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در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

امکان پرداخت اقساطی و معافیت مالیـاتی 
سرمایه گذاران فراهم شد

محسنی اژه ای خبر داد: بازداشت۱۸نفر در پرونده خودرو و ارز

پرده پشت  عناصر  با  برخورد  وم  لز  
بازار اخیر  درتخلفات   
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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 ۲50 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

اعالم فهرست کاالهای مشمول 

طرح تشدید مبارزه با احتکار واختفا 

افزایش ظرفیت تولید روزانه بنزین 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

قرار گرفتن ایران در جایگاه اول 

دنیا در شاخص کمیت تولید علم
به گزارش زمان ، وزیر صنعت در نامه ای به روسای سازمان های 
تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
لیست کاالهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را 

برای انجام اقدام های الزم ابالغ کرد.

به گزارش زمان ، محمدعلی دادور مدیرعامل پاالیشگاه میعانات 
گازی ستاره خلیج فارس گفت: تولید روزانه بنزین پاالیشگاه 
روزانه ۲۶  به  لیتری  میلیون  افزایش ۲  با  فارس  خلیج  ستاره 

میلیون لیتر رسید. 

به گزارش زمان ،  سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
پایگاه  در  شده  منتشر  داده های  آخرین  به  اشاره  با   ،)ISC(
استنادی WoS گفت: کمیت تولید علم کشور در سال ۲017 

نسبت به سال ۲01۶ به میزان 8.9 درصد رشد داشته 761
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سرمقاله
فقرهایی که هر روز
 فقیرترمان می کند!

نگاه روز
»سوال ازرئیس جمهور«

به هیات رئیسه تقدیم شد

»الکامپ 24« با رویکرد
 ایران دیجیتال افتتاح شد

درجامعه  روزها  این 
این  در  و  کنونی 
که  پُرمشغله  بازه 
و  گیر  در  کسی  هر 
و  کار  تکاپوی  دارِ 
معیشت  و  اقتصاد 
از  بسیاری  از  است، 

بارهایی که بر کلمه فقر می نشیند، غافلیم 
و در حقیقت با اولین دریافت عقلی که از 
این واژه بر نام اقتصاد حک می شود و از 
فقرهایی که ناآگاهانه به راحتی ما را فقیرتر 
می کند، بی خبریم و هیچگونه راهبرد و 
حرکتی در این مسیر انجام نمی دهیم.در 
عصر حاضر، جدای از فقر اقتصادی که کم 
بالیی نیست؛ فقر اخالقی- فقر معاشرتی- 
تربیتی- اجتماعی و فقر فرهنگی را به وفور 

در اطراف و اکنافمان می بینیم.

7

2 الهام آمرکاشی

3

احتمال سهمیه بندی 
بنزین و افزایش قیمت 

وجود دارد

جهانگیری خبر داد: دستور روحانی برای اصالح نظام بانکی

اجازه نمی دهیم فروش نفت با مشکل مواجه شـود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: امروز با پدیده 
»بیکاران شیک« مواجه هستیم؛ افراد بیکاری که 
حاضر به مهارت آموزی نیستند و از سوی خانواده 

تامین مالی می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی ربیعی« دیروز 
در آیین اختتامیه هجدهمین دوره از مســابقات 
ملی مهارت با انتقاد از شــیوه مدرن شدن جامعه 
گفت: »کج و بد« مدرن شدن سبب شد تا مفهوم 
استخدام با شــغل تغییر کند و مهارت آموزی به 
حیطه فراموشــی سپرده شــود.ربیعی افزود: این 

روزها اســتخدام و رسیدن به یک منصب، مفهوم 
خوشبختی محسوب می شود و دیگر کسی داشتن 

مهارت را مایه مباهات نمی داند.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی گفت: نیروی انسانی بی مهارت، نمی 
توانــد ارزش افزوده خلق کنــد در حالی که امروز 
در تربیت نیورهای تکنسین )کاردان فنی تجربی( 
مشکل داریم.وی با انتقاد از اینکه در گذشته توجهی 
به مهارت آموزی نشده است، افزود: »امروز در جامعه 
به وفور تئوریسین داریم و مردم در همه زمینه ها از 
ارز گرفته تا طالق فالن هنرمند صاحب نظرند اما 
در حوزه تکنسین، کسی حرفی برای گفتن ندارد«.
ادامه در صفحه 3

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

با پدیده »بیکاران شیک« در کشور مواجه هستیم

کشف انگلی که افراد را کارآفرین می کند!
 تحقیقاتی جدید نشان می دهد ابتالی مغز به نوعی انگل، تغییراتی شخصیتی از جمله 

خطرپذیری را در افراد به وجود می آورد. این ویژگی به کارآفرینان کمک می کند.
به گزارش زمان به نقل از پی ای ساینس، طبق تحقیقی جدید یک پارازیت تک 
سلولی که وارد مغز می شود، احتماال دلیل انگیزش کارآفرینان سراسر جهان است. 
استفانی جانسون از دانشگاه کلورادو در آمریکا و همکارانش این تحقیق را انجام داده 
 Toxoplasma gondii اند.این کشف نشان می دهد ابتال به این انگل عجیب به نام
در افراد نوعی مزیت به حساب می آید.انگل مذکور که به وسیله گربه منتقل می 
شود، پس از ورود به مغز تغییرات شخصیتی مرتبط با خطرپذیری در فرد ایجاد می 
کند.اصوال عالمت ورود انگل به بدن، ابتال فرد به بیماری شبیه آنفلونزا مالیم است.از 
سوی دیگر تحقیقات پیشین عفونت T.gondii را با خودکشی و روان رنجوری مرتبط 
دانسته است. درهمین راستا آخرین تحقیق در این باره نشان می دهد یکی دیگر از 

عوارض این انگل انگیزش برای خطرپذیری است که به فعالیت های کارآفرینان کمک 
می کند. بخشی از این مطالعه تحقیق روی  ۱۹۷ فرد حرفه ای بود که در رویدادهای 
 T.gondii تجاری کارآفرینی شرکت می کنند. این تحقیق نشان داد  اگرآنها مبتال به
باشند ۱.۸ درصد احتمال بیشتری وجود که کسب و کار خود راراه بیندازند.همچنین 
ارزیابی۱۴۹۵ دانشجوی آمریکایی نیز نشان داد، افرادی مبتال به این انگل  ۱.۴ بار 
بیشتر  از دیگران در رشته بازرگانی ادامه تحصیل می دادند. عالوه بر آن ۱.۷ درصد 
احتمال بیشتری وجود داشت که آنها روی گرایش »مدیریت و کارآفرینی« تمرکز 
کنند.نتایج این تحقیق در ژورنال Proseeding of the Royal Society B منتشر 
شده است.هرچند نتایج این تحقیق چندان قابل توجه نیست، اما محققان هنگام 
مطالعه آمار مربوط به ۴۲ کشور طی ۲۵ سال گذشته متوجه شدند عفونت مذکور 

یک نشانگر مثبت و متداوم از فعالیت کارآفرینی در آن کشورها است.

در چهار ماه نخست امسال؛

صادرات غیرنفتی1۴درصد افزایش یافت
گمرک ایران جزئیات آمار تجارت خارجی چهار ماه نخست سال جاری کشور را 

منتشر کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، تراز تجارت خارجی کشور در چهار ماه  نخست 
با ۲۷۱ میلیون دالر مازاد تراز تجاری همراه شد و  صادرات غیرنفتی کشورمان 
۱۴.۶۹ درصد افزایش یافت. صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۱۵ میلیارد و 
۴۵۰ میلیون دالر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۴.۶۹ 
درصد افزایش داشت.سال گذشته در همین مدت ۱3 میلیارد و ۴۷۱ میلیون دالر 
کاال به خارج از کشور صادر شده بود. صادرات کاالهای غیرنفتی ایرانی به چین 
در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته ۷.۷3 درصد افزایش یافته 
است. صادرات غیرنفتی ایران به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش 
افت ۴۰.۴۸ درصدی  و شاهد  همراه شد  و ۲3.۱۹ درصدی  3۱.۹۵ درصدی 
صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده ایم. همچنین طی این مدت میزان صادرات 
غیرنفتی به افغانستان 3۰.۶۹ درصد و سایر کشورها ۲۱.3۰ درصد افزایش داشته 
است.بر این اساس در چهار ماه نخست سال جاری تشریفات گمرکی ۴۸ میلیون 
و ۹۵3 هزار تن کاال در گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی و با کنترل 
کامل به روش هوشمند انجام شده که از این مقدار ۱۱ میلیون و ۵۵۲ هزار تن 
سهم واردات و 3۷ میلیون و ۴۰۱ هزار تن سهم کاالهای صادراتی غیرنفتی بود.

در چهار ماه  نخست سال جاری به میزان ۱۵ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دالر انواع 

کاال وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد کاهش را 
نشان می دهد. اقالم عمده صادراتی کشورمان در چهار ماهه نخست سال ۹۷ به 
ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۸۶۴ میلیون دالر، پروپان مایع 
شده به ارزش ۶۹۱ میلیون دالر، روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین ۵۵۵ 
میلیون دالر، پلی اتیلن گریدفیلم به ارزش ۴۱۱ میلیون دالر و متانول به ارزش 
۴۰۷ میلیون دالر بوده است. اقالم عمده وارداتی در چهار ماهه نخست سال جاری 
نیز به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری با ۷۲۶ میلیون 
دالر، ذرت دامی به ارزش ۷۱۱ میلیون دالر، برنج به ارزش ۶۷۵ میلیون دالر 
، لوبیای سویا به ارزش ۴۹۲ میلیون دالر و گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۲۸ 
میلیون دالر بوده است.عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در چهار ماهه نخست 
سال جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 3 میلیارد و ۴۶ میلیون دالر، امارات 
متحده عربی با ۲ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دالر، عراق با ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون 
دالر، افغانستان با یک میلیارد و ۱۰۸ میلیون دالر و جمهوری کره با ۸۲۱ میلیون  
دالر و سایر کشورها به ارزش ۵ میلیارد و ۱۴۵ میلیون دالر بوده است. کشورهای 
عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین 
با 3 میلیارد و ۸۹۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۱۶۹ میلیون 
دالر، جمهوری کره با ۹۸۷ میلیون دالر، هند با ۹۱۲ میلیون  دالر و آلمان با ۷۵3 

میلیون دالر بوده است.

قرار گرفتن ایران در جایگاه اول دنیا در شاخص کمیت تولید علم
اسالم  جهان  علوم  استنادی  پایگاه  سرپرست   
منتشر شده  داده های  آخرین  به  اشاره  با   ،)ISC(
تولید  کمیت  گفت:   WoS استنادی  پایگاه  در 
علم کشور در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ 
به میزان ۸.۹ درصد رشد داشته؛ از این رو ایران 
باالترین نرخ رشد کمیت تولید علم در میان ۲۵ 

کشور برتر دنیا را دارد.
ازایسنا دکتر محمدجواد  نقل  به  به گزارش زمان 
از  مستخرج  اطالعات  آخرین  به  اشاره  با  دهقانی 
 Clarivate( آنالیتکس  کالریویت  استنادی  پایگاه 
علم  تولید  کمیت  افزود:   ))wos یا   )Analytics
کشور در سال ۲۰۱۷ میالدی به ۵۲ هزار و ۱۸3 

مورد رسیده است و این در حالی است که در سال 
۲۰۱۶ کمیت تولید علم کشور در این پایگاه ۴۷ 
اینکه  بیان  با  شد.وی  گزارش  مورد   ۹۰۱ و  هزار 
پایگاه  این  داده های  اساس  بر  کشور  رشد  میزان 
استنادی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ برابر 
با ۸.۹ درصد است، ادامه داد: از این لحاظ جمهوری 
اسالمی ایران در بین ۲۵ کشور برتر دنیا در رتبه 
نخست دنیا قرار دارد. کشورهای روسیه و چین نیز 
با رشد ۶.۷ درصد و ۴.3 درصد در جایگاه های بعد 
با توجه به آمار ثبت  قرار دارند.دهقانی ادامه داد: 
میزان   WoS بین المللی  استنادی  پایگاه  در  شده 
 ،  ۲۰۱۴  ،  ۲۰۱3 سال های  در  ایران  علم  تولید 

۲۰۱۵،  ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میالدی به ترتیب 3۰۹۴۷، 
  ۵۲۱۸3 و   ۴۷۹۰۱  ،۴۰۷3۶  ،33۹3۱  ،3۱۴۱۰
بوده است. به این ترتیب میزان تولید علم کشور از 
3۰ هزار و ۹۴۷ در سال ۲۰۱۲ به  ۵۲ هزار و ۱۸3 
در سال ۲۰۱۷ یعنی افزایش بیش از ۱.۶ درصد 
داشته است.وی با بیان این که میزان رشد تولید علم 
ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ در میان ۲۵ 
کشور برتر تولید کننده علم دنیا برابر با ۸.۹ درصد 
بوده است، خاطر نشان کرد: این میزان در مقایسه با 
سایر کشورها در رتبه اول دنیا قرار گرفته است.بعد 
از ایران، کشور روسیه با ۶.۷ درصد بیشترین رشد 

کمیت علم دنیا را داشته است.
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فقرهایی که هر روز فقیرترمان می کند!

*الهام آمرکاشی

بازه  این  در  و  کنونی  درجامعه  روزها  این 
پُرمشغله که هر کسی در گیر و دارِ تکاپوی کار 
و اقتصاد و معیشت است، از بسیاری از بارهایی 

که بر کلمه فقر می نشیند، غافلیم و در حقیقت با اولین دریافت 
عقلی که از این واژه بر نام اقتصاد حک می شود و از فقرهایی 
که ناآگاهانه به راحتی ما را فقیرتر می کند، بی خبریم و هیچگونه 

راهبرد و حرکتی در این مسیر انجام نمی دهیم.
در عصر حاضر، جدای از فقر اقتصادی که کم بالیی نیست؛ فقر 
اخالقی- فقر معاشرتی- تربیتی- اجتماعی و فقر فرهنگی را به 

وفور در اطراف و اکنافمان می بینیم.
یعني  نفرین زمین مي نویسد: »فرهنگ  »جالل آل احمد در کتاب 
از  تازه ها  که  چیزهایي  آن  یعني  زنده ها«  به  مرده ها  بار  تحویل 

قدیمي ها و امروزي ها از دیروزي ها به ارث برده اند.
ادواردتیلو در کتاب فرهنگ ابتدایي Primitive culture که 
در سال 1871 انتشار یافت مي نویسد: فرهنگ یا تمدن مجموعه 
هنرها،  اعتقادات،  دانستني ها،  دربرگیرنده ي،  که  است  پیچیده اي 
اخالقیات، قوانین، عادات و هر گونه مؤلفه دیگري است که به 

وسیله انسان به عنوان عضو جامعه کسب شده است«.
و در این میان، با نگاهی اجمالی به اطرافمان، متوجه می شویم 
دیرگاهی است از پیشینیان و گذشتگاِن خویش، دور افتاده ایم و به 

ارث نبرده ایم آنچه دیروزی ها برایمان به جا گذاشته اند.
ایم  کرده  مطالعه  کداممان  هر  که  کتابی  آخرین  حاضر  درحال 
از  از ما بعد  به کدام روز و هفته گذشته بر می گردد. بسیاری 
 دوران دانشجویی دیگر الی هیچ کتابی را باز نکرده، نخوانده و 

نخورده ایم.
عده ای هزینه گزاِف کتب را بهانه ای قرار می دهند برای نخواندن 
و در عوض، هر روز کافه گالسه های متنوع و به روزی که در بازار 
عرضه می شود را با َولَع، نوش جان می کنند و به قیمتش اهمیتی 
نمی دهند که گویا این مواد خوراکِی پرقنِد پُررنگ، به رایگان عرضه 
می شود! عده ای دیگر از افراد هم بر مسنِد نبود وقت می نشینند 
و فیلسوفانه از کمبود زمانی حرف می زنند که گویا پیشترها شبانه 
روز، بیش از 24ساعت بود و در تحریم ها 24ساعت بیشتر به ما 
نرسید و در کنارش، آنچنان ساعت ها، بازی های کامپیوتری را 
دنبال می کنند که گویا این ابطاِل وقت با ِگیم نت ها و صفحات 

مجازی، بر صحیفه زمانشان نوشته نمی شود. 
در حقیقت عناصر مختلفی ماننِد اعتقادات، هنرها، عادات، راه و 
روش زندگي و...در تعریف هاي فرهنگ، مورد توجه قرار می 
گیرد و هرکس در شرایط متفاوِت زمانی مکانی و به فراخور 
فرهنگی که در آن بزرگ شده سنجیده می شود و در این اثنا، ما 
ایرانیان بسیار از فرهنگ اصیل خود که مقارنِت همسانی با کتاب 
و مطالعه داشته دور افتاده ایم و ندانسته بر طبِل جهل می کوبیم.
و  خواندن  و  اخالق  رعایت  و  گفتن  سخن  آداِب  روزها  این 
ممارست بر مطالعه را کمتر قشری دنبال می کند و سرخوشانه سر 
می کشیم تبادِل اطالعات در درگاه ها و صفحات اینترنتی را که گاه 
احوالپرسی های ولو خانوادگی نیز در این صفحات مجازی انجام 
می پذیرد و چه مشتاقانه از این سبک زندگی استقبال کرده ایم و 
دنبالش می کنیم! جاِی این دارد کمی به فضایی که در آن هستیم 
با دقت بیشتری نگاه کنیم و تأملی داشته باشیم برآنچه بزرگان و 
استادی  کردند. خاطرم هست  می  نجوا  گوشمان  در  اساتیدمان 
برایمان از کتاب هایی که در دوران نوجوانی آموخته بود، یاد می 
کرد که متحیرانه یاد کالس های امروز افتادم که انصافا اگر در 
دانشگاه، چند صفحه از آن کتابها را به صورت جزوه ی چند برگی 
به دانشجویان بدهند تنها صدای فریادی را خواهیم شنید که از پِس 

دیوارهای کالس خودنمایی می کند.
حاال قضاوت با شما! فرهنگی که از خواندن و آموزش، نصیب 
اساتیدمان شد کجا! فرهنگی که امروزه با وام گرفتن و گرته برداری 
هایی از برخی فیلم ها و فضاهای مجازی می گیریم کجا! ما تنها 
دادِ بی فرهنگی  و فقر فرهنگی را در پس کوچه های کلیشه ای 
فریاد می کنیم و اما اولین وسیله ای که هر یک از ما برای نشان 
دادن تجدد برای فرزندانمان تهیه می کنیم تبلت و گوشی است و 
اتاقی مجزا برای رایانه وغافالنه و شاید آگاهانه از فضای دورهم 
نشستن ها کم می کنیم. در حقیقت، ما هر روز فقیرِ تربیت هایی 
می شویم که خودمان هم گاهی جوابی برای به وجود آمدنش 
نداریم اما کافی است کمی به عقب تر برگردیم، به آدابی که با 
آن بزرگ شدیم، به افکاری که برای آن جنگیدیم و به خانواده 
ای که همیشه کنار هم بودیم.  در این وانفسا و غوغای مجازی، 
باخودمان رو راست باشیم و از کتاب هایی که هنوز نخوانده و 
نخورده ایم، فاصله نگیریم و وقت و هزینه ای برای روحمان نیز 
در نظر بگیریم و از این فقرهایی که هر روز ما را فقیرتر می کند، 

اندکی فاصله بگیریم.
elhamamerkashi@ymail.com

بررسی بندهایی ازقانون مبارزه 
باپولشویی درمجمع تشخیص 

مصلحت نظام

 جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با بررسی بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی بر 
مبنای گزارش کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون 

اقتصاد کالن، بازرگانی و امور اداری، برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، هیات عالی نظارت 
به ریاست  نظام دیروز  مجمع تشخیص مصلحت 
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تشکیل جلسه داد.در جلسه دیروز هیات عالی نظارت، 
بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی، بر مبنای گزارش 
کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کالن، 
بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار گرفت.در 
این جلسه اعضای هیات عالی نظارت، نظرات خود را 
پیرامون بندهای ب، پ، ت و ث از ماده یک الیحه 
اصالحی دولت و مصوبه مجلس با توجه به سیاست 
اقتصاد بیان کردند و  های کلی مربوطه در حوزه 
بررسی بندهای دیگر، به جلسات آینده هیات موکول 
شد.همچنین مقرر شد در جلسه های آتی هیات عالی 
نظارت مجمع، از کمیسیون های مربوطه از مجلس 
شورای اسالمی و وزرای اطالعات و اقتصاد و دارایی 

برای ارائه توضیحات دعوت شود.

دولت مکلف و موظف به استفاده
از کاالهای ایرانی

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: پیرو 
فرمان رهبر فرزانه انقالب و نامگذاری سال جاری از 
سوی معظم له، دولت برای حمایت از تولید داخلی؛ 
خود را موظف و مکلف به استفاده از کاالهای ایرانی 
می داند.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، امیر سرتیپ 
امیر حاتمی گفت: به دنبال دستور رهبر معظم انقالب 
دولت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را همچنان با 
جدیت فعال نگاه داشته است.وی تاکید کرد: افزون بر 
آنکه دولت در این حوزه فعال است، بخش خصوصی 
هم به عنوان صاحب اصلی حوزه تولید در کنار دولت 
تالش می کند.حاتمی اظهار داشت: از سوی دیگر 
نیروهای مسلح هم خود را در کنار دولت موظف 
به حمایت از تولید داخلی می داند و هم اکنون در 
همه فروشگاه های زنجیره ای اتکا از فروش کاالهای 
شود  می  تولید  داخل  در  آن  مشابه  که  خارجی 
خودداری می کند.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح خاطرنشان کرد: همه تالش دولت در بخش 
های مختلف بر حمایت از تولید و رفع موانع پیش 

روی واحدهای تولیدی است.

زائران برای دریافت ارز به بانک ها 
مراجعه نکنند

معاون توسعه مدیریت و منابع حج و زیارت: دریافت 
ارز همراه حجاج و توزیع آن بین زائران به مدیران 
کاروان ها واگذار شده است.به گزارش زمان به نقل 
ازصداوسیما؛ محمد آزاد با تأکید بر واگذاری مسئولیت 
دریافت و توزیع ارز همراه زائران حج تمتع امسال به 
مدیران کاروان ها گفت: در راستای تکریم زائران حج 
تمتع و بر اساس توافقات صورت گرفته با بانک ملی 
ایران، مدیران کاروان های حج امسال موظفند نسبت 
به دریافت ارز همراه زائران و توزیع آن میان حجاج 
اقدام کنند.وی تأکید کرد: بر اساس بخشنامه بانک 
ملی، زائران از مراجعه به بانک ها و ازدحام در شعب 
برای دریافت ارز همراه خودداری و این امر را به مدیران 
کاروان های خود واگذار کنند.معاون سازمان حج و 
زیارت گفت: برای اجرای دقیق این دستورالعمل، حج 
و زیارت استان ها مسئولیت نظارت بر این فرآیند را بر 
عهده دارد و عواقب ناشی از هرگونه سوء استفاده و یا 

تعلل در اقدام به عهده مدیران کاروان ها خواهد بود.

اخبار

سرمقاله

که  مکن،  شرم  کم  بخشش  از   
محروم ساختن سائل کمتر

 از آن است

کالمامیر

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه 
خود به ریاست رئیس جمهور، موانع واگذاری 
و  خصوصی  بخش  به  تمام  نیمه  طرح های 
این زمینه را  اختصاص مشوق های الزم در 

بررسی و دراین باره تصمیم گیری کرد.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
هماهنگی  عالی  شورای  جمهوری،  ریاست 
رئیس  ریاست  به  خود  جلسه  در  اقتصادی 
جمهور و با حضور سران قوا، موانع واگذاری 
و  خصوصی  بخش  به  تمام  نیمه  طرح های 
این زمینه را  اختصاص مشوق های الزم در 
کرد.در  تصمیم گیری  باره  دراین  و  بررسی 
برگزار  دیروز  که  شورا  این  جلسه  ششمین 

سوق  و  نقدینگی  کنترل  راستای  در  شد، 
سرمایه،  بازار  و  تولید  بخش  به  آن  دادن 
دولتی  بزرگ  شرکت های  واگذاری  موضوع 
و  خصوصی  بخش  به  عمومی  نهادهای  و 
عرضه آن در بورس و موانع استقبال بخش 
خصوصی و سرمایه گذاران از مصوباتی که در 
این زمینه وجود دارد، مورد بحث و بررسی 
برای  مشوق هایی  شد  مقرر  و  گرفت  قرار 
جذاب و سودآور کردن طرح های نیمه تمام 
برای بخش خصوصی اختصاص یابد.شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی بر این اساس و با 
تعیین ضوابطی، تغییر کاربری در برخی از 
طرح های نیمه تمام را به عنوان مشوقی برای 

جذابیت بخشیدن و سودآور کردن این نوع 
سرمایه گذاران  مشارکت  منظور  به  طرح ها 
و بخش خصوصی در تکمیل و بهره برداری 
در  گرفت.قیمت گذاری  نظر  در  آنها  از 
پرداخت مبلغ طرح های نیمه تمام از دیگر 
نوع  این  واگذاری  برای  که  بود  مشوق هایی 
طرح ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شد 
کارگروه هایی  گردید  مقرر  اساس  این  بر  و 
شده،  گرفت  نظر  در  منظور  این  برای  که 
که طرح ها  کنند  قیمت گذاری  ای  گونه  به 
بخش  برای  بیشتری  جذابیت  پروژه ها،  و 
خصوصی داشته باشند و سرمایه گذار بتواند 
بعد از تکمیل طرح و حتی به صورت اقساط 

قیمت آن را بپردازد. مشوق دیگری که در 
این جلسه برای استقبال بخش خصوصی از 
تمام در نظر گرفته  نیمه  تکمیل طرح های 
شد، این بود که این طرح ها حداقل تا ۱۰ 
مالیاتی  معافیت  بهره برداری،  از  بعد  سال 
انجام  این جلسه همچنین  باشند.در  داشته 
واگذاری ها در چارچوب مقررات و مصوبات 
کارگروه  و حمایت دستگاه قضایی از فعالیت 
این  در  خصوصی   بخش  و  سرمایه گذاران 
این  به  تا  گرفت  قرار  تأکید  مورد  عرصه 
کمترین  با  بتواند  خصوصی  بخش  ترتیب 
دغدغه به فعالیت و تکمیل و سودآوری این 

طرح ها بپردازد.

