخست امسال  گفت: در  6  ماه های 
ابتدایی امسال، 37 میلیارد و 347 میلیون مترمکعب گاز در خطوط 
سراسری شبکه انتقال گاز کشور جریان یافت که با توجه به رقم 
با  ماه نخست سال 96،   2 مترمکعبی  میلیون  و 17۰  میلیارد   34

افزایش 9.2 درصدی همراه بود.
وی میانگین حجم انتقال گاز روزانه در سال 96 را 73۰ میلیون 
و 7۰۰ هزار مترمکعب اعالم کرد و افزود: ظرفیت انتقال گاز در 
مترمکعب  میلیون   8۰۰ سراسری،  شبکه  از  بهره مندی  با  کشور 
میلیارد  به 28۰  در روز است که رقم مجموع آن در طول سال 
گاز  ملی  شرکت  گزارش،  این  اساس  بر  می رسد.  مترمکعب 

پارسال، 212 میلیارد مترمکعب گاز از شرکت ملی نفت تحویل 
گرفت که از این مقدار، 2۰3 میلیارد مترمکعب، فرآورش شد و به 
دست مصرف کننده رسید و ما به التفاوت آن به دیگر فرآورده های 
در سال  نیروگاهی  بخش  به  گازرسانی  مقدار  تبدیل شد.  گازی 
مرز  از  امسال  رقم  این  که  بود  مترمکعب  میلیارد  96 حدود 67 
از  کمتر  وابستگی  مقدار  تا  می کند  عبور  مترمکعب  میلیارد   7۰
یابد،  کاهش  نیز  مایع  سوخت  به  نیروگاهها  کنونی  درصد   1۰
همچنین مقدار گازرسانی به بخش صنایع و پتروشیمی ها در سال 
96 حدود 5۰ میلیارد مترمکعب و گازرسانی به بخش خانگی و 
گاز  و سهم سبد صادراتی  مترمکعب  میلیارد   51 تجاری حدود 

ایران در سال گذشته 12 میلیارد مترمکعب بود.

مدیرعامل رشکت انتقال گاز خرب داد :

رشد ۹ درصدی انتقال گاز در ۲ ماه 
نخست امسال 
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 مزیت های صنایع کوچک را نادیده نگیریم 
*محمدرضابهرامن

صنایع کوچک و متوسط شانس بسیار خوبی برای مبادله تجاری با همپایان 
خود در اروپا را دارند اما بدلیل اینکه این شرکتها دانش و قدرت ایجاد ارتباط 
بین همتایان خود را ندارد، دولتمران، اتاق های بازرگانی و تشکل های مدنی 

تخصصی باید با جدیت در تحقق این هدف تالش کنند.
باید بین بنگاه ها و صنایع بزرگ با صنایع کوچک و متوسط تمایز قائل شد، 
زیرا وضعیت صنایع کوچک و متوسط در کشور آنچنان مناسب نیست؛ در 
واقع صنایع بزرگ در ایران از حمایت های جدی برخوردارند و همچنان بخش 
عمده ای از آنها دولتی هستند یا به بنگاه های عمومی و شبه دولتی تعلق دارند 
و در بازار سرمایه حضور یافته اند. واقعیت اینکه بسیاری از صنایع یادشده 
روی مزیت های نسبی اقتصاد کشور بنا شدند، مانند صنایع پتروشیمی، فوالد، 
مس، آلومینیوم و امثال اینها که صنایعی با قابلیت صادرات محسوب می شوند 
و فروش شان به رکود اقتصادی کشور گره نخورده است. درچند سال گذشته 
بسیاری از کمک هایی که در قالب این طرح ها و برنامه ها به صنعت شده به 
صنایع بزرگ اختصاص یافته، مانند فوالد و سیمان؛ با کنار هم گذاشتن این 
فاکتورها می بینیم که وضع صنایع بزرگ به مانند صنایع کوچک و متوسط 
نیست اما تعداد صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک به شدت کم است؛ امروز 
درباره حداکثر پنج درصد از صنایع کشور صحبت می  شود که میزان تولیدشان 
شاید نزدیک به 5۰ درصد تولیدات کشور باشد، بنابراین شاخص هایی را که 
مسئوالن صنعتی اعالم می کنند، بیشتر با زاویه دید آنها نسبت به صنایع بزرگ 
است که در شرایط کنونی خروج آمریکا از برجام با تهدیدهای جدی مواجه 

شده اند.
نمایندگان اتاق ها و تشکلهای صنفی از نظر توانمندی در رده های متفاوت 
قرار دارند و ما باید توانمندترین نمایندگان مان را به مهم ترین شوراها و مجامع 
بفرستیم؛ درعین حال وجود تبصره ای که به موجب قانون، رئیس اتاق یا در 
مواردی یکی از اعضای هیات رئیسه فقط باید شرکت کند که در مورد آنها زیاد 
اختیار انتخاب نداریم؛ مانند شورای پول و اعتبار، بورس و شورای سیاست  
اصل 44 که تعدادشان کم هم نیست و به بیش از 2۰ شورای عالی می رسد. 
برابر قوانین و مقررات تعریف شده، رئیس اتاق شخصا در آنها شرکت کند 
و باید به فراخور موضوع، کارشناس خبره بخش مربوطه نیز از اتاق فرستاده 
شود تا در کمک به اخذ تصمیمات درست اثرگذار باشد؛ زیرا مسلم است که 
رییس اتاق در همه موارد اشراف کامل ندارد. در کنار این مسایل باید به این 
موضوع مهم نیز اشاره کرد که امروزه همگرایی اقتصادی همزمان با جهانی 
شدن رونق گرفته، بنابراین انتخاب گروه های تجاری منطقه ای و حتی اروپایی 
از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری برای توسعه اقتصاد ایران باید باشد. به طور 
مسلم اتصال به بازارهای مالی و مراکز مالی بین المللی کلید توسعه در کنار 
سیاستگذاری های توسعه محور در کشورهاست. وظیفه سیاست گذاران و 
تصمیم سازان در این شرایط واقع بینی و پیش بینی و آینده پژوهی، واکاوی و 
بررسی شیوه برخورد با سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران است. اکنون منافع 
بلندمدت و مادی کشور در معرض تهدید قرار دارد. به طور حتم بهبود فضای 
کسب و کار صرفا با همگرایی دولت و بخش خصوصی امکانپذیر و توسعه 
پایدار بدون اصالحات مالی غیرممکن است. بنابراین در شرایط کنونی شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با مصوبه های خود باید مجالی را 
برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت با بخش خصوصی در زمینه سازی توسعه 
بوجود آورد و سبب ساز تسهیل فعالیت های اقتصادی و تشریک مساعی در 

ابعاد مالی، بیمه ای، بانکی و دیگر زیرساخت های اقتصادی در کشور شود. 
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

سناریوهای بازنگری دستمزد درنشست امروز

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به ارائه پیشنهادات بازنگری دستمزد 
97 در نشست روز چهارشنبه شورای عالی کار گفت: این پیشنهادات الزاما از 

