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اظهار کرد: در جلسه شورای اقتصادی سه قوه که دیروز تشکیل شد سیاست های پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی برای بخش ارز مورد بررسی قرار گرفت.
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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

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

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

حمایت وزارت خارجه آمریکا

 از اعتراضات مشکوک ایران

 افزایش تولید روزانه بنزین 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس  

قلیانی ها بین ۳ تا ۵ سال 

سرطان خون می گیرند
به گزارش زمان ، توئیتر فارسی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی از 
اعتراضات اخیر ایران حمایت کرده و نوشت: درحالی که این نهایتا برعهده 
مردم ایران است که مسیرحرکت کشورشان راتعیین کنند، آمریکا از 

صدای مردم ایران که برای مدتی طوالنی نادیده گرفته شده است...

به گزارش زمان ، محمد علی دادور با بیان این که تولید بنزین پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس تا پایان شهریورماه به 30 میلیون لیتر در روز 
می رسد، افزود: تولید این پاالیشگاه درشرایط پایداری قرار دارد و از 2۶ 

میلیون لیتر به 27 میلیون و ۵00 هزار لیتر در روز رسید.

به گزارش زمان ، زهرا نظری فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی درباره 
مصرف کنندگان قلیان و ضررهای ناشی از آن به فارس گفت: امروزه 
در بین افراد جامعه در هر رده سنی کشیدن قلیان عادی شده و افراد 

قلیانی قلیان کشیدن را یک نوع دورهمی و سرگرمی می دانند. 165
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سرمقاله
تغییر الگوی مشارکت اجتماعی 

زنان و تحوالت هویتی

نگاه روز
نرخ متعادل دالر بین ۶ تا ۷ 

هزار تومان است

جلسه استیضاح ربیعی احتماال 
چهارشنبه برگزار می شود

کسب  و  اشتغال 
مدارج و مدارک عالیه 
موضوع  بانوان،  برای 
با  که  است  دیرپایی 
ای  دوگانه  های  نگاه 
در جامعه مواجه است. 

نقش  و  خانه  از  بیرون  در  زنان  حضور 
پذیرِش  کنار  در  داشتن  فعال  اجتماعِی 
پایدارِی  و  خانواده  هستهء  پررنِگ  نقش 
حفِظ ِسمت در کانون خانه، باعث ایجاد 
پاردوکس و دیدگاه های متفاوتی در این 
زمینه شده است.بدون تردید، جامعه ای 
از ای  نتیجه  کنیم  زندگی می  آن  در   که 
خانواده ای است که به واسطه آن شکل 
گرفته است و تمام رفتار خانوادگی، بازتابی 

شفاف در جامعه پیدا می کند.
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2 الهام آمرکاشی

7حمیدرضا صالحی

پرواز5ایتیآرتازهنفس
امروزبرفرازمهرآباد

جهانگیری با اشاره به آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داد:

فردا؛سیاستهایاقتصادیجدیدکشوراعالممیشود

رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای 
تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی 
بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد 
تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را 

نمی پذیریم.
پور  محمدرضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ابراهیمی در مورد شروط مجلس شورای اسالمی 
گفت:  مرکزی  بانک  ارزی  بسته  تایید  برای 
نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس 
چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای 
تامین کاالهای اساسی در  برای  ارز را  ضروری 
کشور پاسخگو باشد وهم بتواند تقاضاهای مابقی 
اقالم مورد نیاز کشور در بخش های مختلف اعم 
واحدهای  مواداولیه  یا  و  اقالم  عام،  مصارف  از 
تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور 
تامین کند.رئیس کمیسیون  را  استمرار می دهد 
که  ارزی  سیاست  داد:  ادامه  مجلس  اقتصادی 
تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز  در اقتصاد ایران 
بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست 
و خروجی آن  افزایش بی رویه واردات، توقف 
به  ارز  ورود  امکان  عدم  نتیجه  در  و  صادرات 
کشور، افزایش نرخ ارز و... بود.وی با بیان اینکه 
کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که 
در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت 
بازار ارز است گفت:  علیرغم برگزاری جلسات 
متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد 
بانک مرکزی و نشست های غیر  و رئیس کل 
اقتصادی  مسئوالن  حضور  با  مجلس  علنی 
غیرکارشناسی  سیاست  دولت  متاسفانه  کشور، 
و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.عضو 
شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: در طول یکی 
دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رئیس کل بانک 
مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای 
مدیریت بازار ارز  پیشنهاد شده و اعالم شده است 
که دولت عالقه مند است سیاست ارزی خود را 
دوفوریتی  گفت: طرح  ابراهیمی  دهد.پور  تغییر 
ساماندهی بازار ارز  فروردین ماه در کمیسیون 
اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز 
بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار 
ارز انجام داد.وی تصریح کرد: در صورتی که این 
محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته 
پیشنهادی سیاست های ارزی دولت وجود داشته 
باشد و عالوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات 
مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما 
مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های 
جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر 
این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و 
یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به 
سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس 
و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.وی ادامه داد: 

اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های 
ثانویه  بازار  از  اولیه  بازار  تفکیک  دولت،  ارزی 
است،  بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کاالهای 
اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، 
حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، 
ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، 
مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده 
های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین بازار اولیه از منظر 
برای  ارز   تقاضای  آن  در  که  است  بازاری  ما 
شود،  می  داده  اساسی،پاسخ  کاالهای  واردات 
ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش 
نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.
ابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز  پور 
ترجیحی به کاالهای اساسی این است که شیوه 
نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد 
ترجیحی  ارز  قیمت  با  نهایی  کننده  که مصرف 
کاالهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در  بازار. 
شرط اختصاص ارز ترجیحی به بازار اولیه این 
است، که نظارت دولت بر قیمت کاالهای اساسی 
شود.وی  اعمال  کاالها  فروش  آخر  حلقه  در 
اظهار داشت: بازار ثانویه بازاری است که در آن 
تقاضاهای ارز مورد نیاز، کاالهایی که به صورت 
بخش  و  شده  می  مصرف  کشور  در  متعارف 
عمده ای از آن مربوط به مواد اولیه قطعات برای 
واحدهای تولیدی در کشور است، تامین می شود.
بنابراین بازار ثانویه برای تامین ارز واردات کاالهای 
اساسی و  واردات ۱۳۹۰  قلم کاال که ممنوعیت 
واردات آنها اعالم شده است، تشکیل نمی شود.
وی ادامه داد: آن ۱۳۹۰قلم کاالی ممنوعه هم دو 
گروه هستند، گروه اول کاالهایی هستند که در 
کشور تولید می شوند و به واردات نیازی ندارد و 
گروه دوم کاالهایی هستند که غیر ضرور، لوکس 
و تجمالتی هستند.پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز 
از  باید  نیز  برای گردشگری خارجی  نیاز  مورد 
بازار ثانویه تامین شود گفت:  گردشگری هم باید 

در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی 
همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات 
بورسیه دانشجویی و... که مصادیق استثنائات نیز 
باید تعیین شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه  حدود ۳۵ میلیارد دالر تقاضا برای 
ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود گفت:  این 
ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات 
غیرنفتی کشور، تامین شود.وی با بیان اینکه کل 
صادرات غیرنفتی ایران تقریبا ۴۴ میلیارد تومان در 
سال است گفت: بنابر این  صادرات غیرنفتی ما 
عددی باالتر از نیاز ارزی ما در بازار ثانویه است.
وی ادامه داد:  نرخ ارز در این بازار نرخ توافقی 
است، بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می 
شود و  پایه و اساس آن بر اساس مکانیزم بازار 
است و نکته مهمی که در اینجا مطرح است این 
است که کلیه شرکت هایی که ارز صادراتی شان 
بازار می آورند، شامل پتروشیمی ها،  را به این 
سنگ آهن ، فوالد و سایر اقالم صادراتی چون 
بازار  در  آزاد  نرخ  با  را  از صادرات  ارز حاصل 
عرضه می کنند، حتما باید نرخ خوراکشان، مثال 
سنگ آهن یا گاز و...، متناسب با قیمت جدید  
به درآمد دولت  این  ثانویه تعیین شود که  بازار 
کمک می کند.پور ابراهیمی ساماندهی صرافی ها 
را سومین شرط تایید بسته ارزی دولت خواند و 
گفت: صرافی هایی که سال ها تالش کرده اند 
انتقال  و مسیر حرکت خودشان را برای نقل و 
وجوه از داخل به خارج، از خارج به داخل، فراهم 
محور  باید  ارزی  جدید  سیاست  در  اند،  کرده 
اصلی فعالیت های مبادالت ارزی کشور باشند.
بخش  های  صرافی  ساماندهی  کرد:  تاکید  وی 
خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی های 
مربوط به بانک ها و نهادهای عمومی امری مهم 
است. ساماندهی صرافی بخش خصوصی نسبت 
به صرافی های دولتی اولویت بیشتری دارد زیرا 
صرافی های خصوصی راحت تر می توانند کار 