فراخوان مناقصه عمومی
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5(سپرده شرکت در مناقصه 350/000/000 ریال ) سیصد و پنجاه میلیون ریال ( به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شرط 
و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شماره 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس ) کرمانشاه ( به نام دانشگاه علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
6(آخرین مهلت تحویل پاکات الف و ب توسط شرکت کنندگان در مناقصه تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 97/5/22 می باشد.

7(محل تحویل پاکات ) الف و ب ( کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، دبیرخانه محرمانه می باشد.
8(محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی، طبقه اول، 

دفتر مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو پارس مدل 94 با شماره پالک 182 م 76 ایران 82 با شماره 
موتور 124K1077031 و شماره شاسی NAAN21VE8HH757812 بنام معین 

 بابلخسروی راد مفقود گردیزه و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگه اجراییه 5.880.96
مشخصات محکوم له آقای سید امین آقاجانی میر به نشانی بابل حمزه کال شریعتی معلم 26 
پالک 9 مشخصات محکوم علیه  امیر شهرابی فراهانیفرزند محمد به  نشانه مجهول المکان  
به موجب رای شماره 113 در تاریخ 97.2.16شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان بابل 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 74 میلیون ریال و مبلغ1.760.000 
ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان و نیز مبلغی بابت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررسید 96.6.15تا زمان اجرای حکم در حق خواهان دعوی محکوم می نمایند

 مدیر دفتر شعبه ۵ شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
 سند کمپانی مزدا سواری مدل 90 با شماره پالک 641 ل84 ایران 11 با شماره 
حسین  NAGsxcc23B8603489بنام  شاسی  شماره  و   Ls11118764 موتور. 

بیدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
این  به شماره970313  که  به شرح  درخواستی  فرزند غالم  آقای رحیم شیردل   
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
خانم فرشته شیردل فرزند رحیم به شماره شناسنامه 276 صادره از نور در تاریخ 
الفوت  حین  ورثه  و  نموده  فوت  نور  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  97.4.9در 
عبارتند از:  آقای رحیم شیردل فرزند غالم به شماره شناسنامه یک صادره از نور 

به عنوان پدر متوفی 
و ال غیر اینک شورا  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نمایدتا هر کسی  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی 

صادر خواهد شدم. الف 97.333
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمد علی گلبرار زاده

مفقودی
 برگ سبز سواری مزدا مدل 89 با شماره پالک 572 م 89 ایران 82 و شماره موتور 
Lf10905918 و شماره شاسی NAGcx7CC11C14556 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار یاقط می باشد
 بابل 

آگهی درخواست گواهی حصروراثت
خانم فاطمه میرزایی سراجی فرزند علی جان به شرح درخواستی که به شماره 97/200/1 
که  داشته  اعالم  و  نموده  وراثت  انحصار  ثبت گردیده درخواست صدورگواهی  این شورا 
علی جان میرزائی سراجی فرزند محمدبه شماره شناسنامه 1887صادره از جویبار در تاریخ 
9/2/1393 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت 
وی عبارتند از : 1- رجب میرزائی سراجی فرزند علی جان به شماره ملی 5829255820 

فرزند ذکور متوفی
2- زینب میرزائی سراجی فرزند علی جان به شماره ملی 5829255715 فرزند اناث متوفی
3- مرضیه میرزائی سراجی فرزند علی جان به شماره ملی 5829255731فرزند اناث متوفی

4- فاطمه میرزائی سراجی فرزند علی جان به شماره شناسنامه 1890فرزند اناث متوفی
5- رضیه میرزائی سراجی فرزند علی جان به شماره شناسنامه 1891فرزند اناث متوفی
6- زهرا میرزائی سراجی فرزند علی جان به شماره شناسنامه 1892فرزند اناث متوفی

والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشداز تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 85 با شماره پالک 166 ل41 ایران 82 با شماره موتور 1526308 و 

شماره شاسی s1412285846747 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی؛

اقساطی  پرداخت  امکان 
مالیــــــاتی  معـــــافیت  و 
سرمایه گذاران فراهم شد

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رئیس جمهور به تازگی یادداشتی به بنده داده اند 
تا جلساتی در رابطه با اصالح نظام بانکی برقرار شود، گفت: اجازه نمی دهیم فروش نفت 

با مشکل مواجه شود.
اول رئیس جمهور در مراسم  ازمهر، اسحاق جهانگیری، معاون  نقل  به  به گزارش زمان 
تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی گفت: در پنج سالی که ولی اهلل سیف سکان دار 
اقتصادی دولت صورت  با تیم  ایران بود هماهنگی الزم  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
اصلی  های  شاخص  آن  نتیجه  که  شده  گرفته  پیش  در  خوبی  های  سیاست  و  گرفت 
اقتصادی کشور در طول ۵ سال گذشته بوده است و عملکرد بسیار مثبتی را رقم زده است؛ 
این در حالی است که تورم، نرخ بیکاری، رشد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی صادرات غیر 
نفتی و توجه به تنگناهای بخش خصوصی دستاوردهای آن بوده است که در ۵ سال اول 
دولت حسن روحانی روند مناسبی را سپری کرده است.وی افزود: عبدالناصر همتی نیز 
که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شده فردی شایسته بوده و کارهای علمی 
شایسته ای را نیز در پرونده کاری خود به ثبت رسانده و در مدیریت بیمه مرکزی نیز 
سابقه اجرایی و توان علمی مناسبی را رقم زده است که  امیدواریم بتوانیم شاهد دوران 
خوبی در بانک مرکزی برای ایشان باشیم. اما الزم است به برخی مسائل اقتصادی امروز 
نیز توجه داشت.وی افزود: نظارت بر بانک ها یکی از نکاتی است که بانک ها باید بر آن 
تمرکز کنند به این معنا که نمی شود بانک مرکزی دستورالعملی برای کاهش نرخ سود 
بانکی ابالغ کند ولی بانک ها آن را اجرایی نکنند. بانک مرکزی باید با اقتدار تصمیمات 
خود را عملیاتی نماید ضمن اینکه در حوزه سیاست های ارزی نیز کشور شرایط جدیدی 
را تجربه می کند به این معنا که طرف مقابل دو تا سه محدودیت جدی را برای ایران 
اعمال کرده که یکی از آنها محدودیت فروش نفت است. ولی اینکه چه میزان آنها موفق 
شوند محدودیت بر فروش نفت ایران اعمال کنند نکته دیگری است که ستاد تحریم ها 
در دولت است که اجازه ندهد فروش نفت با مشکل مواجه شود.جهانگیری مبنای منابع 
باید  ارزی کشور را پتروشیمی و صنایع فلزی دانست و گفت: در بخش عرضه و تقاضا 
بانک مرکزی سیاست های خود را متناسب با عرضه و تقاضا تدوین کرده و مطمئنم با 
انتظارات نخبگان کشور  انتظار است تمام  بانک مرکزی دارم  از رئیس کل  شناختی که 
که به مسئوالن اقتصادی ارائه می شود از سوی ایشان مورد توجه واقع شود.جهانگیری 
گفت: بحث نقل و انتقاالت ارزی در ایران یکی از نکات مهمی است که امروز برخی چالش 
ها را پیش روی بانک مرکزی قرار داده است، این در شرایطی است که هیچ محدودیتی 
پیش روی بانک مرکزی در منابع ارزی مستقر در خارج از کشور نیست و ممکن است 
تنها نوع ارز متفاوت شده باشد، پس وظیفه نخبگان آن است که رهنمودهایی بدهند که 
نسبت به جابجایی ارز اقدام کنند.وی گفت: مسئله دیگر موضوع نقدینگی است که در 
جلساتی که با حضور مقام معظم رهبری تشکیل شده، قرار است با حضور سران سه قوه و 
اختیارات ویژه مقام معظم رهبری تصمیمات مشخصی در سطح فراقوه ای صورت گیرد تا 

کشور را از تنگنا نجات دهند که در این میان 
موضوع نقدینگی از جمله مواردی است 
که باید بتوان آن را مدیریت کرد تا به 
بلکه  نرود،  مسکن  و  سکه  ارز،  سمت 
به سمت بخش های مولد روانه شود.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: 
دولت  اقتصادی  تیم  و  مرکزی  بانک 
پیشنهادات  نقدینگی  حوزه  در  باید 
بتوانند شرایط  ارائه داده و  را  ُمکفی 
اما  برند،  پیش  مناسبی  نحو  به  را 
نقدینگی  اینکه  موضوع  همچنان 
کشور در مقطع فعلی مورد برنامه 
ریزی قرار گیرد، نکته اصلی است 
که این نقدینگی منجر به افزایش 
که  نشود  تورم  کنترل  غیرقابل 
باید این موضوع در دستور رئیس 
قرار  مرکزی  بانک  جدید  کل 

گیرد. 
اتخاد  که  هایی  سیاست  با  افزود:  وی 
خواهد شد، می توان روند نقدینگی را 
کنترل کرد، ضمن اینکه بورس نیز در 
کرد. خواهد  آفرینی  نقش  زمینه  این 

های  اولویت  و  ها  سیاست  اینها  پس 
با  باید  که  است  مرکزی  بانک  جدی 

سیاست های خوبی که در شورای پول 
و اعتبار تصویب واعالم می شود، اجرایی 

به خوبی  رو  پیش  شرایط  از  بتوان  تا  گردد 
مند  بهره  آن  های  فرصت  از  و  کرده  عبور 

شد.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت 
حمایت از تولید  داخلی کشور گفت: باید زمینه ای 
را فراهم کرد که تولید کشور به خوبی مورد حمایت 
نیز به  این مقطع به معیشت مردم  قرار گیرد و در 
خوبی فکر شود تا به زندگی مردم و طبقات متوسط 

رسیدگی شود.

جهانگیری خبر داد: دستور روحانی برای اصالح نظام بانکی

اجازه نمی دهیم فروش نفت با مشکل مواجه شـود
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»سوال ازرئیس جمهور«
به هیات رئیسه تقدیم شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: گزارش کمیسیون اقتصادی 
درباره سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی از تقدیم گزارش کمیسیون اقتصادی 
مجلس درباره سوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه خبر داد و گفت: 
هیئت رئیســه مجلس این هفته باید مجددا تعداد امضاهای سوال از 
رئیس جمهور را بررسی کند و در صورتی که بیش از ۷۴  نماینده بر 
درخواست خود اصرار داشتند، طرح سوال از رئیس جمهور اعالم وصول 
شود.وی اظهار داشت: عالوه بر این، بررسی استیضاح وزیر اقتصاد نیز 
هفته جاری در دســتور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد 
گرفت.هفته گذشته سوال از رئیس جمهور با حضور نهاوندیان معاون 
اقتصادی رئیس جمهور، سیف رئیس کل بانک مرکزی، کرباسیان وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آوایی 
وزیر دادگستری و امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور  در کمیسیون 
اقتصادی مجلس بررسی شــد.نهاوندیان در این جلسه پنج سؤال از 
روحانی را مغایر با سیاست ها و راهبردهای مقام معظم رهبری تلقی 
کرده و از نمایندگان خواست از پیگیری این سؤاالت صرف نظر کنند. 
اما طراحان سؤال از رئیس جمهور اعالم کردند که از پاسخ  سؤال های 

رئیس جمهور قانع نشده اند.   

آخرین جزئیات اجرای سامانه 
حقوق و دستمزد کارکنان دولت

 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور آخرین جزئیات اجرایی شدن 
ســامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت در دستگاه های مختلف را 

تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و 
استخدامی کشور در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت اجرایی 
سامانه حقوق و دستمزد، اظهار داشت: اجرای این سامانه سه مرحله 
دارد که یک مرحله طراحی و آماده شدن آن است و دولت به سازمان 
اداری و استخدامی محول کرده بود. ما این سامانه را برای کل کارکنان 
دولت طراحی کردیم و اوایل اردیبهشت ماه به کلیه دستگاه ها ابالغ 
شد که سامانه را با کد و رمزی که از ما دریافت می کنند در پایگاه های 
اطالع رسانی خود مستقر کنند و اطالعات مربوط به پرداخت حقوق و 
مزایای فصل بهار را در آن بارگذاری کنند.وی افزود: هدف ما این بود که 
بتوانیم برای ورود اطالعات تا خردادماه، سامانه را از نظر امنیتی و شبکه 
چک کنیم. حدود ۱۴۰۰ نقطه کاربری در این سامانه داریم که اینها 
باید از ما یک گذرواژه دریافت کنند، سامانه را مستقر کنند و مشخصات 
کارکنان خود را بر اســاس مقرراتی مانند قانون خدمات کشوری و یا 
قانون کار وارد کنند و پس از آن شروع به ثبت پرداخت کارکنان کنند.

انصــاری ادامه داد: وقتی که اطالعــات را ثبت کردند، باید آن را روی 
سامانه ما نیز بارگذاری کنند و بر اساس اطالعاتی که ما داریم، تقریبا 

هرکدام از این مراحل تا حدودی انجام شده است.

به اسم دینداری
 استقالل و آزادی را نشکنیم

تولیت حرم مطهر امام خمینی )ره( گفت: مراقب باشیم 
به اسم دینداری استقالل و آزادی را نشکنیم و به اسم 

آزادی نیز دینداری را خدشه دار نکنیم.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، حجت االسالم سیدحسن 
خمینی در دیدار جمعی از فعاالن فضای مجازی کشور، 
اظهار داشــت: امام خمینی )ره( نقطه تالقی آرمان 
های ملت ایران یعنی استقالل، آزادی و دینداری بود 
و همین رمز ماندگاری ایشان اســت. نوه امام راحل  
به ســه آرمان بشری اشاره و بیان کرد:  در طول تاریخ 
کســانی حرکت های استقالل خواهانه انجام دادند و 
آزادی را ســرکوب کردند، گروهی دیگر نیز آزادیخواه 
بودند اما به ســوی استعمار حرکت کردند و گروهی 
هم به سمت دین رفتند اما نفهمیدند که دین نباید 
سرکوبگر باشد.وی با بیان اینکه امام راحل نماد تحقق 
سه آرمان یاد شده است، تاکید کرد: باید مراقب باشیم 
به اسم عدالت، آزادی را به قربانگاه نبریم یا به نام آزادی 
عدالت را تضعیف نکنیم.تولیت حرم مطهر امام خمینی 
)ره( به تالش برخی جریان ها برای تخریب چهره امام 
)ره( اشاره کرد و افزود: گروهی که امام راحل را هدف 
می گیرند می دانند که کدام نقطه را هدف قرار داده 
اند.وی در همین زمینه به تجربه فاجعه بار عراق پس 
از سقوط صدام اشــاره کرد و با یادآوری دوران پس از 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران با رهبری امام راحل، 
گفت: در شــرایطی که همه می خواستند انقالب را 
هدف قرار دهند انقالب با خشونت حداقلی به جلو رفت.

تولیت حرم مطهر امام خمینی )ره( به وجود جنگ 
روانی گسترده در شبکه های اجتماعی نیز اشاره و بیان 
کرد: برخی فکر می کنند جنگ روانی حباب است؛ در 
حالی که اینگونه نیست.وی افزود: جنگ روانی ریشه در 
واقعیت دارد اما طی این جنگ آن بدی ها و مشکالت 
موجود در واقعیت، در قیاس با نکات مثبت برجسته 
می شود. نوه امام راحل با بیان اینکه در دنیای مجازی 
فضای منفی بر فضای مثبت غالب است، اظهار داشت: 
امروز وظیفه داریم واقعیت را بیان کنیم اما این مسیر 
نیازمند صبوری است.تولیت حرم مطهر امام خمینی 
)ره( به امید و صبوری نتیجه بخش آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی)ره( در طول عمر اشاره کرد و گفت: امروز اگر 
از ضرورت وجود »امید« سخن گفته می شود به معنای 
سفید دیدن همه امور نیست.وی عنوان کرد: رویکرد 
صحیح امید بخشی آن است که لغزش ها و بدی ها را 
جبران و خوبی ها را تقویت کرد.نوه امام راحل با اشاره 
به ادبیات جاری نقد در جامعه و فضای مجازی افزود: 
به عنوان مخاطب باید معایب را به خوبی درک کنیم و 

اصل منظور افراد را بفهمیم.

خبرخبر

حجت االســالم و المسلمین محسنی اژه ای گفت: چیزی که 
در اثناءِ رسیدگی ها به آن رسیده اند، این بود که مثال افرادی 
آمده اند با کارت ملــی یک فرد عادی و احیانا بی بضاعت ارز 
گرفته اند؛ اما ســود اصلی را فرد دیگر برده است. تاکید ما بر 

این بود با عناصری که پشت پرده بوده اند، برخورد شود. 
به گزارش زمان به نقل ازمیزان، حجت االسالم محسنی اژه ای 
در جمع خبرنگاران در خصوص جلســه مشترک با دادستان 
تهران گفت: چندمین جلســه ای است که دادستان تهران به 
همراه قضات در رابطه با بازار ارز و ســکه و خودرو تشــکیل 
می دهد.وی افزود: مسئوالنی از وزارت اطالعات، سپاه و ناجا 
حضور داشــتند.معاون اول قوه قضائیه به خروجی این جلسه 
اشاره کرد و گفت: سرعت و دقت مواردی بود که مورد تاکید 
قرار گرفت.محســنی اژه ای در رابطه با تعداد بازداشــتی ها 
گفت: ممکن اســت تغییراتی در تعداد بازداشتی ها باشد به 

همیــن منظور تا چند روز آینده اعالم می شــود. وی افزود: 
مقرر شــد حقوق بیت المال با سرعت بیشتری استیفا شود.  
همچنین مقرر شــد که این پرونده ها مشــمول زمان نشود.

محســنی اژه ای تصریح کرد: قرار شد پرونده های ارز در دو 
بخش سفارش و دریافت و همچنین پرونده های تلفن همراه 
در اولویــت قرار گیرد.معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در 
حوزه دریافت ارز تخلفاتی صورت گرفته اســت، گفت: مقرر 
شد عناصر اصلی این موضوع در اولویت قرار گیرد.وی افزود: 
قرار شــد افراد پشــت پرده و اصلی در این جریان شناسایی 
شوند. به عنوان مثال فردی را مدیر عامل انتخاب کردند  که 
همه کاره فرد دیگری بوده اســت. محســنی اژه ای به نامه 
نگاری با بانک مرکزی و وزارت اطالعات اشاره و تصریح کرد: 
امروز گزارشی ارسال شد و اعالم شد که ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ 
هزار یورو به فردی داده شــده است. توضیحاتی هم در رابطه 

با شــیوه توزیع دادند اما در مــورد مکانیزم نظارت توضیحی 
ندادند. نکته دیگر اینکه این فــرد باید زیر قیمت بازار ارز را 
توزیع میداد که این ابهام در نامه ارسالی به قوه قضائیه پاسخ 
داده نشــده است.وی در پاســخ به یکی از سئواالت از وزارت 
صمت در رابطه با واردات خودرو اشــاره کــرد و افزود: یکی 
از این مســوالن اعالم کرده که ما از تیر ماه سال گذشته پی 
به تخلفات بردیم و بهمن ماه تشخیص ما نهایی شد. سئوالی 
مطرح می شــود مبنی بر اینکه آیا شــما متوجه شدید افراد 
خودتان هم تخلفاتی داشــتند آیا اینها را عزل کردید یا نه؟  
اینها مطالبی است که هنوز پاسخ داده نشده است.سخنگوی 
قوه قضائیه در خصوص دســتگیری هــا در این رابطه، گفت: 
در مــورد تهران ۱3 مورد قباًل داشــتیم و ۵ مورد هم اخیرا 
بازداشت شد است. قرار شده است که پرونده های مربوط به 
خودرو به تهران واصل شود.وی در خصوص پرونده مظلومین، 
گفت: سئواالت و ابهاماتی مطرح شد و این فرد مجددا و اخیرا 
دستگیر شد. در این پرونده باید دید اتهامی به مسئوالن بانک 

مرکزی وارد است یا نه.
عباس جعفــری دولت آبادی در جمع خبرنگاران در رابطه با 
اینکه آیا دستگیرشــدگان پرونده های اقتصادی اخیر اعتراف 
جدیدی داشته و یا به معرفی همدستان خود اعتراف کرده اند؟ 
اظهار کرد: همانطور که آقای محسنی  فرمودند تحقیقات این 
پرونده وســیع و گسترده است. پیشرفت تحقیقات مناسب و 
ایده آل نیست اجازه بدهید پرونده کمی جلوتر برود ما حتما 
در مورد کارها و اظهاراتی که شده اطالع رسانی خواهیم کرد 
اما تا اینجا اظهارات متهمان نشان می دهد که اتفاقات بدون 
همکاری عوامل داخل دستگاه امکان پذیر نبوده است.جعفری 
دولت آبادی گفت: اولویت ها و دســته بندی ها مبنی بر اینکه 
پرونده چه کسانی زودتر به دستگاه قضا برای رسیدگی ارسال 
شــود در حال انجام است تا مردم مطمئن باشند که دستگاه 

قضا در رسیدگی به پرونده ها عازم و جازم است.

محسنی اژه ای خبر داد: 
بازداشت۱۸نفر در پرونده خودرو و ارز

 لزوم برخورد با عناصر 
پشت پرده درتخلفات 
اخیر بازار

جمهوري اسالمي ایران
وزارت راه و شهرسازي
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روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ایی استان چهار محال و بختیاری

دادنامه
خواهان: بانک ملت  استان گیالن به مدیریت  حسین پالیک با  وکالت  خانم زهرا 

تجار به آدرس رشت  گلسار  نبش  بلوار توحید سرپرستی  بانک ملت
رشت علم الهدی  روبروی  بانک  ملی  ساختمان  معین  طبقه سوم.