محل افزایش مستقیم دستمزد نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی خدایی درباره جلسه امروز شورای عالی 
کار با دستور کار »بررسی درخواست بازنگری دستمزد 97 به دلیل شرایط ویژه 
اقتصادی« اظهار داشت: این درخواست از سوی نمایندگان کارگری به دلیل 
مقطع خاص شرایط اقتصادی کشور ارائه شده است که با حضور نمایندگان 
کارگری، کارفرمایی و وزارت کار مورد بحث قرار می گیرد.وی با بیان اینکه 
مذاکرات مزدی روز چهارشنبه پیرامون مباحث اولیه خواهد بود و عالوه بر 
آن، موضوعات دیگری در دستور کار شورای عالی کار قرار دارند، افزود: در 
این جلسه بیشتر موضوع پذیرش بازنگری در دستمزد و مسائل حقوقی به 
بحث گذاشته خواهد شد.عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه 
بسته پیشنهادی خود را برای افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به شرایط 
خاص اقتصادی تهیه کردیم، ادامه داد: نمایندگان کارگری آمادگی دارند با 
رعایت اصل سه جانبه گرایی و توافق شرکای اجتماعی این درخواست بررسی 
شود.خدایی گفت: مقایسه اقالم ضروری خانوار در هفته پایانی دیماه 96 که به 
عنوان معیار تعیین هزینه سبد معیشت قرار گرفت، با قیمت اقالم در هفته اول 
تیرماه امسال نشان می دهد نه تنها افزایش دستمزد امسال ارزش خود را در سه 
ماهه اول سال از دست داد بلکه به نسبت همان مقطع، حتی ارزش دستمزد 
در برابر سبد معیشت خانوار منفی شده است.وی با تاکید بر مطالعات کامل و 
جامع کارگری برای ارائه پیشنهادات به شورای عالی کار افزود: به دلیل خاص 
بودن شرایط اقتصادی فعال از اعالم سناریوها و پیشنهادات خود داری می کنیم 
اما امیدواریم در نشست فردا به صورت سه جانبه بین نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت توافقات اولیه حاصل شود.عضو هیأت رئیسه کانون عالی 
شوراهای اسالمی کار کشور ادامه داد: با توجه به اینکه کارگروه مزد در کانون 
عالی به صورت دائمی برگزار می شود، سبد معیشت و وضعیت بازار به استناد 
آمارهای رسمی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است تا در نشست شورای 

عالی کار ارائه شوند.

سرمقاله

عرضه خودرو های خارجی فقط نقدی و 
به صورت ۳0 روزه

سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 
تا  به کشور  واردات خودرو  ممنوعیت  از  کنندگان 
اطالع ثانوی و عرضه این خودرو ها به صورت نقدی 

و در 3۰ روز خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، غالمرضا کاوه 
درگفتگو با رادیو اقتصاد افزود: این سازمان ابالغیه 
ای در تاریخ 3۰ خرداد امسال به تمامی شرکت های 
وارد کننده خودرو اعم از نمایندگی های رسمی و غیر 
نمایندگی ها ارسال کرده است.وی گفت: بر اساس این 
ابالغیه تا اطالع ثانوی هرگونه پیش فروش، فروش 
مشارکتی و مشارکت در تولید خودرو ممنوع است.
وی ادامه داد: شرکت های تامین کننده خودرو تنها 
می توانند خودروهای خارجی در اختیار را از طریق 
فروش نقدی 3۰ روزه عرضه کنند در غیر این صورت 
هرگونه فروش ازجانب این شرکت ها غیر قانونی و 
به شدت با آنان برخورد می شود.وی افزود: بر اساس 
آخرین تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 133۰9 
قلم ردیف تعرفه ای مشمول ممنوعیت واردات شده 
که خودرو هم از جمله این موارد است.کاوه تصریح 
کرد: واردات خودرو تا اطالع ثانوی ممنوع است و 
تمامی شرکت های وارد کننده خودرو که تا قبل از 31 
خرداد امسال ثبت سفارش کرده و تا به امروز تامین ارز 
نشده اند هرچه سریعتر ضمن برگرداندن اصل وجوه 
به انضمام سود انصرافی به مشتریان باید قراردادها را 

نیز فسخ کنند.

همکاری پلیس و گمرک ضامن 
ساماندهی بازار گوشی 

برای  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
موفقیت کامل طرح رجیستری و جلوگیری از ورود 
مجاز، همکاری  از حد  بیش  مسافری  همراه  تلفن 

نیروی انتظامی و گمرک ضروری است.
آذری  »محمدجواد  ازایرنا،  نقل  به  زمان  به گزارش 
جهرمی« افزود: نیروی انتظامی و گمرک با همکاری 
مناسب می توانند اصالت گذرنامه و تردد مسافران 
در مبادی ورودی به کشور را به دقت کنترل کنند تا 
هر فرد فقط یک دستگاه تلفن همراه وارد کشور کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کنترل بیشتر مبادی 
رییس  پیش  را خواستار شد.چندی  ورودی کشور 
ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس  کمیته 
شورای اسالمی از احتکار 2۰۰ هزار گوشی وارداتی 

به دست واردکنندگان و مسافران خبر داد.

سهم 10 درصدی بانک ملی از پروژه 
کاهش شعب بانک های دولتی

تحلیل گزارش بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
حاکی از سهم 1۰ درصدی بانک ملی ایران در پروژه 
تعدیل تعداد شعب در میان بانک های دولتی طی 

فصل بهار است.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
مرکزی  بانک  توسط  شده  منتشر  اطالعات  ایران، 
نشان می دهد تعداد کل شعب داخل کشور شبکه 
بانکی در پایان خرداد ماه 1397 نسبت به پایان اسفند 

ماه سال گذشته، ۰.6 درصد کاهش یافته است.
بر این اساس تعداد شعب بانک های دولتی شامل 
بانک های تجاری و تخصصی در سه ماه نخست 
امسال 84 شعبه کمتر از مدت مشابه سال گذشته 
بوده است.بانک ملی ایران نیز در این دوره زمانی 
هشت شعبه کم بازده خود را در شعب دیگر ادغام 

کرده است.
با توسعه بانکداری الکترونیک و خدمات گسترده 
به  غیر حضوری،  بانکداری  در حوزه  بانکی  نظام 
به شعب کاهش  از مراجعات  طور طبیعی بخشی 
از  بسیاری  شده  باعث  روند  این  است.  کرده  پیدا 
در  به صورت حضوری  این  از  پیش  که  اقداماتی 
شعب بانک ها انجام می شد، عمال از طریق سامانه 
اینترنت  از  استفاده  با  عمدتا  و  غیرحضوری  های 

عملیاتی شود.
در نتیجه چنین وضعیتی، امکان ادغام شعب با بهره 
وری پایین برای بانک ها فراهم شده است. بانک ملی 
ایران با راه اندازی سامانه های »بام« و »بله« در حوزه 
بانکداری الکترونیک پیشتاز بوده و حجم گسترده ای 

از تراکنش ها را از این طریق پاسخگو بوده است.

خبر

نسبت  مردم  از  عذرخواهی  با  صنعت  وزیر 
واردات  حوزه  در  گرفته  صورت  تخلف  به 
فهرست صدنفره  انتشار  از  خودرو،  غیرقانونی 

اسامی واردکنندگان غیرقانونی خودرو خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد شریعتمداری 
را  متخلف  واردکنندگان  صدنفر  لیست  گفت: 
منتشر خواهیم  کرد. البته این لیست افرادی است 
که مجموعا نمایندگی متعلق به آنها بوده است؛ نه 
اینکه الزاما آنها اقدام به ثبت سفارش کرده باشند؛ 
بلکه این اقدام به وسیله کاربرانی صورت گرفته 
است که به آنها اجازه داده شده است.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: این اتفاق که به هر دلیلی 
از سوی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت 
گرفته است، این اتفاق خوبی نبوده است، در این 
دولت یا آن دولت انجام شده باشد، به همین دلیل 
از محضر شریف مردم ایران عذرخواهی می کنم 
و امیدوارم با تمهیداتی که اندیشیده شده است، 

این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر 
باشد.شریعتمداری همچنین به ارائه توضیحاتی در 
مورد تخلفات جدید واردات خودرو پرداخت و 
با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه 

سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت) نعمت 
زاده ( آنهم به صورت دست خط غیرقانونی بود، 
اظهارداشت: نعمت زاده در قالب نامه ای در 24 
تیرماه 96 به خسروتاج نوشته است« با توجه به 

اینکه ممکن است تصمیم گیری کمیسیون زیر 
بنایی هیأت وزیران در شیوه واردات خودرو به 
صورت سی بی یو که در شرف نهایی شدن است 
طول بکشد و این موضوع منشاء مسائلی شود که 
برخی به اصالعات دسترسی پیدا کنند از امروز 
ثبت سفارش انواع خودروهای سورای  به طور 
موقت متوقف شود«.وی در پاسخ به این پرسش 
که آیا وزیروقت صنعت می توانست به صورت 
دست نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عماًل 
دستور توقف ثبت سفارش باید از سوی مراجع 
باالتری صادر می شد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی 
برای نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کارگرفته 
نشود قطعاً این امر منجر به سود جویی عده ای 
خاص خواهد شد.وزیر صنعت تصریح کرد: حتی 
نعمت زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را 
درست دانسته و گفته است این کار را باید می 

کردم و کار خوبی بود.