نقل و انتقال ارز را انجام دهند.
ادامه در صفحه 7

رئیس کمیسیون اقتصادی: تغییرات جزئی در سیاست ارزی مورد تایید نیست 

 شروط مجلس برای تایید بسته جدید ارزی بانک مرکزی

 معاون اول رییس جمهوری با اشاره به تصویب کلیات 
سیاست های ارزی بانک مرکزی در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سه قوه، اظهار کرد: جزئیات این 
سیاست ها در جلسه امروز هیات دولت بررسی و به 

تصویب خواهد رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری 
معاون اول رییس جمهوری در حاشیه جلسه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی در گفت وگو با خبرنگاران 
با اشاره به جزئیات این جلسه، اظهار کرد: در جلسه 
شد  تشکیل  دیروز  که  قوه  سه  اقتصادی  شورای 
سیاست های پیش بینی شده از سوی بانک مرکزی برای 
بخش ارز مورد بررسی قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: 
به دنبال سیاست های گذشته و مشکالتی که در برخی 

بخش ها به وجود آمده بود و همچنین شرایط جدیدی 
که در اقتصاد کشور پیش آمده، با توجه به اینکه بر 
اساس اعالم رییس جمهوری آمریکا در روزهای آینده 
تحریم ها علیه اقتصاد ایران آغاز می شود، اقتصاد کشور 
نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاست های 
قبل است.معاون اول رییس جمهوری افزود: در همین 
راستا در جلسه دیروز سیاست های بانک مرکزی برای 
بخش ارز مورد بحث و در نهایت کلیات آن مورد تایید 
اعضا قرار گرفت. عمده جهت گیری این سیاست ها بر 
این است که کاالهای اساسی مورد نیاز مردم در کشور 
با نرخ رسمی اعالمی از سوی بانک مرکزی به وفور 
تامین شود و دستگاه های اجرایی در مراحل مختلف 

نظارت کافی داشته باشند.

جهانگیری گفت: همچنین بر اساس این سیاست ها 
صادرات  بخش های  در  فعال  اقتصادی  فعاالن  برای 
و واردات و همچنین کسانی که برای انجام کارهای 
ضروری به ارز نیاز دارند تسهیالتی فراهم می شود تا 
بتوانند ارز مورد نیاز خود را در بازار تامین کنند تا هم 
راحت تر فعالیت های خود را انجام دهند و هم کارشان 
با سرعت بیشتری انجام شود.وی با تاکید بر اینکه در 
جلسه دیروز کلیات سیاست های بانک مرکزی مورد 
تایید قرار گرفت،  اظهار کرد: جزئیات این سیاست ها در 
جلسه امروز هیات دولت بررسی و به تصویب خواهد 
رسید و ان شاءاهلل از روز دوشنبه طی مصاحبه ای که 
رییس کل بانک مرکزی انجام می دهند جزئیات آن 

اعالم و اجرای آنها آغاز خواهد شد.

وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی از اعتراضات مشکوک این روزها در ایران 
حمایت کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، توئیتر فارسی وزارت خارجه آمریکا با انتشار پیامی 
از اعتراضات اخیر ایران حمایت کرده و نوشت: درحالی که این نهایتا برعهده مردم 
ایران است که مسیرحرکت کشورشان راتعیین کنند، آمریکا از صدای مردم ایران 
که برای مدتی طوالنی نادیده گرفته شده است، حمایت می کند.این وزارتخانه 

در پیامی دیگر می نویسد: ما اعتراضات اخیر در اصفهان، کرج، شیراز، تهران و 
شهرهای دیگر ایران را از نزدیک دنبال می کنیم.وزارت خارجه آمریکا با هدف 
تحریک مردم ایران علیه حکومت، توئیتر فارسی خود را راه اندازی کرده و سعی 
می کند با انتشار پیام های تحریک آمیز مردم ایران را نسبت به مقامات بدبین 
کند.ایجاد اختالف میان مردم و مسئوالن ایرانی یکی از مهمترین اقداماتی است 

که سند افشا شده دولت آمریکا برای تغییر نظام در ایران، بر آن تاکید دارد.

جهانگیری با اشاره به آغاز تحریم های آمریکا علیه ایران خبر داد:

فردا؛سیاستهایاقتصادیجدیدکشوراعالممیشود

حمایتوزارتخارجهآمریکاازاعتراضاتمشکوکایران

 تحویل پنج فروند هواپیمای ATR به ایران   
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 تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان 
و تحوالت هویتی

*الهام آمرکاشی

اشتغال و کسب مدارج و مدارک عالیه برای 
بانوان، موضوع دیرپایی است که با نگاه های 
حضور  است.  مواجه  جامعه  در  ای  دوگانه 
اجتماعِی  نقش  و  خانه  از  بیرون  در  زنان 
پررنِگ  نقش  پذیرِش  کنار  در  داشتن  فعال 