خواندگان: ۱- ابراهیم  صادق نیا  به آدرس  رشت  دروازه  الکان  کوچه  شهید 
احضاری کوچه ششم پالک ۹

۲- فرخ خصرازاده  به آدرس رشت چهار راه گلسار پشت  چاپ جاوید پالک ۱۲۶ 
خواسته:مطالبه وجه

العاده  شعبه ۱۸   فوق  وقت   در  پرونده  کالسه ۹۶۱۰۸۲   تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰  در 
شورای  حل اختالف  بتصدی  قاضی  امضاء کننده  ذیل  تحت نظر است  با عنایت 
به  جمیع  اوراق  و محتویات پرونده و نظریه مشورتی  اعضاء  محترم  شورا ختم  

رسیدگی  را اعالم  و مبادرت  به صدور  رای می نماید.
رای شوراپدر خصوص  دعوی  خواهان  بانک  ملت  استان  گیالن  به مدیریت  
حسین  پالیک  با  وکالت  خانم  زهرا تجار  بطرفیت  خواندگان  ۱- ابراهیم صادق 
نیا فرزند محمد ۲- فرخ خضرازاده فرزند رضا به خواسته  صدور محکومیت  تضامنی  
خواندگان  به پرداخت مبلغ  ۹۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال  و خسارت  تاخیر تادیه  روزانه  به 
مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال  به انضام کلیه هزینه  های دادرسی  و حق الوکاله وکیل  بشرح  
دادخواست تقدیمی  حسب  مطالبه  اوراق  و محتویات  پرونده  و با توجه به  مستند 
و  بشماره ۹3۱۲۵۸3۱۸/3۱ مورخ ۹۲/۶/۱۸  داد  قرار  فقره  ابزاری  خواهان  یک 
خوانده  ردیف اول آقای ابراهیم  صادق نیا فرزند محمد وام گیرنده  تسهیالت  و 
خوانده  ردیف  دوم  آقای  فرخ  خصرا زاده با امضاء ذیل قرار داد بعنوان ضامن 
متعهد به بازپرداخت و ایفای تعهدات  مندرج  در قرار داد می باشد که علی رغم 
موعد مقرر  نسبت به تسویه  تسهیالت بانکی اقدامی  ننمودند  طی استعالم واصله  
به تشکیل  با عنایت  بانک محال علیه و  از  به شماره ۷۲۴- ۱۸۰۷۷- ۹۶/۱۰/۲3 
جلسه رسیدگی  خواندگان با  وصف ابالغ قانونی  به آدرس  ااعالم  شده  در قرار 
داد بانکی  فی مابین  بموجب  ماده  ۱۶ مندرج  در قرار داد در جلسه  رسیدگی  
شورا  حضور  نیافته  اند  و هیچگونه  الیحه  ودفاعیه ای  مبنی بر  برائت  ذمه  
خویش  ارائه  ننموده اند  بنا به مراتب  فوق  دعوی  خواهان  را مقرون  به صحت 
و ثابت  تلقی وبه استناد  مواد ۱۰- ۲۲۰- ۲۲۱- ۲۲3- ۲۲۸- ۶۸۴-۱۰۱۰  قانون 
مدنی  و مواد ۲- ۱۹۸- ۵۱۵- ۵۱۹- ۵۲۲  قانون  آیین  دادرسی  مدنی  و مواد 
قانون  شورای  حل اختالف  مصوب ۱3۹۴  حکم    ۲۷-۲۵- ۲۰ -۱۸ -۱۶ -۹
بر  محکومیت  تضامنی  خواندگان  به  پرداخت  مبلغ ۹۰/۶۶۸/۶۸۴  ریال ) نود 
میلیون  و ششصد  و شصت  و هشت  وششصد و  هشتادو چهار ریال( بابت اصل  
خواسته  و خسارت  تاخیر تادیه  به روزانه از تاریخ استعالم  به مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال) 
بیست  وپنج هزار ریال(  به انضمام  هزینه  دادرسی  بمبلغ ۱۷3۴/۶۰۵  ریال  و 
حق الوکاله  وکیل  طبق  تعرفه در حق خواهان  صادر و اعالم  می گردد  و در 
خصوص  الباقی  خواسته  خواهان طی استعالم واصله  از بانک محال علیه  مبلغ 
3۱/3۱۶ ) سی  و یک  هزار و سیصد  و شانزده  ریال( به استناد  مواد ۱۹۷  قانون 
آیین  دادرسی  مدنی  حکم بر  بی حقی  خواهان  صادر و  اعالم  می گردد  رای  
صادره  غیابی  ظرف  مدت  بیست روز  پس از  ابالغ  قابل  واخواهی  در این  شعبه  
و  پس از  آن  ظرف  مدت  بیست  روز  پس از ابالغ  قابل  تجدیدنظر خواهی  در 

محاکم  عمومی  حقوقی  رشت  میباشد.
رم الف:243۵ – قاضی شعبه 18  حل اختالف  شهر رشت – افشین  طهماسبی

متن آگهی
ریاست محترم شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( خرم آباد 

احتراما در اجرای قرار کارشناسی شماره ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۴۰۰۸۴۱ مورخ ۹۷/۴/۱۱ به شماره بایگانی 
۹۶۰۹۹۴ موضوع دعوی مطروحه فیما بین آقای فضل اله جمشیدی )خواهان ( و آقای نصراله 
جمشیدی )خوانده ( به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی که جهت انجام قرار کارشناسی به اینجانب 
ارجاع گردیده بود پس از حضور در دفتر آن مرجع محترم قضایی و مطالبه پرونده و آگاهی از مفاد قرار 
کارشناسی در معیت خواهان دعوی به محل وقوع ملک متنازع فیه واقع در قریه زرین آباد عزیمت 
نموده علیرغم تماس با تلفن همراه خوانده دعوی موفق به تماس با ایشان جهت حضور در محل نشده 
لذا الجرم در حضور خواهان و حاضرین در محل از امالک مورد خواسته بازدید به عمل آورده و با 
توجه به معرفی خواهان نسبت به برداشت و ترسیم کروکی امالک موصوف اقدام که در نهایت نتیجه 

کارشناسی پس از توضیح مختصری از وضعیت ملک مورد اختالف به شرح ذیل تقدیم می گردد. 
الف : مقدمه و گردش کار : خواهان با ارائه تصویر سند نسق زراعتی شماره 3۵۹3۶ مورخ ۱3۵۲/۴/۲۸ 
صادره از دفتر خانه شماره سه خرم آباد و مبایعه نامه مورخ ۷3/۵/۲۴ و سایر مدارک پیوست مدعی 
است برابر اسناد مزبور اقدام به خرید اراضی موضوع سند نسق زراعتی فوق به مبذر سیصد من برابر 
با سیصد سهم از کل 3۷۰۴۵ سهم از ششدانگ قریه زرین آباد پالک بیست و یک اصلی بخش ده 
زاغه از آقای نصراله جمشیدی )خوانده ( خریداری و سالیان متمادی امالک موصوف در تصرف و 
مالکیت بال منازع وی بوده و علیرغم تالش فراوان برای متقاعد کردن خوانده جهت انتقال رسمی 
ملک موصوف تا کنون مراجعه ننموده و به دلیل عدم دسترسی به نامبرده طی چندین مرحله از طریق 
انتشار آگهی در روزنامه از ایشان دعوت که تا کنون حضور پیدا ننموده لذا به ناچار علیه نامبرده در 
مرجع قضایی طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده است . با توجه به بررسی های بعمل آمده 
، مطالعه مدارک ابرازی ، سوابق ثبتی و مقررات اصالحات اراضی مشخص گردید در اجرای مقررات 
اصالحات ارضی برابر سند نسق زراعتی شماره 3۵۹3۶ مورخ ۱3۵۲/۴/۲۸ صادره از دفتر خانه شماره 
سه خرم آباد تمامت سیصد من برابر با سیصد سهم از کل 3۷۰۴۵ سهم از ششدانگ قریه زرین آباد 
پالک بیست و یک اصلی بخش ده زاغه در حق آقای نصر اله جمشیدی سگوند واگذار گردیده نامبرده 
در تاریخ ۷3/۵/۲۴ در قسمت سفید اصل سند نسق زراعتی موصوف اقدام به فروش عادی تمامت 
مالکیت خود موضوع سند نسق زراعتی شماره 3۵۹3۶ مورخ ۱3۵۲/۴/۲۸ در حق آقای فضل اله 

جمشیدی )خواهان ( نموده است . 
ب : اسناد و مدارک ابرازی خواهان : تصویر سند نسق زراعتی شماره 3۵۹3۶ مورخ ۱3۵۲/۴/۲۸ 
صادره از دفتر خانه شماره سه خرم آباد و مبایعه نامه مورخ ۷3/۵/۲۴  استشهادیه محلی – نامه 
شماره ۹۷/۲/۲۷3۷۵ مورخ ۹۷/۱/۲۹ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد و سایر مدارک 

که پیوست پرونده میباشد . 
ج: اسناد و مدارک ابرازی خواندگان : به علت عدم دسترسی به خوانده هیچگونه مدرکی اخذ نگردید . 
د: شرح اقدامات انجام شده توسط کارشناس : بررسی مدارک و اسناد طرفین –مطالعه پرونده ثبتی و 
وضعیت ثبتی ملک مورد نزاع و امالک همجوار –بازدید و معاینه محل – جانمایی ملک مورد نزاع در 
نقشه و کروکی منابع طبیعی و سایر اقدامات که در نهایت با توجه به اظهارات و مدارک اصحاب دعوی 
کروکی ملک مورد نزاع خواسته مرجع محترم قضایی و سایر ادله، شواهد و قرائن موجود ماحصل و 

نتیجه کارشناسی به شرح ذیل تقدیم میگردد. 
ح : نظریه کارشناسی و نتیجه کار با توجه به پرسش های مطرح شده توسط مرجع قضایی و بررسی 

های صورت گرفته :
۱-نسبت بهترسیم کروکی ملک مورد اختالف اقدام شود ؟ در پاسخ به پرسش نخست اعالم میدارد 
کروکی ملک مورد نزاع شامل دو قطعه زمین دیم  که بوسیله یکدستگاه موقعیت یاب جغرافیایی 

)GPS( برداشت گردیده پیوست گزارش تقدیم حضور میگردد . 
۲-آیا ملک مورد اختالف خارج از اراضی ملی است یا خیر ؟ در پاسخ به پرسش دوم اعالم میدارد با 
تطبیق و جانمایی قطعات موصوف در نقشه منابع ملی همانطوری که در کروکی و نقشه منابع طبیعی 
و کروکی ترسیمی توسط اینجانب مشخص گردیده قطعه شماره یک به مساحت 3۱۰۵۵ متر مربع 
کال جزء اراضی زراعتی و مستثنیات بوده و خارج از اراضی ملی میباشد لیکن از کل قطعه دوم به 
مساحت ۱۸۸۹۵ متر مربع مقدار ۶۵۱۸ متر مربع آن جزء اراضی زراعتی و مسثنیات و و مابقی آن 

به مساحت ۱۲3۷۷ متر مربع آن جزء اراضی منابع ملی )منابع طبیعی و آبخیزداری ( میباشد .
3-ملک مورد اختالف با میزان مالکیت رسمی خوانده دعوی معادل سازی گردد؟ با توجه به بررسی 
های صورت گرفته و معاینه محل و بازداشت ملک مورد نزاع صرفنظر از اینکه مساحت فعلی دو قطعه 
زمین موضوع سند نسق زراعتی مورد اختالف با مبذر ذکر شده در سند موصوف دارای مغایرت بوده 
و مساحی بدست آمده کمتر از مبذر مذکور میباشد لیکن تحقیقات انجام شده حکایت از این دارد 
که کل سند نسق زراعتی موصوف شامل همین دو قطعه زمین میباشد که یک قطعه آن معروف به 
چک عبداهلل )مازه (به مساحت 3۱۰۵۵ متر مربع کال زراعتی است و قطعه دوم معروف به برآفتاب به 
مساحت ۱۸۸۹۵ متر مربع که مقدار ۶۵۱۸ متر مربع آن جزء اراضی زراعتی و مستثنیات و مابقی آن 
به مساحت ۱۲3۷۷ متر مربع آن جزء اراضی منابع ملی )منابع طبیعی و آبخیز داری ( است با لحاظ 
نمودن کروکی ترسیمی مساحت مجموع دو قطعه زمین موضوع سند نسق زراعتی مورد نزاع اعم از 
ملی و زراعتی برابر با ۴۹۹۵۰ متر مربع معادل سیصد من برابر با سیصد سهم از کل 3۷۰۴۵ سهم از 
ششدانگ قریه زرین آباد پالک بیست و یک اصلی بخش ده خرم آباد میباشد و پس از کسر اراضی 
ملی به مساحت ۱۲3۷۷ متر مربع باقیمانده اراضی زراعتی آن به مساحت 3۷۵۷3 متر مربع معادل 
۲۲۶ من برابر با ۲۲۶ سهم از 3۰۰ من برابر با 3۰۰ سهم از کل 3۷۰۴۵ سهم از ششدانگ قریه زرین 

آباد پالک بیست و یک اصلی بخش ده خرم آباد محاسبه میگردد. 
کارشناس رسمی دادگستری – محمد بهاروند . 

متن آگهی
احتراما نظر به اینکه آقای علی طاهری فرزند حمزه علی دادخواستی به خواسته تحریر 
بدینوسیله در  به شورای حل اختالف تقدیم نموده  ترکه مرحوم حمزه علی طاهری 
راستای ماده ۲۱۰ قانون آیین حسبی مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار و محلی 

آگهی و اعالم گرددتا کلیه ورثه و نماینده قانونی آنان 
ـ بستانکاران ) طلبکاران ( ـ مدیونین ـ ) بدهکاران  ( به متوفی و کسانیکه حقی بر 
ترکه متوفی مرحوم طاهری دارند در روز ۹۷/۶/۱۹ ساعت ۱۰ صبح برای تحریر ترکه 

در شعبه اول شورای حل اختالف اردل حاضر شوند. 
 شورای حل اختالف شماره یک شهرستان  اردل

متن آگهی 
در پرونده به شماره ۹۶۱۲3۸ آقای وحید چغلوند بر علیه سامان باقری چگنی 
فرزند فرج شکایتی مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی 
غیر عمد مطرح نموده و در جریان رسیدگی میباشد و با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم به استناد ماده ۱۱۵ آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه 
کثیر االنتشار درج تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار جهت اخذ توضیح در این شعبه 

حاضر شوند بدیهی است در صورت عدم حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صمد مرادی فر .

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

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۱3۹۷۶۰33۱۰۱۰۰۰۰۵۰۲  برابررأی 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سعیدی نسب فرزند 
بیرامعلی به شماره شناسنامه ۱۴۶۵  کد ملی 3۹۹۰۵۲۴۷۵۵ صادره از همدان در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶۰مترمربع پالک 
۱۱۸3و۱۱۸۶ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع درفردیس کانال غربی خیابان سرحدی گلستان 
۶پالک ۲۵خریداری از مالک رسمی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۱۷۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۵/۷

 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

ادامه از صفحه ۱
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با یادآوری 
اینکه در سال های گذشته نتوانستیم سازمان 
فنــی و حرفه ای را گســترش دهیم، تاکید 
کرد: اگر بخشــی از تولید ناخالص داخلی را 
صرف تولید تکنســین نکنیم، نمی توانیم به 
رشــد کافی برسیم.ربیعی در ادامه با اشاره به 
شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: در دوره 
ای که دشــمنان روحیه ملی ما را هدف قرار 
داده اند، باید قدرت ملی را در کشــور افزایش 
دهیم.وی یادآور شد: مشکالت در همه ادوار 
بوده و ما هر ســال با چالشی روبرو بوده ایم، 
اما سرنوشت جوانان و آینده کشور مهمترین 
موضوعی است که ذهن ما را درگیر می کند.

ربیعی افزود: برنامه نداشتن برای دو نسل آینده 
شاید یکی از اشکاالت باشد اما تالش داریم تا 
سیاست گذاری های خود را به سمت برنامه 

ریزی مناسب برای نسل آینده هدایت کنیم.
وی یادآور شد: مشکالت امروزی تنها دغدغه 
ما نیست بلکه شرایط زندگی برای نسل های 

آینده در دنیایی پرتالطم، از مســائل جدی 
اســت.وی گفت: ۲3 میلیون نفر نیروی کار 
داریم که می توانند ۵۵ میلیارد ساعت فعالیت 
داشته باشــند؛ اگر بتوانیم انســانهای دارای 
روحیه و دانش و مهارت مناسب داشته باشیم، 
شاهد پیشرفت در ابعاد مختلف خواهیم بود.

ربیعی با اشاره به پرداخت وام اشتغال روستایی 
نیز گفت: با پدیده روستاییان بی مهارت مواجه 
شــده ایم و به دنبال توزیع تســهیالت برای 
اشتغال در روستاها هستیم.وی افزود: مهارت 
به معنای سواد انجام کار است و برای مهارت 
آموزی باید به ســمت مردم برویم و منتظر 
نمانیم تا آنها برای مهارت آموزی به سمت ما 

بیایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 

با پدیده »بیکاران شیک« در کشور مواجه هستیم
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 افتتاح ۷ طرح عمرانی شهرداری گلستان، 
در هفته دولت 

 326 فرصت شغلی برای زنان سرپرست خانوار
 مناطق زلزله زده  کرمانشاه

 نوری- اسالمشهر؛ شهردار گلستان از افتتاح 
و بهره برداری از 7 پروژه شاخص عمرانی 
و خدماتی با اعتباری بالغ بر420 میلیارد ریال 

در هفته دولت خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شهرداری گلستان؛ مهندس عرب در گفتگو 
داشت:  عنوان  عمومی  روابط  خبرنگار  با 
یکسان  و  عادالنه  توزیع  با  داریم  سعی 
خدمات  شهری،  های  پروژه  و  اقدامات 
ارائه نموده و شاهد  به شهروندان  مطلوبی 

توسعه متوازن شهر گلستان باشیم.
 ارائه خدمات مطلوب در حوزه های عمرانی 
شهری  مختلف  مناطق  در  یکسان  بطور 
گلستان توزیع عادالنه انجام دهیم که 7 پروژه 
رفاهی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی... افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
وی افزود: طی هفته های گذشته پیشرفت 
قابل مالحظه ای در پروژه های عمرانی که از 
خواسته های دیرینه ساکنین شهر می باشد، 
گذشت  از  پس  امروز  و  پذیرفته  صورت 
حدود یک سال خدمتی ماندگار، شاهد اتمام 

آنها هستیم.
خدمت  ادامه  به  اشاره  با  عرب  مهندس 

از  بخشی  شد:  یادآور  جهادی،  و  صادقانه 
تالشهای شهرداری و شورای اسالمی شهر 
گلستان از میان خیل عظیمی از پروژه هایی 
که در دست اجراست، به ثمر نشسته که با  
بهره برداری و افتتاح آنها در هفته دولت سال 
1397 حالوت کام مردم شهرستان بهارستان 
بویژه شهروندان فهیم گلستان بیش از پیش 

شیرین خواهد شد.
مدیریت  نمود:  تصریح  گلستان  شهردار 
شبانه  تالش  و  همدلی  اتحاد،  با  شهری 
توسعه همه  و  مردم  به  روزی در خدمت 
جانبه شهر قدم برداشته و در هفته دولت 
امام  زیرگذر  جمله  از  شاخص  پروژه   7
رضا )ع( سه راهی آدران، مجموعه بزرگ 
ورزشی و استخر قلعه میر، فاز سوم پارک 
متری  ده  بین  شادچای)  رودخانه  حاشیه 
ساحلی  دیوار  تکمیل  هشتم(،  تا  چهارم 
رودخانه شادچای )بعد از 10 متری هشتم(، 
بهسازی و ساماندهی  جاده ارتباطی ریه و 
افتتاح و به  ایستگاه شماره 5 آتش نشانی 
بهره برداری می رسد که برنامه ریزی های 
حال  در  پروژه های  این  افتتاح  برای  الزم 

انجام است.

بنیاد برکت در ادامه ی سیاست های اشتغال زایی، 
توانمندسازی اقتصادی و حمایتی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(، برای زنان سرپرست 
کرمانشاه  زلزله زده ی  مناطق  در  خانوار 

فرصت های شغلی ایجاد می کند. 
توسعه ی  معاونت  از  دریافتی  گزارش  به 
کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت وابسته به 
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(، براساس 
تفاهم نامه ای که میان بنیاد برکت و کمیته ی امداد 
امام خمینی)ره( به امضا رسیده است، برای 326 
زن سرپرست خانوار، فرصت اشتغال و کسب و 

کار ایجاد خواهد شد. 
برکت  بنیاد  که  شده  مقرر  تفاهم نامه،  این  در 
یک  هر  به  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته ی  و 
میلیون ریال  مبلغ 300  تا سقف  متقاضیان  از 
به صورت بالعوض و تسهیالت پرداخت کنند 
که تا به امروز 100 فرصت شغلی ایجادشده و 
امکان اشتغال مابقی نیز ظرف دو ماه آینده فراهم 
خواهد شد. این فرصت های شغلی در زمینه ی 
از  یک  هر  برای  و  است  سبک  دام  پرورش 
واجدین شرایط، 20 تا 30 رأس گوسفند و محل 
استاندارد نگه داری دام ها به مساحت 60 مترمربع 
در نظر گرفته می شود. ایجاد فرصت کسب و 

کار  و اشتغال سریع برای زلزله زدگان کرمانشاه، 
نشان دهنده ی سرعت عمل ستاد اجرایی فرمان 
مناطق  به  در خدمت رسانی  امام)ره(  حضرت 
مذاکرات  با  هم چنین  است.   کشور  محروم 
انجام گرفته میان بنیاد برکت و کمیته ی امداد 
امام خمینی)ره( 500 فرصت شغلی نیز در قالب 
طرح اجتماع محور »مهتاب« )مدل هادی تالش 
اقتصادی برکت(، در سطح استان کرمانشاه ایجاد 

خواهد شد. 
در این طرح، به هر یک از متقاضیان و واجدین 
شرایطی که توسط کمیته ی امداد امام خمینی)ره( 
شناسایی و معرفی شده اند، مبلغ 300 میلیون 
ریال تسهیالت قرض الحسنه پرداخت خواهد 
شد تا در حوزه های پرورش و تولید دام سبک و 
سنگین، زنبورداری و کارهای خدماتی مشغول 
برای  شده  گرفته  درنظر  اعتبار  شوند.  کار  به 
توسط  که  است  ریال  میلیارد  طرح 100  این 
بنیاد برکت تأمین خواهد شد.  بنیاد برکت هر 
چند تا به امروز بیش تر با فعالیت های عمرانی و 
خدمات اجتماعی خود در سطح جامعه شناخته 
شده است، اما عمده منابع خود را در راه ایجاد 
اشتغال و توانمندسازی اقتصادی مناطق محروم 

و روستاها صرف می کند.

هشدار پلیس آگاهی  در خصوص شگرد 
کالهبرداری از طریق تماس تلفنی

افراد کالهبردار با شما تماس و بیان می دارند که 
شما در قرعه کشی همراه اول، رادیو جوان، رادیو 
معارف و ... برنده و مبلغ پنج میلیون تومان کمک 
هزینه سفر به عتبات عالیات شده اید لذا به جهت 
دریافت پاداش نقدی جایزه می بایست به دستگاه 
خودپرداز مراجعه نمایید. در ادامه و پس از مراجعه 
شما به دستگاه خودپرداز، فرد تماس گیرنده با 
فریب، نیرنگ و اغفال اقدام به انتقال وجه حسابتان 

می نماید. 
شگرد انتقال وجه نیز بدین گونه است که: فرد 
تماس گیرنده ابتدا موجودی حسابتان را از شما 
درخواست می نماید ، سپس چند رقم را تحت 
عنوان کد حواله جایزه که عموماً رقم اول آن صفر 
می باشد به شما اعالم و در ادامه درخواست می 
نماید که کد فوق را در قسمت انتقال وجه وارد 
نمایید، در حالیکه کد مربوطه همان مبلغی است که 
دقایقی دیگر از حساب شما کسر و به حساب فرد 
تماس گیرنده )کالهبردار( منتقل خواهد شد و در 
نهایت نیز با اعالم شماره کارت مقصد که عنوان 
می دارد شماره مربوط به اسپانسر برنامه می باشد، 
مبلغ مورد نظر به حساب فرد کالهبردار منتقل می 

گردد. 
الزم است بدانید، حین انجام عملیات بانکی فوق، 
فرد کالهبردار با سرعت عمل باال و با بکار بردن 
ادبیات خاص ذهن شما را مشغول و در نهایت 
به هدف خود که همان انتقال وجوه حساب شما 

است می رسد. 
هشدار: 1- به تماس های شماره های ناشناس 
و مشکوک که اعالم می دارند از صدا و سیما، 
شرکت همراه اول و ... تماس می گیرند و عنوان 
می دارند که شما برنده جایزه نقدی شده اید و یا 
اینکه به هر دلیلی قصد دارند شما را پای دستگاه 
خودپرداز بکشانند اعتماد نکنید. قطعاً فرد تماس 

گیرنده کالهبردار می باشد.
2- اگر قرار است هرگونه وجهی به حساب عابر 
بانک شما واریز و یا انتقال یابد، الزم نیست شما 
به دستگاه خودپرداز مراجعه نمایید. با ارائه شماره 
کارت و بدون حضور شما این امر صورت خواهد 

گرفت.
شماره  شماره حساب،  به  مربوط  اطالعات   -3
کارت، کد اعتبار سنجی )cvv2(، رمز اول یا دوم 
کارت بانکي خود را از طریق تلفن یا پیامک در 

اختیار هیچ کس قرار ندهید.
 اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی استان البرز

هشدار های پلیس

چوب بی کفایتی مدیران را باید مردم بخورند!

فریدون کنار- عظیم غالمی:  اخیرا  بعلت عدم پیش بینی بار توزیع 
برق و لحاظ نکردن مصرف برق شالیکوبی های جاده آمل  فریدون 
کنار در برنامه و زمان پیک مصرف، همچنین فصل برداشت برنج، 
موجب قطع  مکرر برق بعضی از جمله برق مردم بیشه محله و 

روستاهای  اطراف شد که  در این گرمای زیاد  همه را کالفه کرد.
شنیده ها حاکی است در اثر این قطع و وصل زیاد برق بعضی از 
وسایل روستائیان منطقه از کار افتاده و یا به علت فشار به لوازم  

خانگی سوخته است.
به  روحانی  دولت  جدی  معضالت  از  یکی  مدیران   ناکارآمدی 
خصوص  وزارت نیروی شده که نه تنها در ارائه خدمات رفاهی 
دوش  به  نیز  را  اضافی  بار  بلکه  کرده  عمل  ضعیف  مردم  برای 
مردم متقبل کرده، گویی که مردم منطقه به ویژه  روستا باید هزینه 

ناکارآمدی این مدیران را بپردازند.
این در صورتی  است که بعد تماس یک خانم خونه دار با مدیر  
برق فریدون کنار این مدیر نا کار  آمد با توهین به مشترک گوشی 

را قطع نمود.
متاسفانه بعد از انتخابات نماینده مجلس و  انتصاب فرماندار بومی 
شهرستان عدم پاسخگوی این دو عزیز به تماس خبرنگار  که نماینده 

افکار عمومی نیز می باشد جای بسی تعمل  دارد .
همچون  زمان  از  برهه  از  برخی  در  فقط  همشهری  دوستان  این 
انتخابات و ... شعار مردم مردم  را با روش پوپولیستی ارائه می کنند.
در پایان بنده به عنوان یک فریدون کناری با چنین مسئوالنی غیره 

پاسخگو  فقط می توانم  ابراز تاسف  کنم.

 بازدید مدیرعامل شرکت آبفار گلستان
 از پروژه های آبرسانی گرگان

سلیمانی- گلستان؛ هرمزی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان  گلستان از روند عملیات حفاری  
چاه روستای شیرعلی آباد و ساختمان تله متری  و آزمایشگاه مرکزی  
این شرکت بازدید نمودند و از نزدیک در جریان وضعیت پروژه 

های فوق قرار گرفتند.
در این بازدید رسولی معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفار استان 
در خصوص روند حفاری چاه روستای شیرعلی آباد اظهار داشت : 
مرحله گمانه زنی اولیه به عمق 200 متر و کارتاژ به انجام رسیده و 

هم اکنون در حال لوله گذاری لوله هاری چاه می باشیم .
وی تصریح کرد : اعتبار مورد نیاز برای حفاری چاه فوق 1760 
میلیون ریال بوده که مبلغ 200 میلیون ریال بابت تجهیز آن مورد 

نیاز می باشد.
ایشان افزودند: با اتمام عملیات اجرایی فوق مردم روستاهای قلعه 
محمود ، سیستانی محله و شیرعلی آباد با 715 خانوار و جمعیتی 
بالغ بر 3575 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می 

گردند.
در ادامه همچنین هرمزی با حضور در محل ساختمان تله متری و 
آزمایشگاه مرکزی شرکت آبفار از وضعیت این پروژه نیز بازدید 

نمودند.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ یکی از مصوبه 
تبدیل  های خوب شورای پنجم شهر کرج 
باشگاه میالد شهر کرج به گالری هنری بود 
انتخاب  های  قوس  و  کش  به  توجه  با  که 
شهردار توسط اعضا ،در میان اخبار گم شد.