عذرخواهیوزیرصنعتبابتفساددروارداتخودرو؛

فهرست شرکتها و اشخاص متخلف در واردات خودرو منتشر شد

براتالکترونیکیراهیبرایکاهش
حجمنقدینگی

نرخبیکاری
12/1درصدشد

یک مقام بانکی گفت: برات الکترونیکی، یک 
ابزار قانونی توزیع و تأمین اعتبار برای خرید 
تجهیزات و مواد اولیه در کشور ایجاد می کند و 
نقش مؤثری در کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه ها 
دارد. به گزارش زمان به نقل از پژوهشکده پولی 
و بانکی، موضوع تأمین مالی همواره یکی از 
مشکالت بنگاه ها به منظور راه اندازی و تأمین 
اما بانک های کشور  سرمایه در گردش است 
به دلیل تنگنای اعتباری، انبوه تسهیالت معوق 
که  بخش هایی  در  و همچنین سرمایه گذاری 
اکنون با رکود مواجه است قادر به پاسخگویی 
به تمام نیازهای بنگاه ها در بحث تأمین مالی 
نیستند. ازاین رو باایجاد ابزارها و پلتفرم های 
نوین برای تأمین مالی می توان منجر به افزایش 
راه اندازی  نقدینگی،  حجم  کاهش  تولید، 
کسب وکارهای نوین و همچنین ایجاد اشتغال 
الکترونیکی  ایجاد کرد.برات  پایدار در کشور 
یکی از ابزارهای نوینی است که از سال گذشته 
در سامانه سککوک پیاده سازی شده است و این 
ابزار نوین با پشتیبانی امضای دیجیتال با مباحث 

قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک تطبیق 
داده شده و در حال حاضر به مرحله ای رسیده 
است که بحث خرید دین به وسیله ابزار برات 
در شبکه بانکی در سامانه سککوک در شبکه 
بانکی امکانپذیر شده است.وی ادامه داد: برات 
الکترونیکی عالوه بر کاهش هزینه ها، سرعت 
عمل فراوانی به تجارت داده و در صورت نقص 
در مندرجات، سامانه از صدور آن جلوگیری 
می کند ازاین رو نقش مؤثری در کاهش حجم 
نقدینگی خواهی و کاهش سرعت گردش پول 
و در نهایت خنثی سازی اثرات تورمی دارد.
فاطمی با تاکید بر معضالت کسب وکارها در 
خرید اعتباری و تأمین منابع در نظام مالی، گفت: 
سامانه سککوک یکی از سامانه هایی است که با 
ایجاد یک زنجیره تولید تا مصرف و همچنین 
تأمین  ازجمله  بخش ها  تمام  در  مالی  تأمین 
مواد اولیه و ایجاد اعتبار برای مصرف کنندگان 
به منظور خرید محصوالت به منظور رفع این 
مشکل، مجهز به ابزار مالی تحت عنوان برات 
الکترونیکی شده است تا  انجام معامالت بتواند 
با تبادل پیش فاکتور و صورتحساب در مرحله 
انتهایی پرداخت دین خریدار به فروشنده  از 
طریق سند برات در این سامانه انجام شود.وی 
اذعان داشت: پیش بینی می شود برات الکترونیک 
بر روی سامانه ملی سککوک که تاکنون بیش از 
3۰۰ فقره آن در قالب دادوستدهای کسب و کار 
به کسب و کار به ارزش بالغ بر 4۰ میلیارد ریال 
در سامانه صادر شده، شاهد توسعه و رشد 2۰۰ 
درصدی ارزش مبالغ برات های صدر شده در 

این سامانه در سه ماه آتی باشیم.

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار نشان می 
دهد که نرخ مشارکت در بهار امسال با نیم 
درصد رشد به 41.1 درصد و نرخ بیکاری 
نیز با کاهش نیم درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته به 12.1 درصد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرکز آمار 
نیروی کار  آمارگیری  طرح  نتایج  ایران 
مربوط به بهار 1397 را منتشر کرد؛ بررسی 
نرخ بیکاری افراد 1۰ ساله و بیش تر نشان 
می دهد که 12.1 درصد از جمعیت فعال 

)شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. 
روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است 
به  بهار 1396  به  نسبت  شاخص  این  که 
و  است  داشته  کاهش  درصد   ۰.5 میزان 
جمعیت بیکار کشور  با 44958 نفر کاهش 
به 3 میلیون و 322 هزار نفر رسیده است.
درصد   41.1 میزان  به   ،1397 بهار  در 
جمعیت 1۰ ساله و بیش تر از نظر اقتصادی 
یا  شاغالن  گروه  در  یعنی  بوده اند،  فعال 
تغییرات  بررسی  گرفته اند.  قرار  بیکاران 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است 
که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال 
قبل )بهار 1396( ۰.5 درصد افزایش داشته 
است.جمعیت شاغلین 1۰ ساله و بیشتر در 
این فصل 24 میلیون و 65 هزار نفر بوده که 
نسبت به فصل مشابه سال قبل 756 هزار 

نفر افزایش داشته است.
عمده  بخش های  در  اشتغال  بررسی   
اقتصادی نشان می دهد که در بهار 1397، 
بیش  ترین  درصد   5۰.1 با  خدمات  بخش 

داده  اختصاص  خود  به  را  اشتغال  سهم 
است. 

در مراتب بعدی بخش های صنعت با 31.2 
قرار  درصد   18.7 با  کشاورزی  و  درصد 
دارند.نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله 
حاکی از آن است که 25.5 درصد از فعاالن 
این گروه سنی در بهار 1397 بیکار بوده اند. 
این  بیکاری  نرخ  فصلی  تغییرات  بررسی 
به  نسبت  نرخ  این  می دهد،  نشان  افراد 
فصل مشابه در سال قبل )بهار 1396( ۰.9 
درصد کاهش یافته است.همچنین بررسی 
در  که  می دهد  نشان  ناقص  اشتغال  سهم 
بهار 1397، 1۰.2 درصد جمعیت شاغل،  
به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود 
بیش تر  ساعت  با  کار  نکردن  پیدا  کاری، 
و…( کم تر از 44 ساعت در هفته کار کرده 
و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این 
در حالی است که 4۰.1 درصد از شاغلین 
1۰ ساله و بیش تر، 49 ساعت و بیش تر در 

هفته کار کرده اند.

سوی  از  جدید  خودروی  تولید هشت  توقف  دستور 
دلیل مصرف سوخت  به  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 

باال صادر شد.
اجرای  دوم  فاز  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
طرح تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها دستور 
سوی  از  جدید  خودروی  مدل  هشت  تولید  توقف 
و  ناجا  راهور  پلیس  به  ایران  استاندارد  ملی  سازمان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام اقدامات 
بعدی صادر شد.در لیست سازمان ملی استاندارد ایران، 
مصرف  دلیل  به   که  جدید  خودروی  هشت  اسامی 
باالی سوخت دستور توقف خط تولید آنها صادر شده 
 HAIMA( ،)دنده دستی MVMX33S( است، شامل
موتور:  نوع  اتوماتیک-   دنده   STATION  S7
 Z24PA 1995 سی سی(، )کامیونت پادرا HM484Q
 LIFAN( دستی(،  دنده    JAC S5( دستی(،  دنده 
 London taxi( اتوماتیک(،  دنده   SEDAN  82۰
SEDAN TX4 دنده اتوماتیک(، )وانت تک کابین 
  Wingles5 CC1۰31PD۰5 تک دیفرانسیل بنزینی
 BAIC BJ4۰L HATCHBACK( ،)دنده دستی

دنده اتوماتیک( است.
فاز اول استاندارد مصرف سوخت خودروها از ابتدای 
دی ماه سال 1394 اجرایی شد هرچند که این استاندارد 
در گذشته نیز جزو استانداردهای اجباری بوده است. 
ابتدای  باید  طرح  این  دوم  فاز  که  است  درحالی  این 
تصویب  با  که  می شد  اجرایی   1396 سال  دی ماه 
کارگروه مصرف سوخت شش ماه به تعویق افتاد و به 
خودروسازان فرصت داده شد تا استانداردهای مصرف 
کنند.  رعایت  سال 1397  تیرماه  ابتدای  تا  را  سوخت 
نیز  استاندارد جدید مصرف سوخت  اجرای  فاز سوم 
از ابتدای دی ماه سال 1398 آغاز می شود که معیار ان 

مشابه معیارهای فعلی اتحادیه اروپاست.
از  مجزا  خودروها  سوخت  مصرف  استاندارد  مقوله 
طرح استانداردهای 85 گانه خودرویی است و تا پیش 
از این 2۰ مدل خودرو نمی توانستند این استانداردها 
مدل  هشت  این  شدن  اضافه  با  که  کنند  رعایت  را 
خودروی جدید تعداد خودروهایی که به دلیل مصرف 
سوخت باال خط تولید آنها متوقف می شود، به 28 مورد 

خواهد رسید.