باعث  خانه،  کانون  در  ِسمت  حفِظ  پایدارِی  و  خانواده  هستهء 
ایجاد پاردوکس و دیدگاه های متفاوتی در این زمینه شده است.
از ای  نتیجه  کنیم  آن زندگی می  ای که در  تردید، جامعه   بدون 
خانواده ای است که به واسطه آن شکل گرفته است و تمام رفتار 
خانوادگی، بازتابی شفاف در جامعه پیدا می کند.این روزها مشغله 
های کاری زوجین در بیرون از خانه و ترتیب دادن فضای مجازی 
و حضور و وجودِ معلمان، به جای ایفاء کردن نقش های آنان در 
روزمره کودکان، تربیت هایی در نسل حاضر به وجود آورده که  
پاره پاره و منقطع شکل گرفته و آسیب های جدی را بر رفتار و 
که  بانوان  در  کاری  تحوالت  کند.  می  وارد  خانواده  چارچوب 
به صورت مضمر به تحوالت هویتِی خود و به تبِع آن فرزندان 
می انجامد و تشدیِد نگرانی های تربیتی از سوی والدین را باید از 
رفتِن  درنظر  بدون  که  دانست  بانوان  اشتغال  پیامدهای  مهمترین 
ساعات مشخص و زمان محدود برای خودباوری و استقالل فردی، 
یکسری از آمال و انگیزه های یک خانواده موفق را دگرگون می کند.
ناهماهنگی های موجود در فضای اشتغال که گاه از سوی پذیرِش 
بانوان در شرایطی که کامال با روحیات و خلقیات زنان ایرانی منافات 
 دارد، باعث کج خلقی و تضعیف روحیه ای شده است که گاه 
عده ای از بانوان بعد از گذراِن ساعات کاری، به جای اینکه از حضور 
مستمر در حوزه اجتماعی خرسند باشند و با فراغ باِل بیشتری به افراد 
و محیط خانه برسند، در پی لحظاتی برای تنها گذراندِن اوقاتی هستند 
که روحیه و اعصاِب ازدست رفته را احیاء کنند؛ که این بزرگترین 
ضربه ای است که در تغییر و بنیان خانواده ها به وضوح قابل لمس 
است و جای نگرانی دارد.تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان، آثار و 
تبعات سیاسی اجتماعی در پی دارد که به عنوان مثال می توان بر این 
نکته اشاره کرد که هجوم زنان به بازار کار و افزایش تقاضا و دریافت 
کمترین حقوق، باعث شده تا جذِب نیرو در بسیاری از ادارات، برای 
بانوان درنظر گرفته شود که این خود در درجه اول، شکست بزرگی 
برای زنان محسوب می شود که با درنظرگرفتن کمترین دستمزد، آنان 
را برای کاری در نظر می گیرند و از سویی اشتغال مردان را که به 
نوعی سرپرست خانوار محسوب می شوند در مضیقه قرار می دهند؛ 
و دومین ضربه ای که در درازمدت خودش را نشان می دهد و تبعات 
سنگینی را در پی خواهد داشت، دور ماندن از آرامش و طمأنینه ای 
است که ذاتا در نهاد بانوان نهادینه شده است که با افزایش ساعات 
کاری، پذیرِش کارهایی که با روان و سالمت روحی- ذهنِی زنان 
ایرانی ناسازگاراست، طی کردِن اوقات زیادی در بیرون از خانه و ... 
تشدید می گردد.بی شک حضور زنان در عرصه اشتغال و کارآفرینی 
را باید از محسنات یک جامعه مدرن دانست و بر پیدایی این روحیه در 
بانوان ممارست ورزید؛ که دوشادوش مردان در محیط بیرون از خانه، 
تالش کردن؛ مزید علتی است برای احیاء نسل های جوان با خلقیاتی 
که می توانند جهان را دگرگون کنند اما فارغ از تفکرات فمینیستی و 
نقش های جنسیتی، باید بانوان حواسشان به ارزش هایی که در بدو امر 
در کانون خانواده وجود دارد باشد و نگذاریم با افراط و زیاده روی در 
این امر، از هرآنچه در وهله ابتدایی شایسته و زیبنده زنان است غافل 
بمانیم، چرا که مشارکت در زندگی خانوادگی قطعا برای تالش به 
سوی دستیابی به تفاهم مشترک و نیل به یک زندگی با تفاهم  بیشتر 
است.»در کتاِب اشتغال زنان در ایران )درآمدی بر عوامل موثر بر اشتغال 
زنان در چهل سال گذشته(. نشر روابط عمومی شورای فرهنگی- 
اجتماعی زنان، چاپ اول. ص77، آمده است: برخی پژوهشگران 
معتقدند احساس فرسودگی در مردان بیشتر با عواملی است که به 
طور مستقیم به کار آنها مربوط است در حالی که در زنان احساس 
فرسودگی بیشتر به عواملی چون فشار نقش، کیفیت رابطه زناشویی 
و میزان حمایت اجتماعی در ارتباط است. بار اضافی نقش موجب 
محدود شدن زندگی اجتماعی، روابط دوستانه و فامیلی می شود«.
همچنین در بررسی ارتباط کلیشه های جنسیتی و تضاد نقش های 
زناشویی در زوج های جوان. پژوهشنامه علوم انسانی: شماره ۵۳، ص 
۱8۲-۱8۱، آمده است: زنان در پاسخگویی به انتظارات و نیازهای هر 
دو نقش )خانوادگی و شغلی( با مشکالتی همراه هستند، چرا که با 
توجه به نقش های همسری، مادری، شغلی و... که هر یک نیز از نظر 
ارزشمندی و مرتبه در رده باالیی قرار دارند، انجام همزمان آنها فرد را 
دچار تعارض و گاهی تضاد نقش می کند«.ناگفته پیداست باید کمی 
بیشتر از گذشته حواسمان به افراط و تفریط در پذیرش مسئولیت های 
خانه و بیرون از خانه باشد و نه آنچنان تمام وقت، خویش را به امور 
محوله در خانه مشغول کنیم که دچار انزوای اجتماعی و عدم اعتماد 
به نفس شویم، نه آنچنان خود را وقِف امور اجتماعی کنیم که از ذات 
و اصول اساسی در خویش بازمانیم که قطعا با بازبینی به نقش های 
مداخله گر در تمام امور، میتوان به آن ساحتی که درخورِ بانوان ایران 