شورای  رسمی  جلسه  یکمین  و  هفتاد  در 
شهر کرج طرح دو فوریتی سالن های های 
باشگاه میالد شهرداری به گالری هنری برای 
فعالیت در حوزه فرهنگ و هنبر و نمایشگاه 

های هنری به تصویب رسید.
این طرح دو فوریتی که با امضاء 11 نفر از 
اعضا شورا در صحن علنی مطرح و با کسب 

اکثریت آرا به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در این باره 
که  ایران  هنرمندان  از  بسیاری  داد:  توضیح 
در شهر کرج ساکن بوده اند نمایشگاه های 
دیگر  شهرهای  و  تهران  در  را  خود  هنری 

برپا می کردند.
هنرهای  حوزه  در  افزود:  زارع   عباس 

تجسمی بیش از 2 هزار نفر هنرمند در کرج 
ساکن بوده اند که بسیاری از آنها از اساتید 
برجسته در حوزه نگارگری، نقاشی، سفال، 
تجسمی  های  رشته  کلیه  و  سازی  مجسمه 

بخصوص عکاسی می باشند.
وی در توضیحات تکمیلی اظهار داشت: در 

حالی که کرج تنها دارای یک گالری بود که 
دایر  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  در  هم  آن 

می باشد.
با  هنرمندان  که  سالهاست  کرد:  تاکید  زارع 
مشکالت بسیاری مواجه بوده اند حال اینکه 
اعضا  از  بسیاری  توسط  فوریتی  دو  طرح 

شورای پنجم شهر کرج پیگیری و با موافقت 
11 عضو به نتیجه رسید.

داد:  توضیح  پنجم شهر کرج  عضو شورای 
برای  کرجی  هنرمندان  طرح  این  براساس 
نمایش و ارائه آثار خود می توانند از فضای 
باشگاه میالد شهرداری کرج استفاده کرده و 
آثار خود را در معرض دید عموم قرار دهند.
زارع همچنین اشاره کرد: سالهاست که سالن 
استفاده  بدون  میالد  باشگاه  پذیرایی  های 
مانده که پیشنهاد شده است بصورت موقت 
گالری هنری شود، البته در برنامه سالجاری 
پیش  نیز  موزه  و  تئاتر  برای  پالتو  احداث 
بینی شده است که خوشبختانه با این مصوبه 
موقعیت  و  خوب  سالن  دارای  کرج  شهر 

خوب برای آثار هنرمندان خواهد شد.
درباره  البته  کرد:  نشان  پایان خاطر  در  وی 
شهرداری  کارکنان  استفاده  و  میالد  باشگاه 
کرج هم برنامه هایی دیده شده است که در 

آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود.

تـبدیل بـاشگاه مـیالد کـرج به گـالری هـنری 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای بابک احمدی فرزند عظیم 

به  دادخواستی  تبار   موسوی  محمد  سید  و  نظری  رضا  حسین  آقای  خواهان 
3-نسیم  احمدی  ۲-بابک  کرموندی  ۱-هما  خانمها  و  آقایان  خواندگان  طرفیت 
۷-آذر  پور  نعمت  عباس  ۶-سید  احمدی  ۵-امین  احمدی  ۴-بهاران  احمدی 
به  الزام  خواسته  به  چگنی  رحیمی  ۹-کرمخدا  ساکی  ۸-مصطفی  مقدم  شیروان 
تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۴۰۰3۰3 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۶/۱۰ ساعت۰۹:۰۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷3  دادگاه طبق موضوع  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.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش . 

متن آگهی 
خواهان احمد یدالهی پور به شماره ملی ۴۰۷۰3۵۱۱۸3 به نشانی خرم آباد جاده 
کمربندی روبروی شهرک صنعتی شماره یک گاراژ یدالهی پور خوانده علی طرهانی 
رازی  خیابان  انقالب  خیابان  آباد  خرم  نشانی  به   ۴۱۷۲۴۴۰۹۶۵ ملی  شماره  به 
پردیسان پنجم منزل علی طرهانی ، خواسته صدور رای به محکومیت خوانده به 
پرداخت ۷۸/۸۹۵/۰۰۰ بابت اصل بدهی مندرج در قرارداد فاکتور مورخه ۹۶/۵/۱ و 
پرداخت مبلغ ۵۲۵/۴۴۰/۷۰۰ ریال بابت 333 روز تاخیر عدم انجام تعهد به موجب 
تا  وارده  قانونی  کلیه خسارات  پرداخت  و  فاکتور مذکور  قرارداد  بند ۲  در  تراضی 

اجرایی قطعی رای داوری و حق الزحمه داور 
گردش کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ به 
طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق پس 
از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح زیر 

رای صادر و انشا گردید. 
آقای  به طرفیت  آقای احمد یدالهی پور  : در خصوص دعوی خواهان  رای داوری 
علی طرهانی به خواسته صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت ۷۸/۸۹۵/۰۰۰ 
ریال بابت اصل بدهی مندرج در قرارداد فاکتور تنظیمی مورخه ۹۶/۵/۱ ارائه شده 
باانضمام مبلغ ۵۲۵/۴۴۰/۷۰۰ ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد تراضی در بند 
۲ قرارداد فوق الذکر به قرار هر روز دو درصد کل مبلغ فاکتور به میزان ۵۷۷/۹۰۰ 
به  طرفین  احضار  چنین  هم  و  تعهد  انجام  در  تاخیر  روز  لحاظ 333  به  ریال   ۱/
حضور در جلسه داوری از طریق توافق شده به شرح انتشار در روزنامه کثیر االنتشار 
پیام زمان مورخه ۹۷/۴/۷ و اینکه خوانده علی رغم اطالع و استحضار از حضور در 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  لهذا  است  نموده  استنکاف  داوری  جلسه رسیدگی 
رای می نماید در خصوص خواسته خواهان به خواسته فوق با توجه به تاخیر 333 
مبلغ  درصد کل  دو  روزانه  تعهد  انجام  عدم  اینکه خسارت  و  اعالمی خواهان  روز 
قرارداد فاکتور موصوف روزانه ۱/۵۷۷/۹۰۰ ریال توافق و تراضی گردیده است رای به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۸/۸۹۵/۰۰۰ ریال بابت اصل بدهی و پرداخت 
مبلغ ۵۲۵/۴۴۰/۷۰۰ ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد و پرداخت کلیه خسارات 
قانونی وارده و حق الزحمه داوری صادر می گردد رای صادره با عنایت به تراضی در 

بند قرارداد فاکتور فوق الذکر قطعی است .
داور قرارداد اسد یدالهی پور . 

متن آگهی
شعبه دوم دادیاری دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان خوی

شماره ابالغ نامه ۹۷۱۰۱۰۴۴3۶۸۰۰۶۸۲
شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۴۴3۶۸۰۰۰3۱

شماره بایگانی شعبه:۹۷۰۰3۲
تاریخ تنظیم:۱3۹۷/۰۴/۱۷

نظر به اینکه متهم :محسن غفارلو در پرونده  کالسه ۹۷۰۹۹۸۴۴3۶۸۰۰۰3۱  به 
از سوی دادسرا تحت  به میزان ۸/۱۵۶/۰۰۰ ریال  از برق  :استفاده غیرمجاز  اتهام 
تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده 
است بدین وسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ میگردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی  در شعبه  دوم دادیاری  دادسرای 
عمومی و انقالب  شهرستان خوی  جهت دفاع از اتهام انتسابی با حق بهمراه داشتن  
تصمیم  و  داده  ادامه  رسیگی خود  به  شعبه  اینصورت  غیر  در  شوید  حاضر  وکیل 

قانونی اتخاذ  خواهد شد. 
شیری زاده –دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خوی

آگهی احضار متهم
آقای  المکان  متهم مجهول  به  دادرسی  ایین  با  قانون  ماده ۱۱۵  بدینوسیله طبق 
کالسه   پرونده  در  عمد  شبه  قتل  در  مشارکت  اتهام  به  ترکه   به  مشهور  سلمان 
۲/۹۶۰۶۵۴ ب   شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی اسالمشهر تحت تعقیب می 
باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد 
تاوقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین گردیده  در این شعبه حاضر شوید در 
صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه در 
حقوق الناس و حقوق عمومی بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی 
صادر می نمایید ضمنا حق داشتن وکیل را دارید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا 

محاکمه کمتر از یکماه نباشد.م/الف ۸۹۸
مدیر دفتر  شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر - محبی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   محمد رضا تاج فردارای شناسنامه شماره  ۶۰۱ بشرح دادخواست به کالسه  
۹۷۰۷۱۴/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان اقدس خادم شهانقی بشناسنامه ۱3۰   در تاریخ۹۶/۱۰/۱۷ اقامتگاه 
تاج  غالمرضا  به/۱-   است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود  دائمی 
فرفرزند  جعفرقلی –ش ش 3۸۶۴۷   خوی –پسر متوفی/۲- علیرضا تاج فرفرزند 
جعفرقلی -ش ش ۲۸۰۰3۹۶۱۴۸  خوی-پسر متوفی/3-  محمدرضا تاج فرفرزند 
جعفرقلی -ش  ش ۶۰۱  –خوی-پسر متوفی/۴-  حمیدرضا تاج فرفرزند جعفرقلی 
ش ش۲۷۹۱۰۰۲۲3۵    -خوی-پسر  متوفی/۵- عبدالرضا تاج فرفرزند جعفرقلی 
فرفرزند جعفرقلی ش  تاج  متوفی/۶-آیدین   پسر   ش ش ۲۸۰۲۷۰3۱۶۱ خوی- 
ش  ش  جعفرقلی  فرفرزند  تاج  منیره  متوفی/۷-  –پسر  خوی  ش۲۸۰۰۵۰3۴۷۵ 
۵۹۰  –دختر   متوفی/۸-  لعیا تاج فرفرزند جعفرقلی  ش ش 3۲۸۹3  خوی-دختر 
متوفی/۹- فریده تاج فرفرزند جعفرقلی ش ش3۲۸۹۴ خوی –دخترمتوفی/ اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به  شماره3۰   شناسنامه  دارای  قاسمی  مریم  خانم 
وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  ش۱س   ۹۷۰۲۹۶
 ۴۶۲۲۷۰3۸۰۷ ملی  شماره  به  وردی  اهلل  حسین  شادروان  که  داده  توضیح 
الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  دراقامتگاه  درتاریخ۱3۹۷/۱/۱۱ 

آن مرحوم منحصراست به :
۱- مریم قاسمی فرزندخسرو به شماره ملی ۱۱۵۹۹۴۴۴۱۵  زوجه دائمی  

۲-عبداله اله وردی به شماره ملی ۴۶۲۰۹۴۱۱۱۵ فرزند ذکور  
3-کوکب اله وردی به شماره ملی۴۶۲3۲۰۹۵۸۱   فرزنداناث 
۴-فاطمه  اله وردی به شماره ملی۴۶۲3۶۵۷۰۵۱  فرزند اناث
۵-نرگس  اله وردی به شماره ملی۴۶۱۱3۱۱3۰۹  فرزند اناث

۶-نیایش اله وردی به شماره ملی۴۶۱۱۵۰۹۰3۶  فرزند  اناث والغیر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 

ماه به شورای حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۲۴3  سامانی  مردانی   اسمعیل  آقای 
کالسه۹۷۰۲۹3ش۱س از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
داده که شادروان مرادعلی مردانی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۰۸۷۶۷۲۰ درتاریخ۱3۹۷/۴/۷ 

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به :
۱ـ  شکوفه شیخ سامانی فرزند ابراهیم  به شماره ملی ۴۶۲۲۷۸۲۶۷۷  زوجه دائمی  

۲ـ غالمرضا مردانی سامانی به شماره ملی ۴۶۲3۰۴۹۴۷۷ فرزند ذکور 
3ـ اسمعیل مردانی سامانی به شماره ملی ۴۶۲3۰۶۱۴۵۰ فرزند ذکور
۴ـ  فریدون مردانی سامانی به شماره ملی3۱۱۴۱۶3  ۴۶۲فرزند ذکور

۵ـ  سعید مردانی سامانی به شماره ملی ۴۶۲۱۶۲۱۵۸۰ فرزند ذکور
۶ـ زلیخا مردانی سامانی به شماره ملی۴۶۲3۱۲۵۲۹۷  فرزند اناث 

۷ـ رقیه مردانی سامانی به شماره ملی ۴۶۲3۲3۱۱۰۰  فرزند اناث و الغیر 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای 

حل اختالف شماره ۱ سامان تقدیم دارد و گواهی صادرخواهد شد.
صولت سلطانی سامانی - رئیس شورای حل اختالف شعبه یک سامان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم مریم پرخیده  دادخواستی به طرفیت آقای مجید کروندی 
آفارانی به خواسته  طالق به در خواست زوجه تقدیم دادگستری  عمومی 
به  که  گریده  ثبت   ۹۷۰۰۶۱ کالسه  شماره  به  نموده  فردیس  شهرستان 
علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی و دستور دادگاه یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود و خوانده پس از نشر آگهی به جهت معرفی داور 

ظرف یک هفته به شعبه مراجعه نماید. م/الف ۱۹۹۵
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده  شهرستان فردیس- مژگان عزیزی عمودیزج

آگهی حصروراثت
ازآبادان  بشناسنامه۷۹۵صادره  پدرمجحیم  نام  معیدی  منیشدپور  نجمه  بانو 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته  درخواستی 
۹۷/۴/۹درماهشهر  درتاریخ  خرمشهر  ۱۴۰۶۲صادره  بشناسنامه  داوددورقی 
اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتنداز۱-نجمه منیشدپورمعیدی بشناسنامه ۷۹۵صادره 
از  بشناسنامه۱۹۴۱۱۷۹۸۹۴صادره  دورقی  ازآبادان)مادرمتوفی(۲-محمدباقر 
ازماهشهر)فرزندان  بشناسنامه۱۹۴۰۷۷۸3۹۵صادره  دورقی  ماهشهر3-نجمه 
متوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 
بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.                  شماره م الف:۱۶/۴۱3

رئیس شعبه4شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباس براری میری فرزند رستم به شرح دادخواست به شماره 970444 از این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اقدس باباجانی نقیبی فرزند مسیب به شماره شناسنامه 8  صادره 
بابل بدرود زندگی  اقامتگاه دائمی خود شهرستان  تاریخ 95/12/23  بابلسر در  از 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عباس براری میری فرزند رستم به شماره ش ملی 4989613899 پسر متوفی
2- رامین براری میری فرزند رستم به شماره ش ملی 4989481410 پسر متوفی

پسر   4988434291 ملی  شماره ش  به  رستم  فرزند  میری  براری  محمدرضا   -3
متوفی

4-زهرا براری میری فرزند رستم به شماره ش ملی 4989676629 دختر متوفی
5- محبوبه براری میری فرزند رستم به شماره ش ملی 4989537009 دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهری بابلسر

آگهی حصر وراثت
آقای فرید رحمانی به وکالت از خانم اختر ویسی به شماره ملی5969787256به 
شرح دادخواست به کالسه 970171از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شیوا رضائیبه شناسنامه 3220000924در 
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   5960008858  برادر متوفی

3-گلباغ رضائی  5969935441   خواهر متوفی
4-شرمین رضائی  5969980935  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
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابر محمدی

مفقودی
سیکلت  موتور  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
تنه:  شماره  و   0125N5K922321 موتور:  شماره  به   مدل:1393   125  تیپ: 
N5K *** 125A930173800 به نام غالم رضامیرزایی مفقود گردید و از درجه 

کرمانشاهاعتبار ساقط می باشد.

دادنامه
پرونده کالسه 9609988404800146 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر)101 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 97009978401400391
شاکی:آقای امیر جمشیدی فرزند عبداله با وکالت خانم اعظم جمشیدی فرزند عبداله به 
نشانی کرمانشاه-کرمانشاه-کرمانشاه شهرک تعاون 2 خ 25 متری آزادگان جنب نانوایی 

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

پرونده کالسه 9609988404800146 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر )101 
جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 9709978401400391

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

متهمین:1-آقای اسماعیل ویسی فرزند احمد به نشانی کرمانشاه-روانسر-محله 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
به تاریخ امروز 1397/4/21 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه کیفری 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 خصوص اتهام  آقای 1-ایرج ویسی فرزند علی اکبر دائر بر مشارکت در ایراد صدمه 
بدنی عمدی 2-اسماعیل ویسی فرزند احمد دائر بر 1- مشارکت در ایراد صدمه بدنی 
عمدی 2-تخریب شیشه خودرو موضوع شکایت آقای امیر جمشیدی فرزند عبداله با 
وکالت خانم اعظم جمشیدی  و کیفرخواست  شماره 9610/00511 ، 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 709 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 استان می باشد.
مسعود نوری دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر
رونوشت برابر با اصل و اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

روانسر-آمینه وهابی
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فوت 52 نفردر تصادفات جاده ای هفته گذشته 

به  مربوط  آمار  تشریح  با  کشور  اورژانس  سازمان  سرپرست 
مهمترین حوادث هفته گذشته گفت که در طول این مدت در 
نیز فوت  نفر  نفر مصدوم شدند و 52  358 حادثه ویژه 1606 

کردند.
پیرحسین کولیوند با تشریح عملیات های اورژانس در یک هفته 
در  ویژه  این مدت مجموعا 358 حادثه  در  کرد:  اظهار  گذشته 
سامانه مرکز مدیریت عملیات بحران)EOC( ثبت شد و در این 
حوادث 1606 نفر مصدوم شدند.  به گزارش ایسنا ،سرپرست 
سازمان اورژانس کشور ادامه داد: از مجموع این مصدومان 1136 
نفر توسط اورژنس به مراکز درمانی منتقل شدند و 470 نفر نیز 
در محل درمان شدند. همچنین در این حوادث 52 نفر جان خود 

را از دست دادند. 
وی با اشاره به انواع ماموریت ها نیز افزود: از مجموع 358 حادثه 
ویژه در هفته گذشته، 155 مورد مربوط به حوادث ترافیکی بود 
که 43 درصد از کل حوادث ثبت شده را شامل می شود. همچنین 
شده،  ثبت  حوادث  کل  از  درصد   57 معادل  دیگر،  مورد   203
مهمترین  میان  این  در  و  است  ترافیکی  غیر  به حوادث  مربوط 

حادثه ویژه هفته گذشته زلزله 31 تیر در تازه آباد کرمانشاه بود

وجود ۱9میلیون حاشیه نشین در کشور 

معاون پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی کشور از وجود 19 
میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود 3هزار منطقه حاشیه ای در 

کشور خبر داد.
فرید براتی سده با بیان اینکه مفاد پیشگیری از اعتیاد عالوه بر کل 
جمعیت ایران باید در مناطق پر خطر و حاشیه نشین به صورت 
جمعیت  گذشته  های  سال  در  افزود:  شوند،  پیگیری  تر  جدی 
نظام  در  که  طوری  به  بودند،  آمار  فاقد  کشور  نشین  حاشیه 
خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت 
شناخته نمی شدند. به گزارش فارس ،وی با اشاره به جمعیت 19 
میلیونی حاشیه نشین در کشور، گفت: بر اساس آمار وزارت راه 
و شهرسازی در حال حاضر حدود 3 هزار منطقه حاشیه نشین در 
کشور وجود دارد. وی گفت: همچنین  ارتباط فرد با افراد معتاد 
و جمعیت آماری اعتیاد از مهم ترین خطراتی است که می تواند 

احتمال درگیری با بیماری اعتیاد را در یک فرد افزایش دهد.
وی با اشاره به لزوم پیشگیری از اعتیاد در مناطق پر خطر کشور، 
تصریح کرد: مفاد پیشگیری از اعتیاد عالوه بر کل جمعیت ایران 
باید در مناطق پر خطر و حاشیه نشین به صورت جدی تر پیگیری 

شوند.
براتی با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در جهت رفع معضل 
بهزیستی  در حال حاضر سازمان  داد:  توضیح  نیز  حاشیه نشینی 
با ارائه مجوزهای مختلف به نهادهای غیر دولتی سعی دارد تا 
مناطق حاشیه  در  را  دولتی  غیر  کوچک  و  های خرد  بهزیستی 
در  را  اقدامات حمایتی خود  این طریق  از  و  کرده  فعال  نشین 

سراسر کشور گسترش دهد.
دنبال گسترش  به  بهزیستی همواره  این که سازمان  بیان  با  وی 
ارائه خدمات اجتماعی است، عنوان کرد: مجوزهای مختلف در 
حوزه کاهش آسیب اعتیاد به سازمان های مردم نهاد تنها از دو 

طریق سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت قابل ارائه هستند.
معاون مرکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره 
به این که حدود 7 هزار مرکز درمانی سرپایی اعتیاد در کشور 
مختلف  درمانی  مراکز  کرد:  تصریح  هستند،  فعالیت  به  مشغول 
سرپایی یا اقامتی در کشور می توانند در تجمیع با یکدیگر صنف 
های فعالیتی منحصر به خود را به وجود آورده و به فعالیت های 

صنفی بپردازند.
مریم کیانی، عضو جمعیت امام علی)ع( و پژوهشگر اعتیاد نیز 
با اشاره به وجهه بیمارگونه فرد معتاد، گفت: در سطح اجتماعی 
می توان بیماری اعتیاد را به عنوان یک معضل واگیر دار مورد 
بررسی قرار داد؛ چرا که هر فرد معتاد به صورت معمول در طول 

زندگی خود افراد مختلفی را درگیر اعتیاد می کند.
کرد:  تصریح  اعتیاد،  از  پیشگیری  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
بیشترین تمرکز خود را  امام علی )ع( در حال حاضر  جمعیت 

بر موضوعات و اقدامات پیشگیرانه اعتیاد معطوف کرده است.
یکی  آموزش  که  این  به  اشاره  با  )ع(  علی  امام  عضو جمعیت 
کرد:  عنوان  است،  اعتیاد  از  پیشگیری  فاکتورهای  مهمترین  از 
حمایتهای اقتصادی و اجتماعی از طریق فرهنگ سازی و ایجاد 
اشتغال از جمله موارد مهمی هستند که در روند درمان یک فرد 

معتاد و پیشگیری از بروز اعتیاد تاثیر بسزایی دارند.

خبر

ارائه خدمات الکترونیکی در دستور 
کار تامین اجتماعی

اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیره  هیات  مشاور 
از  استفاده  اجتماعی  تامین  سازمان  گفت: 
خدمات مکانیزه را در دستور کار دارد البته در 

سال های گذشته این طرح را کلید زده ایم.
به گزارش پیام زمان ، دکتر محمد پوستین دوز 
خود  عام  مفهوم  به  اجتماعی  تامین  بیان کرد: 
کشور  بازنشستگی  صندوق های  کلیه  شامل 

میشود.
عنوان  به  اجتماعی  تامین  سازمان  افزود:  وی 
حدود  کشور  بازنشستگی  صندوق  بزرگترین 
42 میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده 
و از این رو پرچم دار تامین اجتماعی کشور 

محسوب می شود.
سازمان  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
ملکی  بیمارستانهای  از طریق  اجتماعی  تامین 
و درمانگاههای مربوطه خدمات درمانی را به 

بیمه شدگان خود و بازنشستگان ارائه میکند.
پوستین دوز مطرح کرد: افتخار سازمان تامین 
اجتماعی این است که بدون دریافت هیچ مبلغی 
در بیمارستانهای ملکی خود درمان بازنشستگان 

و بیمه شدگان را پیگیری میکند.
اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیره  هیئت  مشاور 
گفت: این سازمان به دلیل اهمیتی که به مسئله 
با  دهد  می  خود  مشموالن  نیازهای  و  درمان 
توجه به قانون الزام در این رابطه ورود کرده و 
تعداد بیمارستان ها و درمانگاهها و شیفتها را در 

چند سال اخیر افزایش داده است.
این مقام مسئول که در برنامه ای رادیویی صحبت 
می کرد در ادامه مطلب بیان کرد: سازمان تامین 
در  را  مکانیزه  خدمات  از  استفاده  اجتماعی 
البته در سال های گذشته این  دستور کار دارد 

طرح را کلید زده ایم.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر در بخش 
تامین  سازمان  ملکی  بیمارستانهای  درمان 
اجتماعی، از دفترچه های بیمه استفاده نمی شود 
ارائه  با  شدگان،  بیمه  مراجعه  صورت  در  و 
نسخه های  هویتی،  مشخصات  و  ملی  شماره 
صادر  بیمار  برای  پزشک  توسط  الکترونیکی 
این  بر  قرار  کرد:  عنوان  دوز  پوستین  میشود. 
است که این پروژه تا جایی پیش رود تا همه 

بیمه شدگان دارای پرونده الکترونیکی باشند.
مشاور هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در 
خاتمه یادآور شد: استفاده از سیستم الکترونیکی 
نوبت دهی در بخش بیمارستانها و درمانگاهها از 
دیگر خدمات ما است که بیمار، پزشک مربوطه 
را انتخاب کرده و در ساعتهایی که تعیین شده، 

نوبت خود را دریافت می کند.