توقف خط تولید 8 خودرو به دلیل مصرف باالی سوخت

آگهی اجرائیه
حل  شعبه2شورای  از  مورخ97/1/27صادره  6/2/97احکام  دادنامه  موجب  به 
به  محکوم  المکان  طاهری-مجهول  عیسی  آقای  علیه  محکوم  باغملک  اختالف 
هزینه  ریال   685۰۰ مبلغ   و  خواسته  اصل  بابت  9/2۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت 
دادرسی وتاخیرتادیه از تاریخ 96/8/3۰درحق محکوم له آقای سیدمحمد موسوی 
فرزند عبداله ساکن:قلعه تل خیابان شهید زکوی وهمچنین نیم عشردولتی درحق 
صندوق دولت لذا محکوم علیه مذکورازتاریخ ابالغ ظرف1۰روز ازتاریخ نشرآگهی 
ملزم ومکلف  به اجرای مفاد اجرائیه می باشد درغیر اینصورت طبق قانون اجرای 
خواهد  اقدام  اختالف  حل  شورا  حقوقی  احکام  اجرای  سوی  از  مدنی  احکام 

شد.شماره م الف:9/7/148
قاضیشورایحلاختالفباغملک-اباذردلیری

آگهی صورتجلسه مزایده 
زمان برگزاری مزایده:1397/5/15-نوبت مزایده:نوبت دوم-مال مزایده:-محل برگزاری 
مزایده: دفتراجرای احکام مدنی  دادگستری خرمشهر-درراستای اجرای نیابت به شماره 
96۰۰51 واصله از اجرای احکام مدنی آبادان که به شماره97۰4۰6 این اجرا ثبت گردیده 
که محکوم علیه آقای حمیدخالقی فرزند علی محکوم به پرداخت مبلغ 588419559ریال 
محکوم له ونداد فخری زاده  فرزند رضاونیم عشردولتی درحق محکوم گردیده است  
ومحکوم علیه پالک ثبتی شماره 126۰/6 ناحیه1و2خرمشهر بخش3را جهت وصول 
محکوم به معرفی نموده است که ملک ارزیابی شده ونظریه کارشناس مصون از اعتراض 
باقی مانده است واجرای تشریفات مقرر،درجلسه 97/5/15ساعت8:۰۰صبح به مزایده 
گذاشته میشود که مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه باالترین مبلغ پیشنهادی  به 
فروش می رسد.خریدار مکلف به پرداخت ده درصد از قیمت پیشنهادی فی المجلس 
و الباقی ظرف مدت یک ماه می باشد که درصورت عدم پرداخت الباقی مبلغ مزایده 
درمهلت مقررده درصد از قیمت تودیعی ضبط می گرددو ضمنا هزینه نقل و انتقال به عهده  
خریداراموال است و خریدار می تواند جهت رویت  اموال تا پنج روزقبل از تاریخ مزایده 
با مراجعه به اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمشهر اقدام نماید.محل و مشخصات 
ملک:یک قطعه زمین به نشانی خرمشهر خیابان شهید کریم پورجنب کنزالمال انتهای کوی 
آریا سابق، کوچه حقایق ،دارای سند به شماره ملک 126۰/6و شماره ثبت 644،دفتر5صف
حه88،ناحیه1و2،بخش3خرمشهر،به مساحت طبق سند به میزان 678/۰3مترمربع ودرحال 
حاضرفاقد ملک اعیانی می باشد و ارزش کل ملک 1/65۰/۰۰۰/۰۰۰ریال معادل یک 

میلیاردوششصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی می گردد.شماره م الف:9/39۰ 
اجرایاحکامحقوقیدادگستریخرمشهر-عزیزی

آگهی مفقودی
برگ سبزتراکتور کشاورزی،سیستم ام اف،به رنگ قرمز روغنی،مدل 1389،نوع سوخت 
موتور ایران14-827ک12و شماره  پالک  سیلندر6،تعدادمحور2،به شماره  گازوئیل،تعدا 
از  پدرشذر،صادره  هردان،نام  سرتیپ  نام  شاسیJ۰9۰51به  YAW1147Wشماره 

اهواز،بشناسنامه156،کد ملی1753248493مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

دادنامه
دادنامه:54خواهان  صدور:97/3/5-شماره  پرونده:118/96/ش2-تاریخ  کالسه 
شرقی- آرش-فرعی11  -آدرس:خرمشهر-خیابان  کوزوکی  خادمی  :محمدجواد 
جاسمی  عصفوری  آخر-کدملی481968624۰خوانده:مهدی  راست-درب  سمت 
انتقال  به  خوانده  المکان-کدملی:1861349971خواسته:الزام  -آدرس:مجهول 
پالک641-82819مقوم  شماره  به  مدل:1392   15۰ سیوان  سیکلت  موتور  سند 
شورا(درخصوص  تقدیمی.)رای  دادخواست  شرح  به  به3/1۰۰/۰۰۰ریال 
مهدی عصفوری  آقای  طرفیت  به  کوزوکی  خادمی  محمدجواد  آقای  دادخواست 
جاسمی به خواسته الزام خوانده به انتقال سندموتورسیکلت سیوان15۰مدل1392به 
شماره پالک641-82819مقوم به 3/1۰۰/۰۰۰ریال به شرح دادخواست تقدیمی و 
از  ابرازی  نامه عادی  مبایعه  با عنایت به یک فقره  به محتویات پرونده و  باتوجه 
سوی خواهان وباتوجه به روگرفت برگ سبز موتورسیکلت بنابراین شورا خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص و به استناد ماده198قانون آیین دادرسی مدنی خودرا به 
الوصف  فوق  موتور سیکلت  تنظیم سند  و  اسناد رسمی  دفاتر  از  دریکی  حضور 
به نام خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از 
بیست روزقابل  قابل رسیدگی و وا خواهی در شورا و سپس ظرف  ابالغ  تاریخ 
رسیدگی تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی حقوقی خرمشهر می باشد.شماره م 

الف: 9/388
قاضیشورایحلاختالفخرمشهر-ابراهیمامیری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  اهلل  فیض  فرزند  وندچالی  امید  حمید  آقای 
97/219/1 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که مرضیه امید وندچالی فرزند حمید به شماره شناسنامه 1796صادره 
از جویبار در تاریخ 4/4/1397در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده 
و ورثه /وراث حین الفوت وی عبارتند از / عبارتست از: 1- حمید امید وندچالی 

فرزند فیض اهلل به شماره شناسنامه 167 پدرمتوفی
2- نصیبه بوداغی سالیدره فرزند شیروان به شماره شناسنامه 358مادر متوفی

والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضیشعبهاولشورایحلاختالفجویبار

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پژو 2۰6 مدل 89 شماره پالک 468ن52 ایران 22 شماره 
موتور 13588۰124۰3و شماره شاسی NAAP23FG8AJ16۰725بنام  ونوس 

بابلکیوان تاش مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
سند کمپانی موتور سیکلت تیپ AZ15۰ به رنگ قرمز گوجه ای مدل 139۰ به شماره 
 162FMJ41387177    پالک نیروی انتظامی 588 --74367 وبه شماره موتور
وبه شماره تنه NCV ***15۰N9۰35212 به نام ربیع جهاندار الشکی مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد
نوشهر

مفقودی 
موتور  82شماره  ایران  828ص93   شماره   با   93 مدل   سایپا  وانت  سبز  برگ 
5186851و شماره شناسایی NAS4511۰۰E4935499بنام علی حسن زاده مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد
بابل

آگهی مفقودی
سمند  سواری  خودرو  سبز  برگ  مالکیت  سند  و  خودرو  فروش  فاکتور  و  سند   
72_114هـ13   ایران  پالک  شماره  روغنی  سفید  رنگ   1392 مدل   392  lxxu7
شماره موتور k۰۰954۰2 124 شماره شاسی naac91cc3df899868 به مالکیت 

عبدالرحمن سورتچی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است .
نکا

مفقودی
موتور  با شماره   82 ایران  پالک 482ج23  با شماره   94 مدل  رانا  کمپانی   سند   
زاده  ابراهیم  رضا  NAAU۰1FE1۰9522بنام  شاسی  شماره  163B۰183564و 

بابلدالور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عملکرد دستگاه 
ها، بانک ها و متقاضیان تسهیالت اشتغال پایدار روستایی به صورت سیستمی ارزیابی و 
نظارت می شود. به گزارش زمان به نقل ازایرنا، عیسی منصوری اظهار داشت: این نظارت 
در سه بخش فراهم شدن دسترسی متقاضیان به تسهیالت، راستی آزمایی هزینه تسهیالت و 
اثر بخشی سرمایه های پرداختی انجام می شود.وی افزود: این نظارت سیستمی توسط سامانه 
کارا انجام می شود که فعالیت های این سیستم از اواخر هفته جاری آغاز و در آن تمام استان 
ها، دستگاه ها و بانک های متولی بر حسب عملکرد خود رتبه بندی می شوند.منصوری تاکید 
کرد: این نظارت ها بیشتر بر اساس این انجام می شود تا تسهیالت پرداختی در مسیر درست 
خود یعنی ایجاد اشتغال هزینه می شود تا بتوانیم به اهداف این طرح برسیم.معاون وزیر کار 
گفت: تاکنون 34 هزار و 4۰۰ میلیارد ریال قرارداد تسهیالت اشتغال روستایی منعقد شد که 
32 هزار میلیارد ریال این میزان در سامانه کارا ثبت شده و 2 هزار و 4۰۰ میلیارد ریال دیگر 
نیز در یکی از استان ها در حال ثبت شدن است.وی یادآور شد: براساس نظام گزارش گیری 
سامانه کارا تا تاریخ 27 تیرماه سال جاری 6۰ هزار میلیارد ریال منابع تخصیص یافته که کمیته 
های فنی بیش از 11 هزار میلیارد ریال آن را به بانک ها معرفی کرده اند.منصوری خواستار 
تعامل بیشتر همکاری بانک ها با متقاضیان شد و افزود: سه بانک و یک صندوق موسسات 
عامل برای تسهیالت اشتغال روستایی هستند و بانک ها می توانند در راستای تامین وثایق 

تسهیالت طرح ها را به صندوق ضمانت تعاون معرفی کنند.

ارزیایب عملکرد متولیان پرداخت تهسیالت 
اشتغال روستایی 



با مردمان نیک معاشرت کن تا خودت هم 
یکی از آنان به شمار روی.

ژرژ هربرت

سخن حکیمانه

جز آستان توام در جهان پناهی نیست 
 سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم 
 که تیغ ما به جز از ناله ای و آهنی نیست

امروز با حافظ

روایتی مستند از حج خونین 66 
در »کابوس بیداری«

 کتاب »کابوس بیداری« شامل روایتی مستند 
از ماجرای حج خونین حجاج ایرانی در سال 

1366 منتشر شد
به گزارش  مهر، انتشارات شهید کاظمی کتاب 
»کابوس بیداری« روایت از ماجرای حج خونین 
سال 1366 را به کوشش جواد موگویی و هانیه 

السادات حسینی زاده روانه بازار کتاب کرد.
این کتاب که اثری پژوهشی درباره چرایی و 
دو  در  می رود  شمار  به  واقعه  این  چگونگی 
بخش تالیف شده است. بخش نخست با عنوان 
روز واقعه شامل روزشمار این حادثه از سه روز 
پیش از رخداد آن تا پس از انجامش را روایت 
می کند. در بخش دوم با عنوان دست های پیدا 
و پنهان  به موضوع فرماندهی عملیات جمعه 
این  فرمانده  حضور  سابقه  و  مکه   خونین 
عملیات در واقعه صحرای طبس اشاره می کند 
و در ادامه به موضوع حضور و ورد منافقین به 

این ماجرا نیز اشاره شده است.
در بخش دوم این کتاب نیز خاطرات حاضران 
و شاهدان عینی این رویداد روایت شده است.

جواد موگویی در مقدمه خود بر این اثر درباره 
آن عنوان کرده است: این کتاب بر دو منبع اصلی 
تکیه دارد؛ اسناد فاش و خاطرات. اسناد فاش 
برگزفته از روزنامه های داخلی و خارجی، اسناد 
منتشر شده توسط ستاد مشترک عملیات ارتش 
آمریکا، پلیس فدرال آلمان و آل سعود است و 
بخش خاطرات شامل خاطرات »اولیش وگنر« 
فرنانده پلیس ضد شورش عربستان، مجموعه 
مصاحبه های انجام شده با مسئوالن و شاهدان 
حادثه و خاطرات منتشر شده از شاهدان عینی 

در روزنامه جمهوری اسالمی است.
از جمله بخش های قابل توجه این کتاب ارائه 
سازمان  نقش  دهنده  نشان  که  است  اسنادی 
منافقین در اجرای این کشتار در عربستان است.
نشر شهید کاظمی این کتاب را در 768 صفحه 

و با قیمت 4۰ هزار تومان منتشر کرده است.
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اوقات شرعی

اکران نوروزی یک موفقیت برای »فیلشاه« بود

یکصدوبیستمین برنامه سینما روایت که آغاز فصل ششم 
این برنامه نیز بود، به نقد و بررسی انیمیشن سینمایی 
»فیلشاه« با حضور هادی محمدیان )کارگردان(، حامد 
)منتقد(  حسینی  سیدبشیر  دکتر  )تهیه کننده(،  جعفری 
کارشناس(   – )مجری  شیخ صراف  محمدمهدی  و 

اختصاص داشت.
به گزارش گروه سینمایی پیام زمان ،در این برنامه حامد 

جعفری، تهیه کننده »فیلشاه« با برشمردن تفاوت  های تولید آثار انیمیشن و آثار رئال گفت: 
یکی از اصلی ترین تفاوت های میان آثار انیمیشن و رئال، کمپانی محور بودن آثار انیمیشن 
است. یعنی برای مثال اگر در همین جمع اسمی از انیمیشن برده شود، همه بالفاصله نام 
کمپانی های بزرگی که پشت سر تولید این آثار هستند، به ذهنشان می آید و کمتر اسم 
افراد در حوزه انیمیشن شناخته شده است. این یکی از نشانه های اهمیت کمپانی در 
تولید انیمیشن است. ما از سال 86 کار انیمیشن سازی را آغاز کردیم و با راه اندازی گروه 
»هنرپویا« این راه را ادامه دادیم و در این مسیر به این جمع بندی رسیده  بودیم که کار 
سینمایی بلند تولید کنیم که اولین قدم جدی آن »شاهزاده روم« بود که در سال 94 اکران 
شد و تبدیل به پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران تا آن زمان شد. اما در تالش 