خبر

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
لیست  در  پزشکی  تجهیزات  و  داروها  اکثر 
صورت  در  گفت:  هستند،  ها  تحریم  سفید 
بروز مشکل در زمینه تبادل مالی، روش های 
جایگزین از طریق شرکت های آلترناتیو در نظر 
آن طریق  از  لزوم  گرفته شده و در صورت 

اقدام خواهد شد.
دکتر ایرج حریرچی با بیان اینکه 98 درصد 
عددی داروهای مصرفی تولید داخل هستند، 
اظهار کرد: مواد اولیه برخی داروهای تولیدی 
باید از خارج وارد شود که خوشبختانه دولت 
اول  گروه  از  مناسبی  ارزی سهمیه  لحاظ  از 
تجهیزات  و  دارو  به  کاالهای ضروری  برای 

پزشکی اختصاص داده است.
برای  مناسبی  اعتبارات  همچنین  افزود:  وی 
افزایش  مورد  در  داخل  تولید  تقویت بخش 
سقف وام بانکی تا دو برابر و ایجاد تسهیالت 

گمرکی در نظر گرفته شده است.
و  غذا  سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
با  نیز  متعددی  تمهیدات  گفت:  وی  دارو، 

اولویت های اول و دوم و ... پیش بینی شده 
تا در حوزه تامین دارو و مواد اولیه مشکلی 

ایجاد نشود.
وی در مورد شرایط تحریم ها نیز اظهار کرد: 
اکثر دارو و تجهیزات جزء لیست سفید تحریم 
ها هستند اما اگر به دلیل تبادل مالی مشکلی 

ایجاد شود حتما روش های جایگزین از طریق 
شرکت های آلترناتیو در نظر گرفته شده و در 

صورت لزوم از آن طریق اقدام خواهد شد.
از  همچنین  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
با  شده  فرآوری  محصوالت  اطالعات  درج 

روغن های تراریخته از شهریورماه خبر داد.

واردات  مجوز  اینکه  به  اشاره  با  حریرچی 
داده  کشور  به  تراریخته  محصول  نوع  دو 
شده، گفت: تنها دو محصول تراریخته شامل 
روغن ذرت و سویا مجوز ورود دارند و از 
اول مردادماه تمام روغن های موجود در بازار 
کشور ملزم به درج لوگوی تراریخته با فرمت 
و  خوراکی  فرآورده های  کل  اداره  اعالمی 

آشامیدنی سازمان غذا و دارو  هستند.
وی با اشاره به اینکه در دنیا سه نوع محصول 
محصول  شامل  بازار  در  موجود  غذایی 
معمولی، ارگانیک و تراریخته اعالم می شود، 
توانند  این صورت مردم می  عنوان کرد: در 
با آگاهی کامل مواد غذایی مصرفی خود را 
بهداشت  وزارت  سخنگوی  کنند.  انتخاب 
افزود: از اول شهریور ماه نیز تمام فرآورده ها 
و  از روغن  آن  اجزای  در  که  و محصوالتی 
یا سایر محصوالت با منشاء تراریخته استفاده 
رسانی  اطالع  برچسب  با نصب  باشد،  شده 
برنج  ورود  مجوز  وی،  گفته  به  می شود. 

تراریخته نیز در کشور صادر نمی شود.

دارو و تجهیزات پزشکی در لیست سفید تحریم ها

یکی  کاهش  از  ناجا  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رییس 
دوساله سن اعتیاد در کشور خبر داد و گفت: سن قاچاق 
در کشور دارای تغییراتی شده و افراد تازه وارد در این 

حوزه افزایش یافته اند.
سردار مسعود زاهدیان در گفتگویی درباره دستگیری های 
مربوط با موادمخدر اظهارکرد: آمار زندانی های این حوزه 
را باید از سازمان زندان ها بگیریم، اما آنچه که در مورد 
افزایش 9 درصدی  ما شاهد  بوده  پلیس  دستگیری های 
دستگیری ها در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه آن 
در سال قبل هستیم و تشکیل پرونده های ما نیز به همین 

نسبت افزایش داشته است.
کشور  در  موادمخدر  قاچاق  سن  آیا  اینکه  درباره  وی 
قاچاق در  بگوییم سن  اینکه  یافته است، گفت:  کاهش 
اینطور  می توان  اما  نیست،  درست  یافته  کاهش  کشور 
گفت که دارای تغییراتی شده و افراد تازه وارد در این 

حوزه افزایش یافته اند.
درباره  همچنین  ناجا  موادمخدر  با  مبارزه  پلیس  رییس 
سن اعتیاد نیز گفت: سن اعتیاد یک مقداری پایین آمده 
است و حدود یکی دو سالی کمتر شده است. اما اینکه 
این سن به چقدر رسیده است را باید از ستاد مبارزه با 
مواد مخدر پرسید تا اطالعات دقیق تری از آنان دریافت 

کرد.

 کاهش سن قاچاق و اعتیاد 
در کشور

مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم از تحصیل 34 هزار دانشجوی خارجی در ایران 

خبر داد.
عبدالحمید علیزاده با اعالم اینکه حدود 34 هزار دانشجوی 
خارجی در کشور مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد: از این 
تعداد در مجموع 27 هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی وزارت علوم و 8 هزار نفر در وزارت 

بهداشت و دانشگاه آزاد تحصیل می کنند.
بورسیه و 21  دانشجوی خارجی  اینکه 5 هزار  بیان  با  وی 
هزار دانشجوی خارجی غیربورسیه و شهریه پرداز در مقاطع 
مختلف در ایران مشغول به تحصیل هستند، ادامه داد: سیاست 
پرداز  شهریه  دانشجویان  جذب  راستای  در  علوم  وزارت 
است، زیرا ما معتقدیم این سیاست، در کنار اهداف فرهنگی 
و همبستگی با سایر ملل، به شکوفایی اقتصاد کشور نیز کمک 

می کند که این امر در جهت اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان 
وزارت علوم با بیان اینکه بیشترین پذیرش دانشجویان خارجی 
ما از کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و لبنان است، گفت: 
در تمامی دانشگاه های توانمند و دارای مجوز و در تمامی 

رشته ها دانشجویان بین المللی ما شاغل به تحصیل هستند.
دانش  که  است  چندسال  ما  دانشگاه های  از  بسیاری  امروز 

آموخته خارجی دارند که مایه فخر و مباهات است.

تحصيل ٣٤هزار دانشجويي 
خارجي در داخل كشور

محمد حسین قربانی در واکنش به در ارسال نامه هایی از سوی 
رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی خطاب به دادستان تهران 
و رئیس پلیس فتا که در آنها خواستار توقف سایت ها و کانال های 

خرید و فروش کلیه شده است.
وی گفت: خرید و فروش کلیه از جمله موضوعاتی بود که به 
ویژه در یک دهه قبل باعث تشویش افکار عمومی شده بود، 
چرا که این اقدام که فردی حاضر باشد برای امرار معاش زندگی 
و حفظ آبروی خانواده اش سالمتی خود را به خطر بیندازد تنها 
ناشی از فقری است که خانواده را در معرض فروپاشی قرار داده 

است.
به گزارش فارس،نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای 
که  کرد  مراجعه  ما  به  خانمی  گذشته  هفته  داد:  ادامه  اسالمی، 
همسرش به دلیل فقر کلیه خود را فروخته بود، اما بعد از آن هم به 
دلیل ضعف جسمانی که بدان دچار شده است، قادر به کار کردن 

نیست و در پی آن باز هم با مشکالت معیشتی مواجه شده اند.
وی تصریح کرد: هم اکنون برای از بین بردن این اقدام باید فقر 
را در کشور ریشه کن کنیم، ضمن اینکه باید این مهم به منظور 
آگاهی بخشی در سطح جامعه اطالع رسانی شود که فروش کلیه 
موجب از بین رفتن سالمت افراد می شود، تاجایی که سیستم 
ایمنی آنها با اختالل مواجه می شود، بنابراین این اقدام که تنها 
مدت کوتاهی مشکالت اقتصادی افراد را برطرف می کند ارزش 

این را ندارد که برای یک عمر سالمتشان را به خطر بیندازد.

 جوالن سايهتاي كليه فرويش
 در سايه خال نظارت

شهردار تهران در نشست خبری خود در پاسخ به 
خبرنگاران درباره اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در شهرداری تهران گفت: اجرای این 
قانون را شروع کرده ام و لیست تمام بازنشستگان 

را گرفته ام.
 محمد علی افشانی با بیان اینکه من به شدت 
پیگیر تصویب این قانون بودم چرا که قانون خوبی 
است و باعث چرخش نخبگان می شود، تصریح 
کرد: من از فردا)امروز( اجرای این قانون را شروع 
می کنم تا شهرداری پیشتاز اجرای این قانون باشد.

شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت های 
میان  شادی  و  نشاط  افزایش  لزوم  بر  خود 
شهروندان تهران تاکید کرد و افزود: مردم نیازمند 
افزایش شادی و نشاط هستند و باید به گونه ای 
که  کنند  احساس  شهروندان  که  کنیم  عمل 

می توانند با هزینه اندک شاد زندگی کنند.
غیررسمی  ساماندهی سکونتگاه های  افزود:  وی 
مسئله  بود.  خواهد  ما  آتی  برنامه های  از  قطعا 
برنامه های  از  نیز  شهر  مدیریت  و  شهر  علمی 

آینده شهرداری تهران خواهد بود. امروز بخش 
قابل مالحظه ای از شهر با کوچکترین تکانی فرو 
خواهد ریخت؛ لذا یکی از برنامه های ما مدیریت 
بحران و ساماندهی آن است. باید برای حوادث 
باشیم و مقاوم سازی و نوسازی  آمادگی داشته 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  فرسوده  بافت های 
دهیم.به طوریکه شناسنامه فنی برای ساختمان های 
با اهمیت در مرحله اول و پس از آن برای همه 
ساختمان ها تهیه شود تا اطالع کاملی از آنها داشته 
باشیم و هنگام بحران بتوانیم از آنها استفاده کنیم.

باید در هنگام بروز حوادث  افشانی تاکید کرد:  
از امکانات هوایی استفاده کنیم. با توجه به تغییر 
آسا  سیل  بارندگی های  احتمال  اقلیمی  شرایط 
وجود دارد که ظرف سال های گذشته نیز چنین 

بارندگی هایی را مشاهده کرده ایم. بر همین اساس 
که  داده ام  مربوطه خود دستور  معاونین  تمام  به 
ظرف مدت یک ماه وضعیت شهرداری در مقابل 
بحران سیل و جاری شدن آب های سطحی مورد 

بررسی قرار دهند.
به  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
موضوع آلودگی هوای شهر تهران و لزوم توسعه 
این شهر اشاره کرد و  حمل و نقل عمومی در 
که  است  از مشکالتی  یکی  هوا  آلودگی  افزود: 
گریبان گیر همه شهروندان تهرانی است؛ لذا باید 
آلودگی هوا  کاهش  در جهت  اساسی  قدم هایی 
برداریم. توسعه خطوط مترو به ویژه خطوط 6 و 
7 در دستور کار ما قرار گرفته و امیدواریم تا سال 
آینده تقریبا در همین محدوده زمانی فعلی بتوانیم 

بهره  به  را  مترو  از خطوط  کیلومتر  از 50  بیش 
برداری برسانیم و بیش از 70 واگن به واگن های 

موجود اضافه کنیم.
مراحل  واگن   630 ساخت  داد:  ادامه  افشانی 
اروپایی  شرکت   11 که  شده  انجام  آن  مناقصه 
در آن شرکت داشتند و نهایتا سه شرکت اسناد 

خود را تحویل دادند. برنده مناقصه شرکت واگن 
سازی تهران بود که با مشارکت طرف چینی به 
زودی مرحله امضای نهایی این قرارداد را انجام 

خواهد داد.
شهردار تهران تصریح کرد: در این قرارداد جدید 
علی رغم اینکه سه سال پس از قرارداد قبلی بوده 
اما حدود 280 میلیون دالر صرفه جویی نسبت 
قیمت  با  حقیقت  در  داشته ایم.  قبلی  قرارداد  به 
پایین تری این قرارداد به امضاء رسیده است. در 
قرارداد قبلی تنها 25 درصد داخلی سازی وجود 
داشت اما در قرارداد جدید این رقم به 55 درصد 
افزایش پیدا کرده به شکلی که پس از این قرارداد 
کشور  در  را  واگن ها  کامل  طور  به  می توانیم 

بسازیم.
وی ادامه داد: باید برای هر صحبتی مبنای علمی 
اولویت  مهمترین  دوره  این  در  و  باشیم  داشته 
من مبارزه با فساد است چرا که معتقدم اگر در 
جامعه ای فساد وجود داشته باشد، روی توسعه 

را نمی بینند.

اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان درشهرداری ازامروز

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
مرتضی وکیلی  که  به اتهام خیانت در امانت یک فقره چک با توجه به شهادت 
پرونده کالسه  ۹۷۰۲۵۹   در شعبه ۱۱ دادیاری  دادسرای عمومی و  شهود در 
انقالب  اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ نشر آگهی در این 
شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه بصورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و 
قرار مقتضی صادر می نمایید تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نبایدکمتر از یکماه 

باشد.م/الف ۸۹۶
دادیار شعبه 11 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- حاج  محمدی 

آگهی مفقودی
سند کمپانی خودرو سمند مدل 1396 به رنگ سفید به شماره انتظامی ایران 72-
نام  به   Hf278782 شاسی  شماره  و   147h0287407 موتور  شماره  و  928م25 

ابوالقاسم متولی مشهد سر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

اجرائیه
مشخصات محکوم له:آرش اعظمی–نشانی محل اقامت:جوانرود خیابان شهید فاتح 

حسینی   09187760654
محل  محمدجعفر-نشانی  پدر  نام  مرادی-  عیسی  علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت:مجهول المکان
دادنامه شماره  801 مورخ 96/12/16 شورای حل اختالف  به: بموجب  محکوم 
تومان   2/770/000 پرداخت  به  است  محکوم  علیه  چهارممحکوم  شعبه  جوانرود 
بابت اصل خواسته و مبلغ 77000 تومان بابت هزینه دادرسی و تاخیر وتادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/10 لغایت اجرای حکم و مبلغ    ریال به دولت 

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

آگهی حصر وراثت
شماره  شناسنامه  دارای  محمودی  ابراهیم  آقای  از  وکالت  به  رحمانی  فرید  آقای 
5969526002 به شرح دادخواست به کالسه  970169 از این دادگاه درخواست 
به  محمودی  آالء  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر 
شناسنامه 5960127563  در تاریخ 31 / 1 /97  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-ابراهیم محمودی    5969526002   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
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابر محمدی

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰33۱۰۵۷۰۰3۱۱۲ و ۱3۹۷۶۰33۱۰۵۷۰۰۰۴3۸هیات اول 
/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ابراهیم گلشنی کوه سرخی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 3۸۲ صادره 
از کرج در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۶۷/۱۹ مترمربع پالک ۲۸۷ فرعی از 
3۶۱ اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی آقای سمین دخت منصور محرز 
گردیده است. لذا  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۱۸3۵ م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۷/۰۴/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۷/۰۵/۰۷

ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

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

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۷۶۰33۱۰۵۷۰۰۰۵۷۸هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت 
با  زمین  قطعه  یک  در ششدانگ  ملی ۱۰۱۰3۶۴۷۲۹۰  به شماره  ایران  مخابرات 
بنای احداثی به مساحت ۲۸۵۸/۲۰ مترمربع پالک ۴۰ فرعی از 3۶۲ اصلی واقع 
در محمدشهر خریداری از مالک رسمی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا  به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۱۱۸3۵م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۴/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۰۵/۰۷

 ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم احمد خان بابا فرزند   

خواهان آقای/ خانم شکوفه خان  بابا   دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای /خانم 
احمد خان بابا  به خواسته  اذن در ازدواج مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸3۰۵۷3۰۰۹3۹ شعبه 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۷/۱۸ساعت ۱۲  تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و دروقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. ۱3۹۷/۴/۷
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  غالمرضا عظمیان

آگهی اصالحیه
آگهی ثبتی مورخ ۱/۵/۹۷ چاپ شده است  شماره ۵۹ آن خانم زینت رستمی فرزند 

ایالمکسعلی صحیح می باشد که اصالح می گردد.

آگهی مزایده نوبت اول
 حکایت پرونده کالس970006 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سرخرود محکوم علیه سید 
رضا جعفری فرزند سید احمد محکوم است به پرداخت مبلغ 67/500/000ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت مبلغ 390/000/000ریال بابت غرامت وارده ناشی از کاهش ارزش ثمن 
و18/337/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت ناشی از حق الوکاله مطابق تعرفه 
مبلغ 5 درصد بابت نیم عشر  دولتی در حق دولت در حق محکوم علیه امیر ناصر عباسی با 
وکالت آقای روح اهلل غالمی با توجه  به توقیف مال لذا نظر و انجام مراحل کارشناسی تمامی 
مال تو قیفی  از طریق مزایده در تاریخ 97/5/8ساعت 8:30 الی 9 صبح در اجرای احکام دادگاه 
عمومی بخش سرخرود و در صورت نیاز در محل مورد نظر به فروش می رسد متقاضیان 
شرکت در مزایده می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به 
دفتر اجرا مراجعه نمایند مزایده از قیمت پایه شروع و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
برنده مزایده خواهد شد همچنین 10 درصد مبلغ اعالمی آن فی المجلس  برابر ماده 129 قانون 
مذکور و مابقی آن ظرف مدت یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از  برگزاری مزایده و 
عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد 
گرفت چنانچه برنده مزایده باقی مانده بهای اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده نپردازد 
سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پرونده  کالسه970006اجرای 
ملک مورد نظر واقع در عبداهلل آباد بررسی و گزارش آن به شرح زیر اعالم می دارد زمین 
مورد ارزیابی که توسط نماینده آقای رضا جعفری تعرفه  گردیده 2 هزار متر مربع از یک قطعه 
زمین 10000 متر مربع می باشد که میزان 2 هزار متر مربع از آن مورد ارزیابی واقع گردیده 
که حدود و مشخصات آن شماال به زمین آقای رجب زاده شرقا به راه عبور  کشاورزی جنوبا 
به زمین آقای عبداهلل آبادی و قربا به  باقی مانده زمین رضا جعفری محدود می باشد نظریه 
کارشناسی با توجه به موارد مطروحه و همچنین لحاظ نمودن جمعی جهاد در امر ارزیابی و 
ایجاد زیرساخت شبکه برق رسانی در ضلع شرقی پالک ارزش 2 هزار متر مربع و در زمین 

تعرفه جمعا به  مبلغ 900/000/000ریال تعیین می گردد
 توپال منشی اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سرخرود

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
با وکالت محمدرضا  آقای سید عباس زکی پور مرزنگو فرزند سید غالمحسین   
آقاجانی منقاری به شرح درخواستی که به شماره970357این شورا  ثبت کرده و 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که عاطفه نصیری 
97/3/22در  تاریخ  در  بابلسر  از  صادره   16 شناسنامه  شماره  به  داریوش  فرزند 
وی   الفوت  حین  ورثه  و  نموده  فوت  فریدونکنار  شهرستان  خود  دایمی  اقامتگاه 
عبارتند از: 1- سید عباس زکی پور مرزنگو فرزند سید غالمحسین شماره شناسنامه 

20 همسر متوفی 
ملی  شماره  به  عباس  سید  فرزند  مرزنگو  پور  زکی  ابوالفضل  2-سید 

2131112963فرزند متوفی 
3-داریوش نصیری فرزند هدایت به شماره شناسنامه28102 پدر متوفی

4- اشرف السادات اوصیا فرزند سید مهدی به شماره شناسنامه 16 مادرمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار 

آگهی مفقودی
المثنی سند کمپنانی سواری چگان مدل 2015 شماره شهربانی 499 ص89 82   
موتور  JL478oEAC4P074239 شاسی  Ls5A2ACE0EA955063 مفقود 

بابلگردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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تنها 2۰ درصد پساب در کشور استفاده می شود

وزیر نیرو با بیان اینکه مطمئن ترین منبع آب در کشور پساب است گفت: از 
چهار میلیارد و 300 میلیون متر مکعب پساب هم اکنون حدود یک میلیارد متر 

مکعب آن مورد استفاده قرار می گیرد و این اصال مناسب نیست.
به گزارش زمان به نقل از فارس، رضا اردکانیان در آیین بهره برداری از شبکه 
و تصفیه خانه فاضالب اردکان با اشاره به اینکه چهار میلیارد و 300 میلیون متر 
مکعب پساب در کشور تولید می شود، گفت: تنها یک چهارم این میزان فرآیند 

تصفیه را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه تاکنون 30 قرارداد بیع متقابل با بخش خصوصی در وزارت 
نیرو امضا شده است، گفت: تاکنون 11 مورد از این پروژه ها به بهره برداری 
رسیده است. وزیر نیرو تصریح کرد: کشور ما کشور کم آبی است و ما باید 
با این کم آبی سازگار شویم اما در عین کم آبی و مشکالتی   که در تامین آب 
شرب داریم، یک چیز روشن و قطعی است و آن این که مطمئن ترین منبع 

آب در کشور پساب است.
داریم پساب خواهیم داشت  تا جمعیت  اینکه  اردکانیان تصریح کرد: در 
تردیدی نیست و صنعت ما به درستی این موضوع را متوجه شده که هر نوع 

سرمایه گذاری در این حوزه، سرمایه گذاری مطمئن و با تضمینی است.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه حدود هفت و نیم میلیارد متر مکعب آب برای 
شرب در کشور تولید می شود، گفت: از این میزان حدود چهار و نیم میلیارد 
متر مکعب پساب تولید می شود که باید آن را جمع آوری کنیم، وگرنه این 
پساب به محیط زیست ضربه می زند و امکان بهره مندی از آن را هم از دست 
می دهیم. اردکانیان خاطرنشان کرد: از چهار میلیارد و 300 میلیون متر مکعب 
پساب هم اکنون فقط حدود یک میلیارد متر مکعب آن مورد استفاده قرار 
می گیرد و این اصال مناسب نیست و باید بتوانیم هرچه سریع تر در این زمینه 

وضعیت استفاده از پساب را بهتر کنیم.
وی با تاکید بر اینکه زمینه حضور بخش خصوصی را به صورت کامل در 
این عرصه فراهم کرده و می کنیم، گفت: با مشارکت بخش خصوصی ما مبلغ 

بزرگی از آب را می توانیم مجددا در چرخه قرار دهیم.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز: 

طرح گازرسانی به نیروگاه ها رو به پایان است 

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: گازرسانی به نیروگاه های سراسر کشور 
مطابق برنامه پیش رفته و زمان کوتاهی تا پایان گازرسانی به همه نیروگاه های 

کشور باقی مانده است. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی، درباره اجرای طرح های 
گازرسانی به نیروگاه های کشور گفت: اکنون بیشتر نیروگاه های بزرگ و 
کوچک در سراسر کشور گازرسانی شده اند که در این میان چهار نیروگاه هنوز 

از نعمت گاز برخوردار نیستند.
وی افزود: در نیروگاه شمس سرخس امکان استفاده از گاز مهیا شده است، 

همچنین نیروگاه چابهار اکنون از طریق سی ان جی گازرسانی می شود.
به گفته مومنی، از آنجا که نیروگاه زرند برای دریافت گاز قراردادی ندارد و 
مجوز کمیته سوخت آن نیز باطل شده است، گازرسانی به این نیروگاه انجام 
نشده است. افزون بر این، نیروگاه کنارک نیز پس از اجرای خط انتقال گاز 

ایرانشهر - چابهار برای دریافت گاز واجد شرایط خواهد بود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز درباره گازرسانی به نیروگاه زاهدان گفت: 
شرکت ملی گاز همه اقدام های الزم برای گازرسانی به این نیروگاه را انجام 

داده و اکنون دو واحد از چهار واحد نیروگاه زاهدان تزریق گاز شده است.

کوتاه از انرژی

تولید نفت روسیه امسال به ۱۱ 
میلیون بشکه در روز می رسد

وزیر انرژی روسیه اعالم کرد: تولید نفت خام روسیه 
برای کل سال 2018 به میانگین روزانه 11 میلیون و 

65 هزار بشکه می رسد.
بر اساس این گزارش، الکساندر نواک، وزیر انرژی 
روسیه در بیانیه ای اعالم کرد: وزارت انرژی روسیه 
پیش بینی خود درباره تولید نفت این کشور را در پی 
توافق اخیر کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در وین 

افزایش داد.
بیانیه اعالم کرد: در پی توافق نشست  وی در این 
مشترک اوپک و غیراوپک در تاریخ 24 ژوئن )دوم 
نفت  تولید  مجموع  روسیه  انرژی  وزارت  تیرماه(، 
روسیه برای کل سال 2018 را با 3 میلیون و 500 
هزار تن افزایش، 551 میلیون تن  پیش بینی کرد. بر 
این اساس، میانگین تولید روزانه نفت روسیه در سال 
2018 میالدی 11 میلیون و 65 هزار بشکه خواهد بود.

 قیمت جهانی نفت دیروز 
کاهش داشت

 قیمت هر بشکه نفت برنت در پایان معامالت دیروز با 
25 سنت کاهش به 74 دالر و 29 سنت رسید.