هستیم که بتوانیم به عنوان یک کمپانی انیمیشن سازی در کشور شناخته شویم.
جعفری در ادامه با اشاره به تاثیر بازخوردهای »شاهزاده روم« بر روند تولید دومین اثر 
سینمایی هنرپویا یعنی »فیلشاه« اظهار کرد: پس از »شاهزاده روم« سعی کردیم با توجه به 
بازخوردهایی که از طیف متنوع مخاطبان اثر از جمله بچه ها، والدین و کارشناسان گرفتیم، 
نواقص را در »فیلشاه« کمتر کنیم و البته تاثیر خود را هم داشت. »شاهزاده روم« نقطه عطفی در 
تاریخ سینمای ایران است که به انیمیشن کشور کمک به سزایی کرده است، به نظر من یکی 
از موفقیت های مهم هنرپویا، اکران نوروزی »فیلشاه« بود؛ چرا که کسانی که با فرآیند اکران 
در سینمای ایران آشنا باشند، از میزان اهمیت باالی اکران نوروزی در آن آگاه هستند. در این 
مسیر هم سازمان سینمایی که برای اکران یک فیلم کودک در اکران نوروزی به ما کمک کرد 
و هم استقبال خوب مردم موثر بود و فروش بیش از 8٫5 میلیارد تومانی »فیلشاه« حاصل 
اعتماد مردم به برند »هنرپویا« بوده است و البته هنوز هم اکران ما در برخی شهرها ادامه دارد، 
و این موفقیت قطعا زمینه تکرار موفقیت را برای دیگر آثار کودک و انیمیشن فراهم کرده 
است. رئیس هیئت مدیره گروه »هنرپویا« در ارتباط با سایر برنامه های اکران این اثر گفت: 
ما از اینجا به بعد دو موضوع مهم را در ارتباط با »فیلشاه« دنبال می کنیم. یکی اکران های 
دانش آموزی برای مدارس و دیگری هم تولید محصوالت جانبی از این انیمیشن است 
که تا به امروز فقط نزدیک به یک میلیون جلد دفتر از کاراکترهای مختلف »فیلشاه« تولید 
شده و در حال توزیع برای فصل شهریورماه و آغاز سال تحصیلی جدید مدارس است. 
در کنار این برای »فیلشاه« کتاب نقاشی و استیکر، تِم تولد و تِم جشن تکلیف و بسیاری 
محصوالت متنوع دیگر طراحی شد تا بتوانیم بحث استمرار ارتباط با مخاطب را از طریق 
تولید محصوالت جانبی داشته باشیم. در کنار همه این موارد در حال پیگیری تولید سریال 
»فیلشاه« هستیم تا بتوانیم این موضوع را به عنوان یک پیکج به مخاطب خود ارائه کنیم. 
جعفری در پایان با اشاره تحقیقات بازار و تحلیل مخاطبی که به صورت یک طرح علمی 
به سفارش »هنرپویا« انجام شده است گفت: برای ما بازخوردها و نظرات مخاطبان بسیار 
مهم است، ما از یک گروه علمی در دانشگاه عالمه طباطبایی خواستیم که در حوزه تحلیل 
مخاطب و اثربخشی تبلیغات و پیام فیلم و سایر پارامترها به ما کمک کند که این طرح انجام 
شده و با حضور در سینماهای مختلف و مصاحبه با والدین و فرزندان آنها در سینماهای 
مختلف به بازخوردهای جالبی دست یافته ایم که انشاءاهلل در آثار بعدی خود از نتایج این 
تحقیقات استفاده خواهیم کرد. در ادامه هادی محمدیان، کارگردان »فیلشاه« در ادامه این 
نشست با بیان این نکته که پس از ساخت »شاهزاده روم« و دریافت بازخوردهای مخاطبان، 
در گروه محتوایی »هنرپویا« تصمیم گرفته شد که سن مخاطبان آثار مجموعه باید از گروه 
نوجوان و جوان، به گروه کودک و نوجوان تقلیل یابد، گفت: اجرای این تصمیم خیلی 
سخت بود. چرا که قبل از ما تجربه تولید انیمیشن سینمایی برای گروه کودک و نوجوان در 
داخل کشور وجود نداشت. اولویت اول ما این بود که بچه ها کار را دوست داشته باشند، به 
ویژه آن که مخاطب کودک و نوجوان نسبت به اثر بی رحم است و اگر آن را دوست نداشته 
باشد، در سالن سینما نمی نشیند. این در حالی است که در سینمای بزرگسال نگه داشتن 
مخاطب در سالن و توانایی فیلمساز برای اقناع مخاطب در جهت تماشای فیلم تا انتها بسیار 
راحتر است. ما مخاطب این اثر را کودکان باالی 6 سال در نظر گرفتیم، چرا که اساسا سینما 
رسانه کودکان کمتر از این سن نیست اساسا ممکن است به واسطه شرایط سینما و تاریک 

شدن سالن پیش از آن که بخواهند با اثر ارتباط برقرار کنند، از فضای سالن بترسند.
 

ثبت بیش از 680 فیلم در سایت این رویداد سینمایی 
طی سه هفته اخیر

فراخوان  انتشار  از  هفته  سه  فاصله  در  و  تاکنون، 
سینماگران  مقاومت؛  بین المللی  جشنواره  پانزدهمین 
داخلی و خارجی استقبال قابل توجهی از این رویداد 
سینمایی به عمل آوردند. به طوری که طی مدت دو 
هفته بالغ بر 68۰ سینماگر در سایت جشنواره ثبت نام 
کردند. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت؛ ناصر درخشان مدیر دبیرخانه و 

انتخاب و ارزشیابی این رویداد سینمایی  با اعالم این خبر، از ثبت 683 اثر تا تاریخ 27 
تیرماه جاری در سایت جشنواره خبر داد. 

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با توجه به فضای اطالع رسانی از طریق رسانه ملی و 
جامعه های سینمایی این روند طی هفته های آتی افزایش بیشتری پیدا کند.

مدیردبیرخانه، انتخاب و ارزشیابی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت با بیان اینکه این 
جشنواره امسال درآستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، با حضور سینماگران 
داخلی و خارجی در دو بخش اصلی »مسابقه سینمای ایران« و »مسابقه سینمای بین الملل« 
آذر ماه1397 برگزار خواهد شد خاطر نشان ساخت: این جشنواره در قالب بخش های 
مسابقه سینمای ایران شامل: فیلم های سینمایی، فیلم های کوتاه داستانی، فیلم های مستند، 
بخش جلوه گاه نور، بخش روایت نو )مسابقه فیلمسازان اول( و مسابقه سینمای بین الملل 

شامل فیلم های سینمایی و کوتاه و مستند، جایزه عماد مغنیه را در بر می گیرد. 
درخشان یادآور شد: مهلت دریافت آثار جشنواره تا اواسط مردادماه است و عالقمندان 
می توانند آثارشان را به نشانی دبیرخانه جشنواره و یا از طریق ثبت نام در سایت جشنواره 
ارائه دهند. مهلت ارسال آثار  22 مرداد 1397 و 5 مهر 1397 زمان اعالم آثار پذیرفته شده 
است. شایان ذکر است پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت آذر ماه سالجاری به 

دبیری محمد خزاعی برگزار می شود.

خبر

تازه ترین شب شعر طنز »در حلقه 
رندان«  با حضور حبیب احمدزاده 
به  کاردان  داریوش  غیبت  و 
درباره  شاعران  طنز  شعرخوانی 
مشکالت اقتصادی اختصاص پیدا 

کرد.
 ، زمان  پیام  گزارش  به 
شعر  شب  یکصدوچهل وهشتمین 
طنز »در حلقه رندان« یک شنبه 31 
هنری  تاالر سوره حوزه  در  مرداد 
که  کاردان  داریوش  شد.  برگزار 
شب  محفل های  مجری  همواره 
بر  را  رندان«  حلقه  »در  طنز  شعر 
مشکالت  دلیل  به  دارد،  عهده 
این  در  حضور  به  موفق  شخصی 
برنامه نشد و ناصر فیض به همراه 
مهدی استاد احمد تازه ترین محفل 

»در حلقه رندان« را اجرا کردند.
شاعر  و  طنزپرداز  موسوی،  امیر 
ارائه  با  برنامه  این  ادامه  در  جوان، 
وضعیت  درباره  غزل  شعری 
حاضران  کشور  کنونی  اقتصادی 
در سالن را از همان دقایق ابتدایی 

آورد.  وجد  به  مراسم  این  شروع 
فرید موسوی نیز شعری عاشقانه و 
عارفانه خواند که شعر وی فضای 
طنز سالن را به کلی تغییر داد. مهدی 
با  که  بود  شاعری  دیگر  کبیری 
خوانش یک غزل ناراحتی خودش 

را از وضعیت فیلترینگ اعالم کرد.
و  نویسنده  احمدزاده،  حبیب 
عنوان  به  سرشناس،  مستندساز 

مهمان بخش »صندلی قرمز« مقابل 
احمد  استاد  مهدی  و  فیض  ناصر 
صحبت های  شروع  در  و  نشست 
خود بیان کرد: همین چند دقیقه قبل 
متوجه شدم که صاحب نوه شده ام 
خوشحال  خیلی  بابت  این  از  و 
و  سخت  شرایط  در  که  هستم 
خداوند  هم  هنوز  کنونی  بحرانی 
لطف خودش را از بندگانش دریغ 

ارتباط  در  احمدزاده  است.  نکرده 
دعوای  افزود:  مجازی  فضای  با 
ندارد  اصالت  و  صداقت  مجازی 
هیچ وقت  است.  زودگذر  خیلی  و 
دعواهای  در  مشکالت  ریشه 
مجازی ریشه یابی نمی شود. از این 
در  می کنم  توصیه  دیگران  به  رو 
بازی ای که دیگران طراحی کردند، 

مشارکت نداشته باشند.

اکبر کتابدار، نویسنده و شاعر، هم 
بر  مراسم  این  عنوان سخنرانان  به 
روی سن حاضر شد و در ارتباط با 
آرایه های ادبی سخن به میان آورد و 
تصریح کرد: یکی از آرایه های ادبی 
که در طنز کاربرد بسیار زیادی دارد، 
آرایه تکرار است. البته آرایه تکرار 
نداشته  سنگینی  وزن  گذشته  در 
است و خیلی سبک مطرح می شد. 
اما امروز آرایه تکرار خیلی قوی تر و 
با صالبت تر از دهه های قبل به کار 

گرفته شده است.
در  تکرار  آرایه  کرد:  تصریح  وی 
آثار نمایشی تلویزیونی و سینمایی 
که  می شود  گرفته  کار  به  خوب 
تمثیل آن در شعر هم وجود دارد. 
بسیاری از شاعران همچون موالنا 
به  خود  اشعار  در  فیض  ناصر  و 
داده اند؛  نشان  تمایل  آرایه ها  این 
شعرهای  از  برخی  که  شکلی  به 
متعهد  تکرار  آرایه  به  آن  معروف 

بوده است.

کاریکاتور

بهرام رادان در فیلم سینمایی »ایده اصلی« به کارگردانی 
آزیتا موگویی بازی می کند.

به گزارش  از روابط عمومی فیلک، بهرام رادان در دومین 
فیلم  در  بازی  از  پس  موگویی  آزیتا  با  خود  همکاری 

»تراژدی« به جمع بازیگران »ایده اصلی« پیوست.
ایران، کانادا و یک کشور اروپایی تاکنون به عنوان لوکیشن 
های اصلی »ایده اصلی« انتخاب و فیلمبرداری این فیلم 

اوایل مرداد ماه در جزیره کیش آغاز می شود.
اسامی دیگر بازیگران و دیگر عوامل فیلم نیز به زودی 

اعالم خواهد شد.
آزیتا موگویی عالوه بر کارگردانی، تهیه کنندگی  فیلم »ایده 

اصلی« را هم به عهده دارد.

 هبرام رادان در »ایده اصیل« 
ابزی یم کند

التماستمیکنمهرگزآمریاکراتهدیدنکن!

 دعوای مجازی، صداقت و اصالت ندارد

با  براتی  علی  کارگردانی  به  برکه«  و  »ماهی  فیلمبرداری 
حضور 2 بازیگر جدید ادامه دارد.

به گزارش  از روابط عمومی فیلم، فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»ماهی و برکه« به کارگردانی علی براتی و تهیه کنندگی هادی 
انباردار در شهر اقلید استان فارس با اضافه شدن 2 بازیگر 

ادامه دارد.
مهدی فقیه و مهرانه به نهاد جدیدترین بازیگرانی هستند که 
به تازگی جلوی دوربین این فیلم سینمایی رفته اند. تا به این 
لحظه 4۰ درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی »ماهی و برکه« 
انجام شده است. بخش هایی از این فیلم سینمایی در خارج 

از کشور فیلمبرداری می شود.
امراهلل احمد جو کارگردان سینما طی روزهای گذشته از 
پشت صحنه فیلم سینمایی »ماهی و برکه« بازدید کرده است.
در خالصه داستان »ماهی و برکه« آمده است: فیلم به زندگی 
مخترعی با نام علی یزدانی در سه دوره کودکی، نوجوانی و 
جوانی می پردازد. این مخترع در مسیر ساخت اختراعش 
دچار چالش هایی می شود که برای خانواده و اطرافیانش 

دردسرهایی را ایجاد می کند.

 ۲ ابزیگر جدید به 
»ماهی و برکه« پیوستند

سریال »ماه و غرل« به تهیه کنندگی محسن علی اکبری و 
نویسندگی سید سعید رحمانی به زودی وارد پیش تولید می 
شود. به گزارش بانی فیلم، سریال »ماه و غزل« که پیش از 
این قرار بود در ماه محرم روی آنتن یکی از شبکه های سیما 
برود، به دلیل اینکه هنوز تولید آن آغاز نشده، به پخش در 
ماه محرم نمی رسد. این در حالی است که هنوز کارگردان 
مجموعه »ماه و غزل« انتخاب نشده و در حال مذاکره با چند 
کارگردان برای ساخت این پروژه هستند. این مجموعه پیش 
از این قرار بود در 1۰ قسمت تولید شود که احتماال تعداد 
قسمت ها بیشتر خواهد شد. نگارش و بازنویسی فیلمنامه 
این مجموعه توسط سید سعید رحمانی همچنان در حال 
انجام است و احتماال به زودی پیش تولید آن آغاز خواهد 
شد. پیش از این سعید رحمانی درباره مضمون فیلمنامه به 
بانی فیلم گفته بود: »ماه و غزل« داستانی تخیلی در بستر 
تاریخ است. یعنی دو سال بعد از واقعه عاشورا و پیش از قیام 
مختار دورانی در تاریخ وجود دارد که بیشترین جنایات بنی 
امیه در این تاریخ رخ داده است که به »قیام حره« معروف 

است

»ماه و غزل« از کنداکتور ماه 
محرم خارج شد

روزنامه ها روز )دوشنبه( متفاوت تر از قبل در پیشخوان ها 
عرضه شدند؛ برخی با فرض گرانی کاغذ، افزایش قیمت و 
حذف اشتراک داشتند و حتی دو روزنامه به طور رسمی 
برای دریافت کمک نقدی دست خود را به سوی مردم دراز 

کردند.
کاغذ اساسی ترین بخش در تولید و انتشار مطبوعات است 
که با افزایش قیمت، ضربان قلب روزنامه تندتر می زند و 
گاهی شاید این قلب را از حرکت بیندازد که نمونه آن را این 
روزها شاهدیم. به گزارش پیام زمان از ایرنا ،در چند روز 
گذشته شایعات بسیاری در فضای مجازی دست به دست 
شده است؛ از تعطیلی یک کارخانه در چین که بخش عمده 
واردات کاغذ ایران از آن تامین می شد گرفته تا خرید چند 
تنی توسط روزنامه ای شبه  دولتی و تعطیلی تولید کنندگان 

داخلی کاغذ.
اما  باشد  شایعه  یک  تنها  شاید  شده  اشاره  موارد  اگرچه 
اتفاقاتی را که روز گذشته در برخی روزنامه ها شاهد بودیم 