به دنبال کاهش شاخص ها در بازار بورس آمریکا 
به دلیل  اما  قیمت نفت روز جمعه کاهش داشت، 
کاهش تنش های تجاری و تعطیلی موقت ارسال نفت 
عربستان از تنگه باب المندب، قیمت نفت برنت رشد 

هفتگی را تجربه کرد.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت در 
پایان معامالت دیروز با 25 سنت کاهش به 74 دالر 
و 29 سنت رسید، اما افزایش هفتگی 1.8 درصدی را 
تجربه کرد که اولین افزایش در طی 4 هفته گذشته بود.
قیمت نفت خام آمریکا نیز در پایان معامالت دیروز 
با 29 سنت کاهش به 68 دالر و 69 سنت رسید و 
حدود 2.4  که  را  متوالی  هفتگی  کاهش  چهارمین 

درصد بود تجربه کرد.
»افت  گفت:  نفت  بازار  تحلیلگر  استریبل،  فیلیپ 
شاخص ها در بورس آمریکا می تواند نشان دهنده 
افت رشد اقتصاد آمریکا باشد و این بر مصرف نفت 

تاثیر منفی خواهد داشت.«
بازار نفت توجه چندانی به آمارهای منتشر شده از 
سوی دولت آمریکا نداشت که نشان داد اقتصاد این 
کشور در سه ماهه دوم سال با سریعترین نرخ در طی 

حدود 4 سال گذشته رشد کرده است.
آماری  »این  گفت:  نفت  بازار  تحلیلگر  فلین،  فیل 
امیدوارکننده بود که نشان داد تقاضا برای انرژی تا 

پایان سال باال خواهد بود.«

نفت در جهان

خلیج  ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه  مدیرعامل 
پاالیشگاه ستاره  بنزین  تولید روزانه  فارس گفت: 
خلیج فارس با افزایش 2 میلیون لیتری به روزانه 26 

میلیون لیتر رسید. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، محمدعلی 
دادور اعالم کرد: پیش از این با راه اندازی فاز دوم، 
مقدار بنزین تولیدی به روزانه 24 میلیون لیتر رسیده 
بود که با استفاده از بخشی از ظرفیت واحد تقطیر فاز 
سوم و ظرفیت های مازاد فازهای نخست و دوم، هم 
اکنون  با افزایش 2 میلیون لیتری به روزانه 26 میلیون 

لیتر رسیده است.
وی با اشاره به این که هم اکنون آخرین تجهیز واحد 
تصفیه هیدروژنی نفتای فاز سوم پاالیشگاه در حال 
نصب است، افزود: طبق پیش بینی های انجام شده، 
ظرفیت  آینده،  ماه  یک  تا  واحد  این  راه اندازی  با 
تولید بنزین پاالیشگاه ستاره به روزانه 30 میلیون لیتر 

می رسد.
دادور تاکید کرد: هم اکنون به طور میانگین روزانه 7 
میلیون لیتر نفت گاز در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 

تولید می شود که در آینده ای نزدیک و با راه اندازی 
فاز سوم به 10 تا 12 میلیون لیتر در روز خواهد 

رسید. 
به گفته مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، با 
بهره برداری کامل از این طرح عظیم ملی، امکان تولید 
روزانه 36 تا 40 میلیون لیتر بنزین در این پاالیشگاه 

محقق خواهد شد و همچنین ظرفیت تولید بنزین 
سوپر این پاالیشگاه از 10 میلیون لیتر کنونی به روزانه 

27 میلیون لیتر خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
در قالب سه فاز تعریف شده که هر فاز قابلیت تولید 
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین را مطابق استانداردهای 

فاز   2 راه اندازی  با  دارد.  اروپا  اتحادیه  روزآمد 
نخست، تولید بنزین این پاالیشگاه در تیرماه امسال 
به 24 میلیون لیتر رسید و فاز سوم آن نیز به زودی 
به بهره برداری می رسد و 6 میلیون لیتر به کل تولید 
بنزین کشور افزوده خواهد شد. در صورت مدیریت 
صحیح مصرف سوخت در کشور، با راه اندازی فاز 
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس موازنه مثبت تولید 
و مصرف بنزین ایجاد و امکان برقراری صادرات 

بنزین از کشور محقق خواهد شد.
عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی دنیا و 
نخستین در خاورمیانه، استفاده بیش از 70 درصد 
از تجهیزات تولیدی صنایع داخلی، نزدیک به 100 
نیروهای داخلی، 95 درصد  از سوی  اجرا  درصد 
انسانی  نیروی  جوان ترین  داخلی،  راه اندازی های 
تولید  با  محیطی  زیست  اثرات  اجرا،  در  دخیل 
فرآورده های با کیفیت، تقویت قدرت دیپلماسی و 
رکوردهای بی نظیر در راه اندازی از جمله ویژگی های 
بارز ستاره خلیج فارس به شمار می رود که این طرح 

عظیم را به یک طرح ملی تبدیل کرده است.

انتظار برای تولید روزانه 30 میلیون لیتر بنزین در ستاره خلیج فارس 

ظرفیت تولید روزانه بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 26 میلیون لیتر رسید

آگهی  ابالغ اجراییه
محکوم  له : بانک ملت استان گیالن نشانی رشت گلسار نبش  بلوار توحید ساختمان  

مدیریت  بانک  ملت
محکوم علیه: ۱- عباس صاحب پسند نام پدر: حسن نشانی: گیالن رشت مطهری 

چهاربرادران نان حجیم  صاحب پسند.
۲- هاجر اسدی زاده نشانی گیالن : رشت  مطهری  گذر فرخ س بهار

مشخصات نماینده  یا قائم مقام  قانونی محکوم له / محکوم علیه
نام و نام خانوادگی: زهرا تجار نام پدر : موسی  نشانی :  رشت  خیابان اعلم الهدی  
ساختمان  استاد معین  روبروی  بانک  ملی  طبقه  سوم نوع رابطه :  وکیل  بانک 

ملت
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
مربوطه ۹۶۰۹۹۷۱3۲۵۸۰۱۱۰۴ حکم بر محکومیت الزام تضامنی  خواندگان به 
پرداخت  مبلغ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰  ریال بابت اصل خواسته  به انضمام هزینه دادرسی  
مبلغ ۸۲۷/۵۰۰  ریال  و حق  الوکاله  وکیل  طبق تعرفه  و خسارت  تاخیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست ) ۹۶/۱۰/۱۰( لغایت زمان اجرای  حکم./ چنانچه  محکوم  
علیه  در فرجه  قانونی  مدلول  حکم  اجراننماید وفق  مقررات  هزینه  اجرایی  از 

وی اخذ می گردد.
  محکوم علیه  مکلف است  از تاریخ  اجراییه

 ۱-  ظرف  ده  روز  مفاد  آنرا  بموقع  اجرا گذارد )ماده 3۴  قانون  اجرای  احکام 
مدنی ( ۲- ترتیبی  برای  پرداخت  محکوم  به بدهد 3-  مالی معرفی  کند  که  
اجرا  حکم  و استیفا  محکوم  به از  آن میسر  باشد. چنانچه خود  را قادر  به اجرای  
مفاد اجراییه  نداند  باید ظرف  سی  روز  کلیه  اموال  خود را شامل تعداد یا مقدار  
و قیمت  همه اموال  منقول  و غیر منقول  به  طور  مشروح  مشتمل بر  میزان  
وجوه نقدی  که  به هر  عنوان  نزد  بانکها  وموسسات  مالی  و اعتباری  ایرانی  یا 
خارجی  دارد به همراه  مشخصات  دقیق  حسابهای  مذکور  و کلیه  اموالی  که او  
به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  دارد و کلیه  مطالبات  او از  اشخاص  ثالث  ونیز  
فهرست  نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغییر  دیگر  در اموال  مذکور  از زمان  یک 
سال  قبل  از طرح  دعوای  اعسار  به  ضمیمه دادخواست  اعسار  به مقام  قضائی  
ارائه  نماید واال  به درخواست  محکوم  له بازداشت  می شود  ) مواد ۸ و 3 قانون  
نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱3۹۴( ۴-  خودداری  محکوم  علیه  از اعالم  کامل  
صورت  اموال  به منظور فرار از اجرای  حکم  حبس  تعزیری  درجه هفت  را در پی 
دارد )ماده 3۴  قانون  اجرای  احکام  مدنی  وماده  ۲۰  ق. م. ا و ماده ۱۶  قانون  
نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱3۹۴( ۵-  انتقال  مال دیگری  به  هر  نحو  با 
انگیزه  فرار از ادای  دین  به  نحوی  که  باقیمانده  اموال  برای  پرداخت دیون  
کافی نباشد  موجب  مجازات  تعزیر  درجه  شش  یا جزای  نقدی معادل  نصف  
محکوم  به  یا  هر دو  مجازات  میشود ) ماده ۲۱  قانون  نحوه اجرای محکومیت  
مالی ۱3۹۴(  ۶-  چنانچه  صورت  اموال  پس از  مهلت  سی  روز ارائه شود  آزادی  
محکوم علیه  از زندان  منوط  به موافقت  محکوم له  یا  تودیع  وثیقه  یا معرفی  
کفیل  توسط  محکوم  علیه  خواهد بود . ) تبصره ۱  ماده 3  قانون  نحوه  اجرای  

محکومیت  مالی ۱3۹۴(.
رم الف:2434 – قاضی شعبه 18  حل اختالف  شهر رشت – افشین  طهماسبی

مفقودی
 برگ سبز سواری مزدا مدل ۸۹ با شماره پالک ۵۷۲ م ۸۹ ایران ۸۲ و شماره موتور Lf۱۰۹۰۵۹۱۸ و شماره شاسی NAGcx۷CC۱۱C۱۴۵۵۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

 بابلیاقط می باشد

آگهی  ابالغ اجراییه
محکوم  له : بانک ملت استان گیالن نشانی رشت گلسار نبش  بلوار توحید ساختمان  

مدیریت  بانک  ملت
محکوم علیه: ۱- افسانه  درروز زاده  کارگر نام پدر : علی نشانی :  رودباری  کوچه  
نشانی:  پدر: حسن  نام  پسند  عباس صاحب  علوی ۲-  میری موسسه  سید  جواد 

گیالن رشت مطهری چهاربرادران نان حجیم  صاحب پسند.
مشخصات نماینده  یا قائم مقام  قانونی محکوم له / محکوم علیه

نام و نام خانوادگی: زهرا تجار نام پدر : موسی  نشانی :  رشت  خیابان اعلم الهدی  
ساختمان  استاد معین  روبروی  بانک  ملی  طبقه  سوم نوع رابطه :  وکیل  بانک 

ملت
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  ۱3۹۷/3۴۰۰۰3۰۹۹۹۴ 
تضامنی   محکومیت  بر  حکم   ۹۶۰۹۹۷۱3۲۵۸۰۰۹۷۶ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
خواندگان به پرداخت  مبلغ ۵۵/۷۰۰۰۰۰  ریال  اصل خواسته  به انضمام هزینه 
دادرسی  مبلغ ۱3۰۱۲۵۰  ریال  و حق  الوکاله  وکیل  طبق تعرفه  و خسارت  
تاخیر تادیه  روزانه  از قرار مبلغ ۱۷/۷۹۶  ریال تا زمان  اجرای  حکم  در حق  
خواهان/ چنانچه  محکوم  علیه  در فرجه  قانونی  مدلول  حکم  اجراننماید وفق  

مقررات  هزینه  اجرایی  از وی اخذ می گردد.
  محکوم علیه  مکلف است  از تاریخ  اجراییه

 ۱-  ظرف  ده  روز  مفاد  آنرا  بموقع  اجرا گذارد )ماده 3۴  قانون  اجرای  احکام 
مدنی ( ۲- ترتیبی  برای  پرداخت  محکوم  به بدهد 3-  مالی معرفی  کند  که  
اجرا  حکم  و استیفا  محکوم  به از  آن میسر  باشد. چنانچه خود  را قادر  به اجرای  
مفاد اجراییه  نداند  باید ظرف  سی  روز  کلیه  اموال  خود را شامل تعداد یا مقدار  
و قیمت  همه اموال  منقول  و غیر منقول  به  طور  مشروح  مشتمل بر  میزان  
وجوه نقدی  که  به هر  عنوان  نزد  بانکها  وموسسات  مالی  و اعتباری  ایرانی  یا 
خارجی  دارد به همراه  مشخصات  دقیق  حسابهای  مذکور  و کلیه  اموالی  که او  
به هر  نحو  نزد اشخاص  ثالث  دارد و کلیه  مطالبات  او از  اشخاص  ثالث  ونیز  
فهرست  نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغییر  دیگر  در اموال  مذکور  از زمان  یک 
سال  قبل  از طرح  دعوای  اعسار  به  ضمیمه دادخواست  اعسار  به مقام  قضائی  
ارائه  نماید واال  به درخواست  محکوم  له بازداشت  می شود  ) مواد ۸ و 3 قانون  
نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱3۹۴( ۴-  خودداری  محکوم  علیه  از اعالم  کامل  
صورت  اموال  به منظور فرار از اجرای  حکم  حبس  تعزیری  درجه هفت  را در پی 
دارد )ماده 3۴  قانون  اجرای  احکام  مدنی  وماده  ۲۰  ق. م. ا و ماده ۱۶  قانون  
نحوه  اجرای  محکومیت  مالی ۱3۹۴( ۵-  انتقال  مال دیگری  به  هر  نحو  با 
انگیزه  فرار از ادای  دین  به  نحوی  که  باقیمانده  اموال  برای  پرداخت دیون  
کافی نباشد  موجب  مجازات  تعزیر  درجه  شش  یا جزای  نقدی معادل  نصف  
محکوم  به  یا  هر دو  مجازات  میشود ) ماده ۲۱  قانون  نحوه اجرای محکومیت  
مالی ۱3۹۴(  ۶-  چنانچه  صورت  اموال  پس از  مهلت  سی  روز ارائه شود  آزادی  
محکوم علیه  از زندان  منوط  به موافقت  محکوم له  یا  تودیع  وثیقه  یا معرفی  
کفیل  توسط  محکوم  علیه  خواهد بود . ) تبصره ۱  ماده 3  قانون  نحوه  اجرای  

محکومیت  مالی ۱3۹۴(.
رم الف:2433 – قاضی شعبه 18  حل اختالف  شهر رشت – افشین  طهماسبی

مفقودی
دانشنامه پایان تحصیلی دوره کارشناسی خانم زهرا عربی فرزند علی اصغر دارای 
شناسنامه شماره ۱۱۰۴ صادرها از بابل متولد ۱3۶۲ در  مقطع کارشناسی رشته 
فیزیک با شماره تاییدیه سازمان مرکزی۱۲۸۵۲۴۱۰۰۵۵۲ با شماره ۰۴33۲۱۰ از 
دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
از یابنده تقاضا میشود مدرک فوق را  به آدرس گرجی اباد  دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد بابل تحویل دهند

آگهی احضار متهم
آقای  المکان  متهم مجهول  به  دادرسی  ایین  با  قانون  ماده ۱۱۵  بدینوسیله طبق 
از  استفاده  و  رسمی  سند  جعل  اتهام  به  محمد   فرزند  سلیمانزاده   ولی  محمد 
سند مجعول در پرونده کالسه  ۹۵۰3۹۶   شعبه ۲ باز پرسی دادسرای عمومی و 
انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا وقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین 
گردیده  در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و یا عدم  معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی بصورت غیابی 
اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید ضمنا حق داشتن وکیل را 

دارید بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا محاکمه کمتر از یکماه نباشد.م/الف ۸۹۹
مدیر دفتر  شعبه 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر- محبی

آگهی ابالغ
بدینوسیله در خصوص پرونده کالسه به بایگانی ۹۶۱3۹۹/د ۱۰ اتهامی آقای رحمن 
عدم  و  متهم  بودن  غایب  به  توجه  با  است  مقرر  انفاق  ترک  بر  دایر  امانی  وکیل 
دسترسی به ایشان  در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج تا جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در شعبه ۱۰ دادیاری حضور بهم رساند. تاریخ ابالغ یک ماه از تاریخ نشر 

آگهی می باشد.م/الف ۸۹۷ 
دادیار شعبه 10 دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- یعقوبی زاده 

آگهی احضار متهم
بدینوسیله طبق ماده ۱۱۵ قانون با ایین دادرسی به متهم مجهول المکان آقای  محسن 
صفرخانی  به اتهام خیانت در امانت در پرونده کالسه  ۹۷۰۰۵۶  شعبه ۲ بازپرسی 
دادسرای عمومی اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب  طی یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا وقت رسیدگی که برای مورخ ساعت تعیین 
گردیده  در این شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و 
یا عدم  معرفی وکیل این شعبه در حقوق الناس و حقوق عمومی بصورت غیابی اقدام 
به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نمایید ضمنا حق داشتن وکیل را دارید 

بدیهی است تاریخ انتشار آگهی تا محاکمه کمتر از یکماه نباشد.م/الف ۹۰۰
مدیر دفتر شعبه 2 بازپرسی  دادسرای عمومی و انقالب  شهرستان  اسالمشهر- محبی 

مدیر بازرگانی پتروشیمی  تندگویان با رد هرگونه 
صادرات PETاز ابتدای سال جاری تاکنون، اعالم 
کرد: PETعرضه شده در بورس توسط دالالن و 

قاچاقچیان به کشورهای همسایه قاچاق می شود.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، »رضا مهدی نژاد« با بیان اینکه 
به عنوان تنها تولیدکننده پت در کشور دراین باره 
بازار PETدر کشور، هیچ  التهاب  از  گفت: پس 
تایید  را  آن  نیز  آمار گمرک  نداشتیم که  صادراتی 
می کند، گفت: همه تولید PETاین پتروشیمی در 
در  اساس  این  بر  و  می شود  عرضه  کاال  بورس 
هفته چهار هزار و 500 تا پنج هزار تن از طریق 
بازرگانی  مدیر  می رسد.  فروش  به  بورس  این 
شرکت پتروشیمی  تندگویان تصریح کرد: پس از 
الزام به عرضه PET  به نرخ ارز 4200 تومانی در 
بورس کاال، دالالن از فرصت استفاده کرده و آن را 
خریداری و به کشورهای همسایه صادر کردند که 
نسبت به آن اعتراض کردیم. گفتنی است، پتروشیمی 
تندگویان با ظرفیت تولید ساالنه بیش از یک میلیون 
و 587 هزار تن تنها تولیدکنندهPET وPTA  در 
یکی   )PTA(خالص ترفتالیک  اسید  است.  ایران 
پلی  تولید رزین های  برای  اولیه  مواد  مهمترین  از 
اتیلن ترفتاالت)PET( است که روند رشد تولید 

و مصرف آن در جهان بسیار چشمگیر بوده است.

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی با بیان این که »احتمال دو نرخی شدن 
در  گفت:  دارد«،  وجود  سهمیه بندی  و  بنزین 
صورتی که مصرف بنزین کاهش پیدا نکند و یا 
از ناحیه تحریم ها تحت فشار قرار گیریم، بنزین 
دو نرخی شده و سهمیه بندی اعالم می شود که 
قیمت جدید را هم وزارت نفت تعیین خواهد 

کرد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، اسدا... قره خانی 
با بیان این مطلب اظهار کرد: ما در زمانی بنزین 
دو نرخی و سهمیه بندی داشتیم آن هم به دلیل 
مقتضیات زمان خود و تحریم ها بود که تولید 
افزایش  ما  نمی داد.  را  مصرف  کفاف  داخل 
به  بود و  به زیاد شدن  داشتیم که رو  مصرف 
همین دلیل مجبور به دو نرخی شدن بنزین و 
سهمیه بندی آن شدیم که آن زمان کار خوبی بود 

و نتیجه موثری هم داشت.
وی افزود: با برداشته شدن تحریم ها و افزایش 
تولید داخل تقریبا تولید ما برابر نیازمان شد و به 
همین دلیل سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین 
کنار گذاشته شد. این روند وجود داشت تا این که 
دولت می خواست ابتدای امسال قیمت بنزین و 

حامل های انرژی را براساس تبصره 18 الیحه 
بودجه افزایش دهد که مجلس شورای اسالمی 
آن را نپذیرفت. در آن زمان دولت تاکید داشت 
که هزینه های سنگین دارد و باید قیمت بنزین 
اتفاق رخ  این  به هرحال  کند که  پیدا  افزایش 
نداد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
»دولت  این که  بیان  با  حال  عین  در  اسالمی 
براساس قانون هدفمندی و قانون وزارت نفت و 
قانون مربوط به مجوز استفاده از کارت سوخت 
اختیار افزایش قیمت بنزین را دارد«، گفت: در 
این مدت وزارت نفت دو فاز پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس را به مرحله بهره برداری رسانده که 
هر بار 12 میلیون لیتر بنزین با اکتان باال اضافه 
تولید داریم. قره خانی افزود: اکنونن متاسفانه دو 
اتفاق افتاده اول این که مصرف بنزین افزایش پیدا 
کرده که حتی گاهی اوقات به باالی 100 میلیون 
لیتر می رسد حال این که تولید ما 80 میلیون لیتر 
است. موضوع دیگر بحث تحریم های احتمالی 
است لذا براین اساس اگر کاهش مصرف نداشته 
افزایش باشد  باشیم و همچنان مصرف رو به 
و فاصله بین تولید و مصرف باال باشد، دولت 

ناگزیر به واردات بنزین است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت به سمت 
سهمیه بندی بنزین و مدیریت تقاضا از طریق 
کارت سوخت می رود. در چنین شرایطی ممکن 
است برخی تمایل به استفاده از بنزین بیشتر از 
سهمیه بندی داشته باشد و یا این که اتومبیل های 
آنها  به  نمی توان  قطعا  باشد.  پرمصرف  آنها 
سوخت نداد، پس باید سوختی که به این افراد 
داده می شود با قیمت تمام شده بنزین یعنی قیمتی 

گرانتر از سهمیه بندی باشد.
قره خانی در جمع بندی گفت: براین اساس ما 
متحمل  زمانی  مقتضیات  با  متناسب  آینده  در 
دو شرایط دو نرخی شدن بنزین و سهمیه بندی 
هستیم ولی این که چه زمانی تصمیم به این اتفاق 

گرفته شود بستگی به آن دوره دارد.
مصرف  اگر  کرد:  تاکید  مجددا  پایان  در  وی 
بنزین کاهش پیدا نکند و یا از ناحیه تحریم ها 
تحت فشار قرار گیریم، احتمال دو نرخی شدن 
بنزین و سهیمه بندی آن وجود دارد. قیمت ها را 
هم وزارت نفت تعیین می کند که دراین باره با 
مجلس شورای اسالمی مشورت خواهد شد. البته 
هنوز تصمیمی درباره گران  کردن قیمت بنزین و 

سهمیه بندی آن اعالم نشده است.

قره خانی خبر داد:

احتمال سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت وجود دارد
صادرات PETتا اطالع 

ثانوی متوقف است
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اختصاص ۱5میلیارد دالر برای پرداخت تسهیالت ارزی

 در 4 ماهه نخست سال جاری تا کنون مبلغی حدود 15 میلیارد دالر برای 
پرداخت تسهیالت ارزی به صورت قراردادهای عاملیت مابین صندوق 

توسعه ملی و بانک های خصوصی و دولتی اختصاص یافته است.
به گزارش زمان به نقل از صندوق توسعه ملی، در 4 ماهه نخست سال 
جاری تاکنون مبلغی حدود 15 میلیارد دالر برای پرداخت تسهیالت ارزی 
به صورت قراردادهای عاملیت مابین صندوق توسعه ملی و بانک های 
خصوصی و دولتی اختصاص یافته است.مبلغ 14.850 میلیون دالر از منابع 
صندوق توسعه ملی به قرارداد عاملیت با 20 بانک کشور اختصاص یافته 
است که تا کنون مبلغی معادل 13.150 میلیون دالر  از آن با 17 بانک مطابق 
جدول ذیل اجرایی شده است.ضمنا قرارداد عاملیت با سه بانک خصوصی 
هم در شرف انعقاد و اجرایی شدن است.همواره انعقاد قراردادهای عاملیت 
ارزی و سپرده گذاری های ریالی در بانک های عامل مطابق اساسنامه 
صندوق توسعه ملی، تکالیف قانونی بر مبنای منابع قابل تخصیص صندوق 
توسعه ملی و بر اساس درخواست های رسیده از سوی بانک ها، حوزه 
تخصصی بانک مورد نظر و عملکرد پیشین آن بانک در استفاده از منابع 

صندوق صورت می گیرد.

پرداخت بیش از 5۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
به شرکت های دانش بنیان

تسهیالت اعطایی شبکه بانکی کشور به شرکت های دانش بنیان از خرداد 
1396 تا خرداد 1397 به 50084.4 میلیارد ریال رسید.

به گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی، تسهیالت پرداختی بانک های 
خصوصی شده، بانک های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک های 
دولتی به شرکت های دانش بنیان در این مدت به ترتیب 23605.5، 
14825.7 و 11653.2 میلیارد ریال بوده است.بر این اساس در سه ماهه 
منتهی به خرداد 1397 معادل 12785.5 میلیارد ریال تسهیالت به 377 
شرکت دانش بنیان )به طور متوسط به هر شرکت 33.9 میلیارد ریال( 
اعطا شده است.در این مدت بانک های ملی و ملت به ترتیب با 2963.3 
و2916.6 میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت های دانش بنیان 
را به خود اختصاص داده اند.مانده کل تسهیالت اعطایی به 1129 شرکت 
دانش بنیان در پایان خرداد 1397 معادل 62231.3 میلیارد ریال )میانگین 
55.1 میلیارد ریال به هر شرکت( است  که بیشترین مانده به بانک های 
ملی ) 12057.4میلیارد ریال ( ، ملت ) 9144.9 میلیاردریال( و صادرات 
) 8544.9 میلیارد ریال ( تعلق دارد.همچنین مانده مطالبات غیر جاری 
به میزان 10421.3 میلیارد ریال ) متعلق به 178 شرکت ( و معادل 16.7 
درصد کل مانده تسهیالت است.مانده مطالبات غیر جاری شامل 2689.3 
میلیارد ریال سررسید گذشته ) 85 شرکت ( ، 2250.1 میلیارد ریال معوق 
)41 شرکت ( و 5481.9 میلیارد ریال مشکوک الوصول ) 52 شرکت ( 

است.

تورم تیرماه ۱۰.2 درصد محاسبه شد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهی 
به تیرماه 1396 معادل 10.2 درصد می باشد.

به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، خالصه نتایج 
به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 
ایران براساس سال پایه 100=1395 به شرح زیر است: شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه 1397 به عدد 
126.8 رسید که نسبت به ماه قبل 3.4 درصد افزایش یافت. شاخص 
مذکور در تیرماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 18 درصد 

افزایش داشته است.