نه شایعه بلکه یک واقعیت تلخ است.
البرز  و  تهران  برای  را  قیمت خود  »هفت صبح«  روزنامه 
دوبرابر کرده و به 2۰ هزار ریال افزایش داد و اعالم کرد که 

پس از هفت سال مقاومت قادر به حفظ قیمت قبلی نیست. 
گفته می شود این روزنامه 24 صفحه ای پیشتر هشت صفحه 

را نیز به دلیل گرانی کاغذ حذف کرده بود.
های  هزینه  افزایش  علت  به  »شرق« هم خبرداده  روزنامه 
روزنامه، بخش اشتراک خود را تعطیل کرده است و از این 

پس نمی تواند روزنامه را برای کسی بفرستد.
مالی  مشکالت  از  یزد«  »آفتاب  روزنامه  مدیر  پیش  مدتی 
این روزنامه نوشته و از خوانندگان خود خواسته بود به این 
به همراه  آگهی  نیز یک  کنند. روز گذشته  روزنامه کمک 
شماره کارت و شماره حساب برای جمع آوری کمک های 

مردمی در این روزنامه منتشر شده است.
وضعیت روزنامه »اعتدال« هم بهتر از بقیه روزنامه ها نیست؛ 
در گوشواره سمت راست صفحه نخست این نشریه آمده 
است که روزنامه را در اختیار بگیرید؛ حامی مالی، یا اجاره یا 
واگذاری امتیاز. برخی از صاحبان روزنامه ها معتقدند افزایش 
قیمت ارز با همه نوساناتش آنقدر نبوده که بخواهد تا 5۰ 
درصد قیمت کاغذ را باال ببرد؛ برخی هم می گویند چه بسیار 
کاغذهایی که در انبارها نگهداری می شد و امروز به بهانه 
گرانی دالر با قیمتی گزاف به روزنامه داران پیشنهاد می شود.

در میان آن دسته از افرادی که به این اصل باور دارند که 
واردات کاغذ یک شبه انجام نمی شود، این جمله به چشم 
می خورد که به طور معمول سفارش دادن جنس، وارد کردن 
و ترخیص آن از گمرک حدود 6 ماه طول می کشد و هنوز 
سه ماه از گرانی دالر و ارز نگذشته که دالالن و تاجران کاغذ 
تا این میزان قیمت آن را باال برده و عرضه را بر مدیران 
افزایش   ، براین  اند. عالوه  کرده  تنگ  ها  روزنامه  مسئول 
قیمت کاغذ در فصل های مشخصی از سال و به خصوص با 

افزایش قیمت جهانی کاغذ رخ می دهد.
برخی نیز حتی پا را فراتر از این گذاشته و دولت را متهم 
کردند که می خواهد با گرانی کاغذ، کاهش شمارگان روزنامه 
ها و بعضا تعطیلی آنها عمال دهان مخالفان خود را ببندد. این 
دسته از افراد می گویند وضعیتی که اخیرا برای کاغذ پیش 
آمده، در ادامه محدودیت های رسانه های خصوصی است!

سیدعباس  که  است  درحالی  شده  بیان  مطالب  این  همه 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشته در نامه 
ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت از وی خواسته است 
تا به منظور کنترل قیمت بر کاغذ مطبوعات پس از ورود به 
کشور و جلوگیری از احتکار آن، هیچ ثبت سفارشی را بدون 
تایید معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی این وزات خانه 
انجام ندهد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حتی دو روز 
قبل، نشستی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت برگزار کرد.
کاغذ  ساماندهی  کمیته  سخنگوی  دربندی  سیدمحمدرضا 
از  تایید ثبت سفارش دو روزنامه توسط یکی  مطبوعات، 
نمایندگان شرکت های تولید کاغذ خارجی، پیشنهاد حضور 
نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، درخواست 
انتشار گزارش کامل تمام ثبت سفارشات انجام شده در حوزه 
بانک مرکزی،  از سوی وزارت صمت و  کاغذ مطبوعات 
تالش برای ارائه تسهیالت ریالی با سود کم به مطبوعات، 
درخواست جلوگیری از صادرات هر نوع کاغذ تولید داخل 
و یا وارداتی را از جمله موارد مطرح شده در این جلسه 
عنوان کرد. به گفته دربندی، در این جلسه مقرر شد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در اولین فرصت، فهرست کامل 
متقاضیان واردات کاغذ که سفارش خود را ثبت کرده اند 
به تفکیک میزان و نوع کاغذ وراداتی، تعداد درخواست های 
گشایش اعتبار شده و درخواست های در صف انتظار را برای 

بررسی آماده و در اختیار کمیته قرار دهد.

با افزایش قیمت، ضربان قلب روزنامه تندتر می زند

حال روزنامه ها خوب نیست

بهشت با بهانه
*قاسمصرافان

مریض آمده اما شفا نمی خواهد
قسم به جان شما جز شما نمی خواهد

برای پیش تو بودن بهانه ای کافیست
بهشت لطف کریمان بها نمی خواهد

دلیل ناله ی من یک نگاه محبوب است
وگرنه درد غالمان دوا نمی خواهد

فقیر آمدم و دلشکسته پرسیدم:
مگر که شاه خراسان گدا نمی خواهد؟
دلم به عشق تو تا آسمان هشتم رفت
نماز در َحَرمت »إهِدنا« نمی خواهد
همین قدر که غباری بر آستان باشد

رواست حاجت عاشق، دعا نمی خواهد
تو آشنای خدایی، کدام رهگذری

در این جهان غریب آشنا نمی خواهد؟
ببین به گوشه ی صحنت پناه آوردم

مگر کبوتر آواره جا نمی خواهد؟
فیق ثُمَّ َطریق« به حکم آنکه »َعلیَک الرَّ

دلم بدون رضا کربال نمی خواهد
خدا مرا به طواف تو مبتال کرده ست

طواف کعبه بخواهم، خدا نمی خواهد
نگفته است، حیا کرده شاعرت آقا

نگفته است، نه اینکه عبا نمی خواهد

یکجرعهشعر

به گفته نادره ترکمانی کارگردان »حسن کچل«، فیلمنامه این 
اثر دچار تغییرات جدی شده تا از کیفیت بهتری برخوردار 

شود.
درباره  مهر  با  گفتگو  در  سینما  کارگردان  ترکمانی  نادره 
ما  گفت:  کچل«  »حسن  سینمایی  فیلم  وضعیت  آخرین 
تغییرات عمده ای در فیلمنامه این اثر نسبت به آن نسخه 
ای که پروانه ساخت گرفت، اعمال کردیم زیرا قصه »حسن 
کچل« مناسباتی داشت که من باید بر اساس آن اطالعات 
خودم درباره جلوه های ویژه بصری را باال می بردم و درباره 
این موضوع مطمئن می شدم که آیا آنچه که مدنظرمان است 

در این فیلم قابل اجرا است یا نه.

وی افزود: البته من می دانستم که جوان های خوش فکری 
در این زمینه فعالیت دارند اما به هر حال باید به این اطمینان 
می رسیدم از همین رو با امیر سحرخیز مدیر استودیو روشنا 
که یک جوان خوش فکر و خالق است مشورت کردم و به 
بازنگری های اساسی در فیلمنامه »حسن کچل« رسیدم و 
حال فکر می کنم حدود 25 روز دیگر نسخه نهایی فیلمنامه 

آماده می شود.
ترکمانی با بیان اینکه برای تولید یک اثر خوب، بهتر است 
روی فیلمنامه تمرکز بیشتری شود و فیلمنامه اصل اساسی 
در سینما است، عنوان کرد: حسن کچل قصه پایه ای دارد 
و در ذهن خیلی از افرادی که افسانه شنیده اند، باقی مانده 

است به همین دلیل وقتی در سال 97 فیلمی با این موضوع 
ساخته می شود باید حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد 
پیام و نوآوری باشد به همین دلیل تمرکز  و حامل یک 
ما روی فیلمنامه است و تا اینجا هم انجام این مرحله با 
من  به  زیادی  سینماگران  و  رفته  پیش  چارچوب خوبی 

کمک کرده اند که از آنها تشکر می کنم.

فیلمنامه »حسن کچل« دچار تغییرات جدی شد