افزایش 9 درصدی نرخ شیرخام 

رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه نرخ جدید شیرخام 
و لبنیات از سوی وزیر صنعت ابالغ شده است،گفت: نرخ شیرخام 9 

درصد افزایش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید احمد مقدسی از ابالغ نرخ جدید 
شیرخام و لبنیات توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: 
متاسفانه  وزیر صنعت، معدن و تجارت این مصوبه را بدون اینکه به 
امضای وزیرجهاد کشاورزی برسد، در تاریخ 97.5.2 ابالغ کرده است.  
وی با بیان اینکه در نهایت قیمت شیرخام بعد از این کشمکش با 9 
وزارت جهاد  پیشنهاد  افزود:  تعیین شد،  تومان  افزایش 1570  درصد 
کشاورزی برای نرخ شیرخام 1750 تومان بود. ضمن اینکه قیمت تمام 
شده تولید شیرخام برای دامداران 1750 تومان است و 10 درصد سود 
برای تولیدکنندگان نیز باید به این رقم افزوده شود. رییس انجمن صنفی 
گاوداران ایران گفت: پیش از این وزیرجهاد کشاورزی در نامه ای به رییس 
جمهور خواستار افزایش 18 درصد نرخ شیرخام بعد از 4 سال و افزایش 
15 درصدی لبنیات شده بود و از حسن روحانی خواسته بود این اجازه را 
صادر کند. به گفته مقدسی قیمت لبنیات نیز افزایش یافته و نرخ هر بطری 

شیر 2700 تومانی به 2950 تومان رسیده است.  

خبر

مسدودسازی حساب های دارای 
اطالعات ناقص بانک ملی

ملی  بانک  اطالعیه  از آخرین  با گذشت چند روز 
ایران خطاب به صاحبان حساب های دارای اطالعات 
ناقص، هنوز بخش قابل توجهی از این حساب ها 

بدون تکمیل اطالعات هویتی باقی مانده اند.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، از یک سال پیش مشتریان بانک برای تکمیل 
ناقص  اطالعات  دارای  های  حساب  اطالعات 

فراخوانده شدند.
ارائه  به  از اعمال برخی محدودیت ها نسبت  پس 
بانکی به این عده، به تازگی دستورالعمل  خدمات 

جدیدی نسبت به این حساب ها صادر شده است.
بر این اساس، دارندگان این حساب ها تنها تا پایان 
هفته جاری مهلت دارند با مراجعه به شعب و تکمیل 
اطالعات شخصی خود، حساب را به صورت فعال 
نگه دارند. پس از پایان مهلت مشخص شده، حساب 

های دارای اطالعات ناقص مسدود خواهد شد.

اعالم فهرست کاالهای مشمول طرح 
تشدید مبارزه با احتکار واختفا 

سازمان های  روسای  به  نامه ای  در  صنعت  وزیر   
و  مصرف کنندگان  حمایت  و  حکومتی  تعزیرات 
تولیدکنندگان لیست کاالهای مشمول طرح تشدید 
مبارزه با احتکار و اختفا را برای انجام اقدام های الزم 

ابالغ کرد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن و 
آمده  ارسالی محمد شریعتمداری  نامه  در  تجارت، 
دولت  اقتصادی  ستاد  مصوبات  اجرای  در  است: 
نوسان های  از  جلوگیری  و  بازار  کنترل  منظور  به 
قیمت ها و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از 
مبارزه  تشدید  طرح  مشمول  کاالهای  عرضه نشدن 
کاالهای هدف طرح  بدینوسیله  اختفا  و  احتکار  با 
مذکور به شرح ذیل برای اقدام الزم ابالغ می شود: 
غالت )گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید( 
ـ کاالهای اساسی )روغن نباتی ساخته شده، روغن 
خام، شکر خام، شکر سفید، کره( ـ مواد پروتئینی 
)گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خشک 
صنعتی(ـ  نهاده ها )جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه دار، 
ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه های 
روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانوال( ـ مواد 
اولیه تولیدـ  حبوباتـ  لوازم خانگی )یخچال، یخچال 
فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی( ـ 
لوازم یدکی و الستیک سبک و سنگینـ  کاغذ چاپ، 
مصالح  ـ  شوینده  پودر  انواع  ـ  روزنامه  و  تحریر 

ساختمانی )محصوالت فلزی پُرمصرف و سیمان(

۱5 مرداد؛ آخرین مهلت ثبت شماره 
شبا برای دریافت سود سهام عدالت

15 مرداد ماه آخرین مهلت ثبت شماره شبای بانکی 
مشموالن سهام عدالت جهت دریافت سود این سهام 
است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، مشموالن سهام 
عدالت که تا کنون اقدام به ثبت شماره شبای بانکی 
دریافت سود  عدالت جهت  سهام  سامانه  در  خود 
فرصت  امسال  مردادماه   15 تا  نکرده اند  سهام  این 
دارند که اقدام به این کار کنند.دریافت شماره شبای 
بانکی مشموالن جهت واریز سود سال مالی 1395 
شرکتهای سرمایه پذیر به حساب مشموالن در حالی 
از 30 فروردین ماه سال 96 تا کنون از طریق سامانه 
سهام عدالت در حال اجرا بوده است که از یکم تیرماه 
سال جاری، سامانه سهام عدالت در بخش مربوط به 
دریافت شماره شبای مشموالن برای به روزرسانی 
و همچنین بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت 
شماره شبا از مشموالن سهام عدالت از دسترس خارج 
و امکان ثبت شماره شبای بانکی جدید در این سامانه 
فراهم نبود.بر این اساس با توجه به درخواست های 
مکرر مشموالن سهام عدالت، این امکان از روز 24 
تیرماه تا روز 15 مردادماه برای مدتی محدود فراهم 
اقدام به ثبت شماره شبای  شده است تا مشموالن 
حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت به نشانی 

www.samanese.ir کنند.

خبر

دولت در تصمیم جدیدی قرار را بر این گذاشته 
تا دالر 4200 تومانی را تنها برای کاالهای اساسی 
و  اولیه  مواد  واردات  و  داده  اختصاص  دارو  و 

کاالهای واسطه ای را به بازار ثانویه موکول کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حدود 110 روز 
از تصمیم دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز 
روزهای  در  می گذرد.  غلط  شیوه ای  به  هم  آن 
ابتدایی کار، اگرچه به دلیل شرایط خاص کشور، 
بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران اقتصادی، 
بر این باور بودند که دولت تصمیم صحیحی را 
اتخاذ کرده است، اما سایه سنگین بخشنامه ها و 
که  بود  سنگین  آنقدر  جانبی  دستورالعمل های 
اصل کار را زیر سوال برد.دولت تصمیم گرفت 
که همه نیازهای ارزی کشور را با اعالم پرافتخار 
 4200 دالر  با  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 
تومانی تامین کند و هر نیاز درشت و ریزی را 
که الزم باشد برای وارداتش، ارز دریافت کند، با 
همان منابع ذی قیمت دولتی تامین اعتبار نماید، 
غافل از اینکه در این میان، چه رانت ها که شکل 
انحراف هایی که در پرداخت ها،  نگرفت و چه 
منابع ارزی کشور را به تاراج نبرد. تا جایی که 
انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی که به 
منظور شفافیت از سوی دولت صورت گرفت؛ 
دردهای پنهانی را نهان کرد که باز هم اقتصاد رانتی 
و فساد سیستم های دولتی، آن را رقم زده بودند.
اکنون دولت چند وقتی هست که به دلیل وخامت 

اوضاع ارزی و احساس دیرهنگام ضرورت حفظ 
منابع ارزی کشور در شرایط کنونی، بر مدار دور 
زدن از جاده تصمیمات غلط ارزی قرار گرفته و 
تالش دارد تا منابع ارزی کشور را به نحو بهتری 
مدیریت کند؛ کاری که از مدتها قبل بسیاری از 
خواستار  و  می دادند  هشدار  را  آن  کارشناسان، 
اصالح تصمیمات  دولتی شده بودند، اما تفکرات 
غلط در هیات دولت، اجازه توجه به این هشدارها 
را نمی داد؛ تا بلکه خاطر برخی اعضای دولت 
از اصالح اشتباهات، مکدر نشود.حال خبرها از 
درون دولت حکایت از آن دارد که تصمیم گرفته 
شده تا دالر دولتی دیگر به مواد اولیه و واسطه ای 
تولید، اختصاص نیابد و این بخش هم از شمول 

به  و  شده  مستثنی  تومانی   4200 ارز  دریافت 
بازار ثانویه هدایت شود. آنگونه که منابع دولتی 
و بانک مرکزی می گویند، قرار بر این است که 
دالر 4200 تومانی، تنها به واردات دارو و کاالهای 
نرخ  با  نیازها،  مابقی  و  یابد  اختصاص  اساسی 
بازار ثانویه که محلی برای تعامل صادرکنندگان 
و واردکنندگان است، تامین شود.بر اساس این 
تصمیمات، قرار بر این است که دولت ارز حاصل 
از صادرات مواد پتروشیمی و محصوالت معدنی 
را نیز به بازار ثانویه منتقل کرده و دیگر قرار بر این 
نباشد که تامین ارز واردات کاالها با ارز حاصل از 
صادرات این دو گروه نیز، با دالر 4200 تومانی 
صورت گیرد.یک مقام مسئول در نظام بانکی با 

تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: پتروشیمی ها 
از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از 
تومانی  نرخ 4200  به  دولت  به  صادرات خود 
نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار 
ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.وی افزود: 
دولت دیگر مکلف نخواهد بود که دالر دولتی را 
به بخش تولید بدهد و تنها برای واردات کاالهای 
تومانی  به 4200  موسوم  دالر  دارو،  و  اساسی 
اختصاص داده می شود که البته اکنون نرخ آن از 
مرز 4300 تومان هم گذشته است.به گفته این مقام 
مسئول در نظام بانکی، صادرکنندگان پتروشیمی و 
مواد معدنی نیز می توانند ارز خود را با نرخ توافقی 
در بازار ثانویه عرضه کنند؛ درحالیکه تا پیش از 
این پتروشیمی ها نیز مجبور بودند که ارز خود را با 
نرخ دولتی به دولت بدهند ولی قرار است که این 
محدودیت هم برداشته شود.این در شرایطی است 
که بخش خصوصی بارها و بارها در دوران اجرای 
از فروردین  ارز که  نرخ  سیاست یکسان سازی 
ماه امسال آغاز شده است، نسبت به تغییر جهت 
دولت در اختصاص ارز دولتی هشدار داده و از 
دولت درخواست کرده بود که ارز دولتی را تنها به 
واردات کاالهای اساسی و دارو اختصاص دهد، 
اما اکنون دولت بعد از گذشت ماهها و صرف 
هزینه های بسیاری که از منابع ارزی کشور انجام 
شده است، این تصمیم را در دستور کار قرار داده 

است.

دالر 4200تومانی فقط برای کاالهای اساسی؛

  احتمال آزادسازی نرخ ارز جدی شد

همایش دومین جایزه مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
ایران کسب رتبه نقره ای برای شرکت اورند پیشرو را در پی 

داشت.
خبرنگار زمان، مریم علی اکبرزاده: هیئت داوران از میان 50 
کاندیدا متشکل از بنگاه های اقتصادی بزرگ ایرانی 16 بنگاه 
را در مرحله آغازین برگزیدند که از میان آنان 4 بنگاه اقتصادی 
برتر برگزیده شدند. شرکت اورند پیشرو توانست رتبه نقره ای 
جایزه ویژه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران 
را به لحاظ دارا بودن بهترین عملکرد، کسب و کار مسئوالنه، 
بهبود و توسعه پایدار، همکاری و پاسخگویی به تمامی ذینفعان 

و رعایت اصول پنجگانه CSR کسب نماید.
     سخنرانانی همچون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 
و  دانشگاه  )استاد  نئوریتر  مارتین  ایران،  اسالمی  جمهوری 
رییس شرکت بین المللی CSR (، دکتر ویل پارکس نماینده 
یونیسف در ایران، فاطمه دانشور نمایند اتاق اصناف ایران و 
رییس همایش، سعید معید فر رییس کمیته داوران و چندتن 
از نمایندگان مجلس هرکدام به طور جداگانه مبانی و قواعد 
مربوط به بنگاه های پایبند به اصول مسئولیت های اجتماعی را 

مورد بحث قرار دادند.
تبدیل  لزوم  بر  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی،  عباس 
افزایش  جهت  راهبردی  اقدام  یک  به  اجتماعی  مسوولیت 
کارآمدی و کارایی تاکید کرد گفت: مسوولیت اجتماعی باید 
منجر به تحولی در مدیریت گردد، بنگاه ها باید در برابر مسایل 
زیست محیطی قوانین مشخصی داشته باشند تا هزینه ای را به 

جامعه تحمیل نکنند.
وزیر راه و شهرسازی از اصلی ترین مسوولیت های اجتماعی 
در جامعه حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی را ذکر 
نمود و گفت: رعایت حاکمیت قانون در این بخش مهم و 

اساسی است.

دکتر ویل پارکس  نماینده یونیسف در ایران نیز طی سخنانی 
ضمن اظهار خرسندی از ترویج فرهنگ مسوولیت اجتماعی 
نقش  اهمیت  خصوص  در  نکاتی  به  اقتصادی  های  بنگاه 
مسوولیت  کرد:  تاکید  وی  نمود.  اشاره  جامعه  در  کودکان 
اجتماعی نه تنها حسن نیتی خیرخواهانه بلکه  عنصری مرکزی 

برای موفقیت در کسب و کار است.

فاطمه دانشور رئیس همایش دومین جایزه مسوولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی )CSR( در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار 
زمان ضمن اشاره به یکپارچگی و شفافیت بی سابقه گزارش 
ارائه شده توسط شرکت اورند پیشرو عملکرد این شرکت را 
در حوزه CSR قابل توجه دانست و گفت: عملکرد شرکت 
اورند پیشرو در حوزه کارکنان قابل تحسین است و پروژه های 

بسیاری هم در ابعاد جامعه و حوزه اجتماعی انجام داده است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بناها و ساختمانهایی 
که شرکت اورند پیشرو برای اقشار ضعیف جامعه ایجاد کرده 
است و همچنین نقش آفرینی این شرکت در کمک رسانی 
های مربوط به حادثه زلزله را ستودنی عنوان کرد و همدلی 
بین کارکنان و عالقه ای که موجب از بین رفتن استرس و 
افزایش احساس امنیت شغلی ایشان می شود را از ویژگی های 

شاخص این شرکت ذکر کرد.
توجه  از  نشان  کارکنان  همدلی  و  وفاداری  این  افزود:  وی 
بنیانگذاران شرکت اورند پیشرو به مقوله محیط کار و کارکنان 
در بحث CSR دارد که در کمتر سازمانی قابل مشاهده بوده 

و موجب یکپارچگی بی نظیر ایشان شده است.
فاطمه دانشور اظهار داشت: اورند پیشرو با احداث مدرسه ، 
بیمارستان و خدمت رسانی به اقشار ضعیف شهر صفادشت 
توانست جامعه محلی را توسعه داده و در عین حال الهام بخش 
دیگر کارآفرینان و ثروت آفرینان باشد و به ایشان پیام دهد 
که کارآفرین باید ارزش آفرین باشد. وی افزود: خوشنامی، 
از سود  باالتری  به مراتب  پایداری و ارزش آفرینی اهمیت 

اقتصادی هر بنگاه اقتصادی دارد.
سپیده رحیمیان مدیرعامل خیریه راز از هلدینگ راز در گفتگو 
با خبرنگار زمان از شرکت اورند پیشرو به عنوان بزرگترین 
تولید کننده این هلدینگ یاد کرد و حوزه کاری این شرکت 
را تولید قطعات خودرویی طرفدار محیط زیست و در واقع 

صنعت سبز بیان نمود.
راز خیریه  اظهار داشت: شرکت آب معدنی هولدینگ  وی 
مارا از لحاظ مالی حمایت میکند، به طوریکه عواید حاصل از 
فروش آب های معدنی در بطری های صورتی، آبی و سبز در 
خیریه راز به ترتیب در حوزه بانوان سرطانی، محیط زیست و 

کودکان بی سرپرست و بدسرپرست هزینه می شود.
اجتماعی  مسوولیت  ایفای  خصوص  در  ادامه  در  رحیمیان 
توسط شرکت اورند پیشرو اذعان داشت: دکتر صمدی موسس 
اورند پیشرو و سایر شرکت های این هولدینگ هستند که 
عالوه بر جذب حدود 1500 نفر، خدمات اجتماعی فراوانی 
از جمله تاسیس درمانگاه اورند سالمت با ارائه کلیه خدمات 
در  که  واحدی  مسکونی 223  مجتمع  ساخت  و  تخصصی 
اختیار پرسنل و جمعی از افراد که در آن منطقه نیاز به مسکن 
داشتند را انجام دادند که موجب شده است این شرکت همواره 

در انجام مسوولیت های اجتماعی پیشرو شناخته شود.
مدیرعامل خیریه راز ادامه داد: نگاهی که بنیانگذار این مجموعه 
به کارکنان خود داشته همچون نگاهی است که پدر به خانواده 
دارد و موجب شده است که همواره عالوه بر حقوق پرسنل 
مقوله مسکن، بهداشت و مایحتاج روزانه ایشان نیز مورد توجه 
قرار گیرد. وی افزود: جناب دکتر صمدی معتقد است که این 

فعالیت ها نه تنها هزینه نیستند بلکه سرمایه گذاری اند.
وی اظهار امیدواری کرد که صنایع کشور با تالش روزافزون 
بتوانند هر روز گام موثری در تولید کاالی ایرانی برداشته و 
مسوولیت اجتماعی را نیز پابه پای تولید مجدانه پیگیری کنند.

الزم به ذکر است که این مراسم با حضور مسئولین بین المللی 
و کشوری، فعاالن اقتصادی و جمعی از فرهیختگان برگزار و 
در طی آن به تعدادی از شرکت کنندگان نیز لوح مسئولیت 

پذیری اجتماعی اهدا گردید.

کسب رتبه نقره ای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت اورند پیشرو

 تاکید بر لزوم همکاری فوری گمرکات

 با تولیدکنندگان

تولیدکنندگان  به دغدغه  اشاره  با  اقتصاد  وزیر 
گفت: مدیران گمرکات مکلف اند با بازرگانان و 

صنایع همکاری کنند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما ، مسعود 
کرباسیان با بیان اینکه هیچ کارخانه ای برای تامین 
مواد اولیه با مشکل مواجه نخواهد شد، اظهار 
داشت: گمرکات کشور با فعالیت اولویت دار، 
اجازه نمی دهند واردات مواد اولیه کارخانه ها با 
وقفه مواجه شود.وی تصریح کرد: دردناک ترین 
چرخ های  که  است  این  دولت  برای  تصویر 
کارخانه ای به دلیل مشکل تامین مواد اولیه از 
حرکت باز ایستد، کارگری بیکار شود، سفره ای 
خالی بماند و سرمایه ای برباد رود.وزیر اقتصاد 
با اشاره به درد دل یک کارآفرینی در خصوص 
کارخانه اش  اولیه  مواد  تهیه  و زحمت  سختی 
گفت: یکی از نگرانی های کارآفرینان و تولید 
شده  تهیه  اولیه  مواد  که  است  این  کنندگان 

برای تولید، پشت درهای ورودی کشور معطل 
و  مولد  کارآفرینان  کرد:  تاکید  بماند.کرباسیان 
وزارت  و  دولت  حمایت  باید  شناسنامه دار 
اقتصاد را در کنار خود احساس کنند و قطعا تمام 
مجموعه های مدیریتی وزارت اقتصاد مکلف اند 
که به قید فوریت و بدون فوت وقت به وضعیت 
انجام  واحدهای تولیدی رسیدگی های الزم را 
ادامه داد: از گمرکات سراسر کشور  دهند.وی 
خواسته ام که با توجه به تخصیص ارز ازجانب 
هرچه  تولیدی،  کاالهای  تامین  جهت  دولت 
زودتر پیش اظهاری قبل از ورود کاال عملیاتی 
استفاده  نیز  نسیه بری و ضمانتنامه  از روش  و 
شود تا خرید مواد اولیه برای کاالهای تولیدی 
افزود: طبق  اقتصاد  نباشد.وزیر  مواجه  وقفه  با 
این دستور گمرکات می دانند که تامین کاال برای 
واحدهای تولیدی از اولویت خاصی برخوردار 
است.کرباسیان تاکید کرد: از این پس مدیران کل 
استانی و ناظران موظفند به منظور رفع مشکالت 
موجود، با مدیران واحدهای تولیدی و بازرگانان 
گزارش  قالب  در  را  نتیجه  و  گذاشته  جلسه 
هفتگی، اعالم کنند.وی افزود: پیش از این هم 
آنها مکلف شده بودند که هیچ تصمیمی را بدون 
نرسانند. انجام  به  با بخش خصوصی  مشورت 
کرباسیان در پایان گفت: همچنین مدیران گمرک 
وزارت  در  شنبه  روز  امورمالیاتی،  سازمان  و 
اقداماتی  گزارش  تا  می یابند  حضور  اقتصاد 
که طی دو هفته اخیر و در راستای دستورات 
رئیس جمهور و خط مشی وزارتخانه به انجام 

رسانده اند را ارائه دهند.

 افزایش 9/8 درصدی تولیدات خودرو 

در کشور

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
گفت: تولیدات خودرو  در سه ماهه نخست  امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/8 دهم درصد 

افزایش داشته است.
منصور  ؛  ازصداوسیما  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کشور  در  خودرو  تولید  داشت:  اظهار  معظمی 
در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 9 و 8 دهم درصد افزایش داشته و این 
نشان دهنده این است که بازار خودرو از نظر میزان 
تولید هیچ مشکلی نداشته است.وی گفت: متأسفانه 
اتفاقی که در بازار رخ داد به دلیل  این بود که ثبت 
سفارش متوقف شد و تغییراتی که در نرخ ارز به 
وجود آمد و از طرفی اعالم  عدم همکاری الزم 
شرکت های خارجی در خصوص ثبت سفارشات 
باعث التهاب بازار خودرو در کشور شد و درنتیجه 
نگرانی برای بعضی از مصرف کنندگان در کشور به 
وجود آمد. وی افزود: در حال حاضر افزایش تولید 
ایجاد شده و بازار نیز در حال حاضر خوشبختانه 
آرامش نسبی پیداکرده و شرکت های خارجی که 
دارای قرارداد بودند نیز تا سوم مردادماه تعهدات 
خود را انجام می دهند و اتفاق خاصی نیفتاده است.
به  صنعت  وزارت  تاکید  از  همچنین  وی 
تولید  نیاز  خریداری  درخصوص  خودروسازان 
اساس  بر  انتهای سال گفت: وزارت صنعت  تا 
بخش  داشته،  خودروسازان  به  که  تأکیدی 
قابل توجهی از نیازهای آنان تا پایان سال خریداری 
شده و به تدریج منتقل خواهد شد.وی ادامه داد: 
پیش بینی  این است که تا پایان سال به لحاظ نیاز 
بازار از منظر تولید هیچ مشکلی نخواهیم داشت و 

مصرف کنندگان مطمئن باشند که نیاز خودشان را 
بر اساس تولیدی که در بازار وجود دارد می توانند 

از واحدهای تولیدی خریداری کنند.
است  این  بر  ما  تالش  گفت:  همچنین  وی 
درست  قیمت  با  خودروی  بتوانند  مردم  که 
از طریق  انتظارشان هست  مورد  که  کیفیتی  و 
خودروسازان تأمین کنند.معظمی درباره نظارت 
بر افزایش قیمت ها نیز گفت: افزایش قیمت در 
بحث خودروسازی با شورای رقابت هست و 
قیمت  افزایش  دنبال  به  به شدت  خودروسازان 
هستند ولی شورای رقابت که مقام مسئول در 
این خصوص است با این افرایش موافقت نکرده 
است.وی افزود: از ابتدای سال تا کنون درمجموع 
یک افزایش 7/6 درصدی داشته ایم اما درخواست 
خودروسازان اعداد و ارقام بسیار بیشتری بوده که 
درحال مذاکره هستند اما فکر نمی کنم که نظر 

خودروسازان تأمین شود.

بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و 
تجارت الکترونیکی )الکامپ( ایران در حالی دقایقی 
پیش با رویکرد »ایران دیجیتال« آغاز به کار کرد که همه 
فعاالن بخش فناوری اطالعات داشته های خود را در 

این عرصه به نمایش عموم گذاشته اند.
و چهارمین  بیست  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی 
ایران که به گفته »رسول سراییان« رئیس سازمان فناوری 
اطالعات بزرگترین رویداد بخش فناوری اطالعات 

است، دیروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
نمایشگاه  این  افتتاح  آیین  کرد.در  بکار  آغاز  تهران 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و نیز »رامین قلی زاده« وزیر راه و ارتباطات 
صنعت  مسئوالن  همراه  به  آذربایجان  جمهوری 
ارتباطات و دیجیتال کشور داشتند.در این دوره، بیش 
از 400 شرکت استارتاپی حضور دارند و امسال »الکام 
گیمز«)بازی سازها( برای نخستین بار همراه با نمایشگاه 
الکامپ همراه شده اند.»الکام تاکز«)گپ و گفت( نیز 

یک رویداد جدید در الکامپ 24 است که امسال با 
حمایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شکل 
گرفته و در چهار نقطه مختلف نمایشگاه، فضاهایی 
برای آن در نظر گرفته شده است تا فعاالن و عالقه 
مندان بتوانند به دانسته های خود اضافه کنند.»الکام 
به   گذشته  سال  که  است  تازه ای  رویداد  نیز  ترندز« 
صورت محدود برگزار شد اما امسال سالن 27 به آن 
اختصاص داده شده و شامل »هوش مصنوعی، داده های 

بزرگ، پردازش موازی، شهر هوشمند« است.

»الکامپ 24« 
با رویکرد ایران 

 دیجیتال 
افتتاح شد



ماندگارترین نوا ، آهنگ مهربانی است.
حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

چشمه ی چشم مرا ای گل خندان دریاب 
 که به امید تو خوش آب روانی دارد

گوی خوبی که برد از تو که خورشید آنجا 
 نه سواری است که در دست عنانی دارد

امروز با حافظ

کتاب »در جست و جوی طبیعت« 
چاپ دومی شد

جوی  و  جست  »در  کتاب   
طبیعت« )غریزه زیست گرایی( 
نوشته ادوارد ویلسون با ترجمه 
کاوه فیض اللهی توسط نشر نو 

به چاپ دوم رسید.
»در  کتاب  مهر،  گزارش   به 
طبیعت«  جوی  و  جست 
)غریزه زیست گرایی( نوشته ادوارد ویلسون با ترجمه 
کاوه فیض اللهی به تازگی توسط نشر نو به چاپ 
اردیبهشت  این کتاب  اول  دوم رسیده است. چاپ 
روزهای  طی  دومش  چاپ  و  شد  منتشر  امسال 
از نظر نویسنده  بازار نشر شده است.  گذشته وارد 
کتاب و عبدالحسین وهاب زاده که دیباچه ای برای 
کتاب نوشته، زیست گرایی چیزی نیست جز مجموع 
گرایش های مثبت و منفی به ویژگی های زیستگاهی. 
عنوان  به  سال  میلیون   2 به  نزدیک  انسان ها  ما 
شکارچی-گردآور زندگی کرده ایم و تمام این مدت 
در نوع خاصی از زیستگاه احساس امنیت بیشتری 
کرده و به منابع مورد نیازمان، بیشتر دسترسی داشته ایم. 
ما همواره شکل خاصی از زیستگاه را زیبا می بینیم 

و تالش می کنیم پارک هایمان را به آن شکل بسازیم.
یکی از جالب ترین تصاویری که ذهن ویلسون با 
وجود کمترین شواهد علمی قطعی موفق به دیدنش 
شد، زیست گرایی است. زیست گرایی تالش ویلسون 
برای یافتن زمینه ای مشترک میان دو موضوع مورد 
عالقه اش یعنی زیست شناسی اجتماعی و حفاظت 
از تنوع زیستی است. مطالب این کتاب در 3 فصل با 
این عناوین نوشته شده اند: »طبیعت جانوران، طبیعت 

انسان«، »الگوهای طبیعت« و »فراوانی طبیعت«.
چاپ دوم این کتاب با 270 صفحه و قیمت 32 هزار 

تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۴/32   طلوع آفتاب 6/۱0 
اذان ظهر ۱3/۱۱  اذان مغرب 20/3۱
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اوقات شرعی

معرفی برگزیدگان سومین جشنواره »بچه های محراب« 

آیین اختتامیه سومین جشنواره »بچه های محراب« با اهدای جوایز برگزیدگان در حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( برگزار شد.

به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، آیین اختتامیه 
سومین جشنواره »بچه های محراب« با حضور موذنان و مکبران برگزیده و خانواده هایشان 

در مصالی بزرگ آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( برگزار شد. 
ملوک سیدآبادی دبیر اجرایی سومین جشنواره بچه های محراب و مدیر فرهنگی هنری 
منطقه 14 در این مراسم با تبریک به مناسبت سالروز والدت امام رضا )ع( گفت: خداوند 
را شاکریم که توفیق خدمتگزاری به نوجوانان مکبر و مؤذن را به ما داد که مایه فخر 
شهرمان هستند.  وی اضافه کرد: این جشنواره با هدف ترویج سنت زیبایی اذان گویی 
و تکبیرگویی با همکاری مراکز فرهنگی هنری همه مناطق شهر تهران برگزار شد که 
پنج هزار و 332 نفر در آن ثبت نام کردند. در مرحله دوم جشنواره، داوران برجسته در 
39 جلسه داوری با شاخصه های یکسان در مناطق 22 گانه قضاوت کردند و به همه 
شرکت کنندگان هدیه ای به رسم یادبود اهدا شد.  رییس فرهنگ سرای اخالق در ادامه 
گفت: در مرحله داوری امام جماعت های مساجد و پایگاه های بسیج مساجد همکاری 
خیلی خوبی داشتند که قابل تقدیر است. در نهایت امروز با برگزاری آیین اختتامیه، در 
هر منطقه سه مؤذن و سه مکبر برگزیده معرفی می شوند. البته 10 نفر برتر هر منطقه نیز 
در دوره های آموزشی که به زودی برگزار می شود، شرکت خواهند کرد تا در این عرصه 
پیشرفت داشته باشند.  وی در پایان عنوان کرد: از مسئوالن آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم حسنی )ع( به ویژه آقای عباس سلیمی معاون فرهنگی آستان سپاسگزارم که 
در برگزاری آیین اختتامیه ما را یاری کردند.  اجرای گروه تواشیح شمس و پخش کلیپی 

از رقابت نوجوانان در جشنواره بچه های محراب از دیگر بخش های برنامه بود. 
بخش پایانی مراسم نیز به اهدای جوایز برگزیدگان سومین جشنواره بچه های محراب 
اختصاص داشت که 132 برگزیده جشنواره، لوح تقدیر و جوایز خود را دریافت کردند. 
سومین جشنواره بچه های محراب امسال در دو رشته مکبّری )رده سنی 12-8 سال( و 
موّذنی )رده سنی 16-12 سال( در سطح مناطق 22 گانه برگزار شد که بیش از 5300 
نفر از کودکان و نوجوانان در طول ماه مبارک رمضان در شهر تهران ثبت نام کردند و 

به رقابت پرداختند.

کریستن استوارت در نسخه سینمایی »فرشتگان چارلی«

کریستن استوارت در نسخه سینمایی »فرشتگان چارلی« دیده می شود.
به گزارش دویچه وله،سریال تلویزیونی فرشتگان چارلی در دهه 1970 میالدی از شهرت 

و محبوبیت بسیاری برخوردار بود.
براساس داستان آن، دو فیلم سینمایی نیز در سال های آغازین دوهزار ساخته شدند.

بنا بر گزارش ها، فیلم جدیدی از فرشتگان چارلی در سال 2019 اکران خواهد شد که 
کریستن استوارت در آن ایفای نقش خواهد کرد. نائومی اسکات و اال بالینسکا دو بازیگر 

تقریبا ناشناخته دیگری هستند که در کنار کریستن استوارت حضور دارند.
کریستن استوارت به عنوان اولین هنرپیشه آمریکایی به خاطر بازی در فیلم »ابرهای سیلز 

ماریا« در سال 2015 برنده جایزه سزار فرانسه شد.

خبر

دبیر هفدهمین جشنواره تئاترعروسکی با اعالم 
بوستان  در  دوره  این  »شادپیمایی«  مراسم  اینکه 
»آب و آتش« برگزار می شود، از تاثیر گرانی ارز و 
تحریم ها و تخصیص کم اعتبارات بر عرصه هنر 

گفت.  
کمتر از یک ماه به شروع جشنواره تئاتر عروسکی 
برگزار  بار  یک  دوسال  هر  که  )مبارک(  تهران 
می شود باقی مانده و مرضیه برومند که تا اواخر سال 
قبل شایعه استعفایش از دبیری جشنواره شنیده می 
شد، این روزها پس از برطرف شدن برخی مشکل 
ها و نیز با همراهی دوستان و همکاران جوان و 
قدیمی خود مشغول آماده سازی جشنواره  است؛ 
با  جشنواره ای که تفاوت مهم و قابل توجه آن 
دیگر رویدادهای هنری کشور افتتاحیه ای است که 
چند سالی است در خیابان و با حضور خانواده ها و 

بچه ها و عروسک ها برپا می شود.
برومند در گفت وگویی با ایسنا درباره شادپیمایی 
جشنواره عروسکی که خودش هم این واژه را  
برایش انتخاب کرده است، گفت: سال 93 یعنی 
دوره پانزدهم این جشنواره  به نوعی امتحانی بود 
که ببنیم اگر چنین برنامه ای برگزار شود چه اتفاقی 
می افتد؟ چون معموال از این نوع برنامه هایی که با 
شادی همراه باشند نداریم و راه پیمایی ها بیشتر به 
بهانه های مذهبی و عزا و سیاسی است. در آن سال 
برنامه ما تجربه خوب و جذابی از آب درآمد چون 
با وجود راه بندانی که در خیابان ها پیش آمد مردم 
با سالیق و عقاید مختلف خیلی همراهی کردند و 
دیدیم وقتی بحث شادی و همدلی باشد مردم حتی 

شلوغی و راه بندان را هم تحمل می کنند.
برنامه ریزی  شده تر  کمی  سال 95  در  افزود:  او 
و با مسیری طوالنی تر افتتاحیه و شادپیمایی را 
پیش بردیم که مسیر تاالر وحدت تا تئاتر شهر را 
طی کردیم و آن هم فوق العاده بود. در آن دوره 
حضور مردم فراتر از انتظار ما بود و حتی رییس 

یونیما جهانی که همراه ما بود باور نمی کرد چنین 
استقبالی از افتتاحیه یک جشنواره شود چرا که در 
هیچ کشوری چنین چیزی با این شور و حال و 

مخصوصا در شهری بزرگ مثل تهران ندیده بود.
بخشی از مشکالت جامعه بخاطر همدل نبودن 

است 
برومند خاطرنشان کرد: در آنچه ما برای جشنواره 
زیادی  همدلی  دیدیم  تدارک  افتتاحیه  بویژه  و 
از آن جهت  این  ایجاد شد و  در سطح جامعه 
اهمیت دارد که به نظرم در شرایط فعلی بخشی 
نبودن جامعه است  از مشکالت بخاطر همدل 
و اینکه به فکر تامین منافع بلندمدت نیستند، در 
حالی که در دوران جنگ اصال چنین چیزی را 

شاهد نبودیم.
او با اشاره به اینکه ترجیح می داد در جشنواره 
امسال که از 31 تیرماه به طور رسمی آغاز می شود، 
نشانه های جشنواره و نیز اجرای نمایش ها در نقاط 
امکانش  که  باشد،  داشته  وجود  تهران  مختلف 
هفدهم  افتتاحیه جشنواره  درباره  نیست،  فراهم 

گفت: من همیشه دوست داشتم این شادپیمایی 
در خیابان باشد تا مردمی که از برگزاری چنین 
جشنواره ای خبر ندارند خیلی ناگهانی با آن مواجه 
شوند و ببینند چه اتقاق عجیب و قشنگی است، 
ترافیک،  بحث  بجز  تهران  خیابان های  در  ولی 
مسائل و محدودیت های دیگری هم وجود دارد 

که کمی برنامه های ما را تغییر داده است.
شادپیمایی در پارک آب و آتش

امسال  افتتاحیه  اینکه  بیان  با  این جشنواره  دبیر 
همزمان با عید سعید قربان و یک روز زودتر از 
داد: دوست  ادامه  تاریخ رسمی جشنواره است، 
داشتیم شادپیمایی را از میدان ولیعصر )عج( به 
دلیل  به  کنیم ولی هم  دنبال  تئاتر شهر   سمت 
مناسبت عید مذهبی و هم برخی مسائل دیگر که 
هماهنگی و گرفتن مجوز را ممکن بود سخت کند، 
تصمیم گرفتیم افتاحیه را که در یک روز تعطیل 
تفریحی  مکان  مثل یک  دیگر  در محلی  است، 
و  آب  بوستان  وقتی  دلیل  همین  به  کنیم،  اجرا 
اتش به ما پیشنهاد شد موافقت کردیم و اگرچه 

کمبود امکاناتی در آنجا وجود دارد اما با همراهی 
شهرداری و مدیران بوستان در تدارک انجام کارها 

در همان محل هستیم.
به گفته برومند مراسم افتتاحیه از ساعت 17 تا 19 
روز عید سعید قربان برگزار می شود و بعد از آن 
هم تا شب نمایش هایی اجرا خواهد شد،  ضمن 
اینکه دست اندرکاران جشنواره در تالش هستند 
هر شب مقابل تئاتر شهر نمایش های خیابانی برای 
مردم اجرا شود تا محوطه بیرونی این مجموعه 
تئاتری که در کنار سالن حافظ، اصلی ترین محل 
اجرای نمایش های جشنواره است،  گرم و زنده 

نگه داشته شود.
هنوز برای پول جشنواره دل شوره داریم

در بخش دیگری از این گفت و گو برومند درباره 
مسائل مالی و بودجه جشنواره و نیز گرانی ارز 
گفت: ما همیشه قطره چکانی بودجه می گیریم ولی 
خوشبختانه تا االن مدیران در پرداخت پول  عقب 
نبودند و حاال که انتخاب نهایی آثار انجام و گروه ها 
مشخص شده اند، بخش دوم کمک هزینه ها را 
پرداخت می کنیم. البته رقم کمک هزینه هم به 
هر گروهی نسبت به خرجی  که دارد و اینکه از 
شهرستان می آیند متفاوت است و براساس بررسی 
کارشناسی به گروه ها پول میرسانیم تا کمتر مشکل 

داشته باشند.
و  دلشوره  همچنان  حال  این  با  کرد:  تاکید  او 
استرس اینکه پول نیست وجود دارد و متاسفم 
بابت بی مهری آن هایی که بودجه را تعیین و بعد 

خیلی کمتر از رقم اصلی تخصیص می دهند.
دعوت برومند از خانواده ها

او در پایان از خانواده ها و نیز بچه ها دعوت کرد 
تا روز 31 مردادماه و همزمان با عید سعید قربان 
از ساعت 17 با عروسک هایشان به بوستان آب 
و آتش بروند تا همه در کنار هم در شادپیمایی 

جشنواره تئاتر عروسکی تهران شرکت کنند.

کاریکاتور

بیشترین تبلیغ برای فیلم سینمایی »خاله قورباغه« به کارگردانی 
افشین هاشمی و تهیه کنندگی فرشته طائرپور را تاکنون خانواده هایی 
که به سینما آمده اند، انجام داده اند و با رضایت تماشای آن را به 

دیگران نیز توصیه کرده اند.
همچنین آغاز پخش تیزر های تلویزیونی از هفته گذشته نیز تاثیر 
این فیلم کودک سالم و شاد به  اکران  زیادی در اطالع رسانی 

خانواده ها داشته است.
خاله قورباغه به مدد تایید و تبلیغ خانواده ها اکنون در رتبه سوم 
و  هزارپا  کمد های  از  )بعد  پرده  روی  فیلم های  فروش  جدول 

تگزاس( قرار گرفته است.
این فیلم در برخی پردیس های سینمایی مانند باغ کتاب در ردیف 

دوم فروش قرار دارد.
همچنین در سالن برخی از سینما ها مانند سینمای جدید االحداث 
با  را  خود  دوسال  زیر  کودکان  حتی  خانواده ها  غرب،  شهرک 

کالسکه به سینما می آورند.

 قورابغه ها از نردابن فروش
  ابال مي روند

جنگ بازی کوداکنه ترامپ

با دعوت از مردم برای شرکت در »شادپیمایی«

مرضیه برومند: کمربندهایمان را محکم بسته ایم

در حالی که 40 درصد از تصویربرداری مجموعه »ستایش« به 
کارگردانی سعید سلطانی گذشته است، بازیگر اصلی این مجموعه 
نرگس محمدی که نقش ستایش را ایفا می کند، هنوز به مجموعه 
ملحق نشده است. »ستایش 3« تصویربرداری خود را با حضور 
بازیگران جدیدی که به تازگی با سازندگان این مجموعه قرارداد 
بسته اند، آغاز خواهد کرد. رسول نجفیان بازیگر جدیدی است که 

به تازگی با سازندگان مجموعه »ستایش« قرارداد بسته است.
به گفته حامد خاک دامن، مدیر تولید مجموعه »ستایش« در حال 
حاضر مهتاج نجومی، شهرام پوراسد، فرهاد جم و مریم خدارحمی 
جلوی دوربین به ایفای نقش می پردازند و نرگس محمدی هم قرار 

است به زودی به این مجموعه ملحق شود.
این  اصلی  بازیگران  از  که  سلوکی  محمد  و  ارجمند  داریوش 
مجموعه محسوب می شوند، پیش از این سکانس هایی را ایفا 
کرده اند و اکنون در مجموعه حضور ندارند. امیر محمد زند نیز به 

تازگی به این مجموعه ملحق شده است.
تصویربرداری سریال »ستایش 3« به کارگردانی سعید سلطانی،  
نویسندگی سعید مطلبی و تهیه کنندگی آرمان زرین کوب که از دهم 

فروردین ماه در تهران آغاز شده است.

»ستایش« بدون نرگس 
محمدی ادامه دارد

»گل نساء« نخستین فیلم بلند سینمایی ستار چمنی گل، در بخش 
رقابتی سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم »ریف« RIFF در 

کشور نروژ به نمایش درمی آید.
به   Golnesa نساء«  »گل  سینمایی  رسیده،فیلم  گزارش  به 
کارگردانی ستار چمنی گل، با فیلمنامه ویدا صالحی، با مدیریت 
فیلمبرداری محمد فکوری و با نقش آفرینی سعید داخ، علی محمد 
رادمنش، یگانه رجبی، ساقی زینتی، مسعود محمدی و ویدا عمویی؛ 
در چهارمین حضور بین المللی خود به نمایندگی از سینمای ایران در 
بخش رقابتی سومین دوره جشنواره بین المللی فیلم »ریف« در منطقه 
»اینا« از مناطق جذاب گردشگری در نزدیکی شهر اسلو در نروژ 
روی پرده می رود. این جشنواره، با نمایش دادن 36 فیلم کوتاه و بلند 
از کشورهای ایران، آمریکا، برزیل، فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، امارات 
متحده عربی، یونان، لهستان، صربستان، انگلیس، کانادا، اسلواکی، 
چین، اسپانیا، نروژ، هلند، تایوان و آلمان و همچنین برپایی چند 
ورک شاپ سینمایی و رقص در روزهای 8 تا 12 آگوست 2018 
در نروژ برگزار می شود. جشنواره بین المللی فیلم »ریف« در ماه ژوئیه 
2015 در »اینا« Eina منطقه جذاب گردشگری در نزدیکی اسلو و 

با همکاری شهرداری اسلو و شهرداری این شهر برگزار می شود. 

»گل نساء« در بخش رقابیت 
جشنواره نروژی

آگهی مزایده
شهرداری گهرو به استناد بند ۱ مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 3۱ مورخ ۱396/۱2/23 و بر 
اساس ماده ۱3 آئین نامه مالی شهرداریها در نظر دارد نسبت به اجاره زمینهای سرچشمه ها واقع در جاده 
خوزستان از طریق مزایده کتبی جهت اجاره یکساله اقدام نماید. ضمناً شرایط مزایده به شرح ذیل میباشد .

۱-برای مدت یکسال مبلغ 23/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
شرایط مزایده :

۱-متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی به واریز 5 درصد کل مبلغ کارشناسی به حساب سپرده 
شهرداری نزد بانک ملی 3۱۰۰۰۰2394۰۰3 یا ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند .

2-متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  ۱397/5/۱5 پیشنهادات خود را به امور مالی شهرداری 
تحویل نمایند .

3- متقاضیان می توانند اسناد مزایده را در مهلت قانونی از واحد امور مالی شهرداری تحویل بگیرند .
4- هزینه کارشناسی و انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
6-کمیسیون معامالت در روز سه شنبه مورخ  ۱397/5/۱6 تشکیل و برنده مزایده اعالم میگردد .

علی محمدی – شهردار گهرو 

آگهی مزایده
شهرداری گهرو به استناد بند ۱ صورتجلسه شورای اسالمی شهر به شماره 42مورخ ۱397/4/۱4  در نظر دارد 
نسبت بـه فروش ۱63/52 تن قیر ۱۰۰-۸5 و تهیه آسفالت بیندر ۱9-۰ را از طریق مزایده کتبی اقدام نماید که از 
متقاضیان دارای رتـبـه دعوت بعمل می آید اعالم نمایند در مقابل قیر دریافتی ۱63/52 تن قیر ۸5/۱۰۰ چند تن 

آسفالت بیندر۱9-۰ به این شهرداری تحویل می نماید . ضمناً شرایط مزایده به شرح ذیل میباشد .
۱-کلیه هزینه های پخت و حمل و تهیه امولیسیون بعهده شرکت کننده در مزایده میباشد .

2-مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده ۱32/۰۰۰/۰۰۰  ریال میباشد که بصورت ضمانت نامه بانکی یا مبلغ سپرده 
به حساب بانک ملی 3۱۰۰۰۰2394۰۰3 شهرداری گهرو واریز گردد .

3- متقاضیان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  ۱397/5/۱5 پیشنهادات خود را به امور مالی شهرداری تحویل 
نمایند .

4- اسناد مزایده طی فیش ارائه شده از امور مالی تحویل میگردد .
5- شرکت کنندگان در مزایده میبایست حتماً دارای رتبه بندی باشند .

6-کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و ... بعهده برنده مزایده میباشد .
7- هزینه آزمایشگاه و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده میباشد .

۸- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
9- متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری گهرو مراجعه نمایند.

۱۰-کمیسیون معامالت در روز سه شنبه مورخ  ۱397/5/۱6 تشکیل و برنده مزایده اعالم میگردد.
علی محمدی – شهردار گهرو 

 نوبت دوم نوبت دوم

نمایش نقد و بررسی »مکان« در خانه 
هنرمندان ایران

مهدی  سید  ساخته  »مکان«  فیلم 
احمدپناه به تهیه کنندگی امیرشهاب 
ماه  مرداد  هفتم  یکشنبه  رضویان 
هنرمندان  خانه  در   17:00 ساعت 
به  شود.  می  بررسی  و  نقد  ایران 
گزارش رسیده،»مکان« با نگاهی به 
یک معضل اجتماعی فراگیر در سال 95 تولید شد و 
همان سال توانست در جشنواره فجر حضور یابد و 
در همان چند اکران محدود بازخورد های خوبی از 
مخاطبان و منتقدان دریافت کند، اما پس از جشنواره 
تا مدت ها امکان نمایش نداشت. مسئله ای که فیلم 
به آن اشاره می کند شاید به نوعی مسئله تمامی جوان 
های این سرزمین باشد در شهرهای بزرگ و کوچک 
و برای دختر و پسر. سید مهدی احمدپناه، مژده دایی، 
علیرضا سردشتی، عباس ناصری و پانته آ تاجبخش 

گروه نویسندگان فیلم »مکان« را تشکیل می دهند.

خبر

و  فراز  درباره  نیز  رویداد  این  دبیر  زاده  نظری  مصطفی 
نشیب های برگزاری این رویداد توضیحاتی را ارائه و بر 
مستقل بودن این رویداد تاکید کرد.این رویداد مستقل است 
و سفره ای پهن نشده است. فارابی به این رویداد جدید 
کمک کرده و خوشحالم دنبال ژن خوب و بد نبودند که 

این رویداد برگزار شود یا نشود.
به گزارش پیام زمان ، رقابت نهایی دو گروه 10 نفره از 
پردیس  در  فیلمنامه عصر جمعه  ایده پردازی  گروه های 
سینمایی ملت آغاز شد و داوران این رویداد متشکل از 
وحید  بخت آور،  پریسا  تبریزی،  کمال  میرکریمی،  رضا 

مصطفوی، سید جمال ساداتیان و محمود اربابی، آثار ارائه 
شده را مورد ارزیابی قرار دادند. با بررسی ایده های ارائه 
شده توسط نماینده هر گروه، نفرات برتر را معرفی کردند.

جاللی مدیر پردیس ملت در مراسم پایانی این رویداد 
گروه  اول:  کرد:رتبه  معرفی  شرح  بدین  را  برگزیدگان 
شماره 5/رتبه دوم: گروه شماره 16/رتبه سوم: گروه شماره 
12در ادامه رتبه های چهارم تا دهم نیز بدین شرح معرفی 
شد:رتبه چهارم: گروه شماره 10 ، رتبه پنجم: گروه 7، 
رتبه ششم گروه شماره 9، رتبه هفتم گروه شماره 18، 
رتبه هشتم گروه شماره 3، رتبه نهم مشترکا گروه 13 و 

15، رتبه دهم گره شماره 19. علیرضا تابش مدیرعامل 
بنیاد سینمایی فارابی نیز در این مراسم پایانی »رویداد خلق 
ایده« اظهار کرد: خوشحالم در جمع شما هستم و بابت این 
اتفاق خوب به اهالی سینما تبریک می گویم. این رویداد 
می تواند فراگیر و در استان ها برپا شود. امیدوارم به سمت 
سینمای رویاپرداز و قصه گو برویم که نیاز امروز سینمای 

کشورمان است.
وی با تقدیر از برگزار کنندگان این رویداد یادآور شد: از 
روحیه و نشاطی که به ما می دهید سپاسگزارم، امیدوارم 
آرایی که امروز اعالم شد بدرخشند. از اساتیدی که با صبر 

و حوصله کنار شما داوری کرده و آموزش دادند تشکر 
می کنیم. ما شبیه این اتفاق را سال گذشته در فارابی به 
صورت محدود برگزار کردیم که اساتید آن دوره در این 
محفل حضور دارند. مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی تاکید 

کرد: خوشحالیم این رویداد سرآغاز یک حرکت جدید 
در خلق ارزش های جدید در حوزه فیلمنامه نویسی است 
امیدوارم به آرزوهای خود برسید و با کسانی که می توانند 

از ایده های شما حمایت کنند روبه رو شوید .

رویداد خلق ایده به دنبال ژن خوب و بد نبود 