زمین است دست یابیم.
elhamamerkashi@ymail.com

مشرف به دنبال مداخله مخفیانه آمریکا
 برای بازگشت به قدرت

رسانه های  در  پاکستان  سابق  رئیس جمهوری  از  کلیپی  ویدیو   
اجتماعی منتشر شده است که در آن پرویز مشرف از گروه کوچکی 
از آمریکایی ها می خواهد تا او را با ابزارهای مخفی به راس قدرت 
بازگردانند تا ایاالت متحده از »شر تروریسم و اسالم رادیکالی« در 
امان بماند.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این ویدیوی ۲۹ ثانیه ای 
پرویز  تلفن همراه ضبط شده است، نشان می دهد  با  که ظاهرا 
مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان در حال نوشیدن از یک 
فنجان پالستیکی به سوال یکی از اعضای حاضر گوش می دهد. 
این فرد از دیکتاتور نظامی سابق پاکستان می پرسد: باید چه تغییری 
ایجاد کنیم تا پولمان در راه مثبت حفاظت از آمریکایی ها مقابل 
القاعده صرف شود؟مشرف  تروریسم، مقابل اسالم رادیکالی و 
فورا در پاسخ می گوید: تمام حرفم این است که اعتبار ویژه ای 
از قبل دارم. نیاز دارم که مجددا به قدرت برسم و الزم است تا به 
صورت مخفیانه و نه علنی حمایت شوم تا دوباره به این پیروزی 
برسیم.طبق گزارش ها جک روزن، البی گر آمریکایی و رئیس کنگره 
یهودیان آمریکایی این جلسه را ترتیب داده بود. این کلیپ نشان 
می دهد که دکتر نسیم اشرف،  رئیس سابق هیات کریکت پاکستان 
و رئیس کمیسیون ملی توسعه انسانی هم در کنار مشرف حضور 
دارند.انتشار این ویدیو بحث هایی را در رسانه های اجتماعی به راه 
انداخت. یکی از کاربران توئیتر نوشت: بسیار خب! امنیت ملی اصال 

تهدید نشد. فقط غیرنظامیان خائن هستند!

آیت اهلل موحدی کرمانی:
مسئوالن برای رفع معضالت 

اقتصادی فکر عاجل کنند

عضو مجمع تشــیخص مصلحــت نظام گفت: 
گرانی، تــورم و بی ثباتی اقتصــاد، باعث بروز 
مشــکالت معیشــتی به ویژه بــرای طبقات 
متوســط و ضعیف جامعه شــده و الزم است 
مســئوالن برای رفع این معضالت اقدام عاجل 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دیروزدر ابتدای 
جلسه مجمع تشــیخص مصلحت نظام آیت 
اهلل موحــدی کرمانی با اشــاره به مشــکالت 
اقتصادی و نوســانات اخیر بازار ارز و طال که 
موجب افزایش تورم و بروز مشــکالت ونگرانی 
هایی برای خانوارها شده است، خواستار ورود 
جدی تر دولت و مجلس و مســؤوالن امر برای 
ساماندهی اقتصادی کشور شد و گفت: گرانی، 
تورم و بی ثباتی اقتصاد، باعث بروز مشــکالت 
معیشتی به ویژه برای طبقات متوسط و ضعیف 
جامعه شــده و الزم است، مسئوالن برای رفع 
این معضالت اقدام عاجل کنند.وی همچنین 
بر لزوم مبارزه جدی و قاطع با کســانی که از 
نوســانات اقتصادی سوء اســتفاده کرده یا به 
هر نحو به بیت المال دســت اندازی می کنند 
تأکید کرد و افزود: امروز همانگونه که از دولت 
و مجلس انتظار می رود مشــکالت اقتصادی و 
وضع موجود را ساماندهی کنند؛ از قوه قضاییه 
هم این توقع هست که با جدیت و قاطعیت با 

مفسدان اقتصادی برخورد کند.
 

توضیحات عضو کمیسیون امنیت 
FATF ملی درباره

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اســالمی گفت: هیچ گاه بحث 
پیوستن به FATF مطرح نبوده است و فقط 
بررســی برخی از لوایح آن انجام شده است و 
اگر قرار باشــد در روابط خارجی اقدامی انجام 
شود بدون اذن رهبری نخواهد بود.به گزارش 
زمان به نقل ازایســنا، مرتضی صفاری اظهار 
 FATF کرد: اخیراً در کشور پیرامون موضوع
نظرات غیر کارشناســی و غیرمعقولی از سوی 
برخی ارائه شــده اســت که صحت ندارد.وی 
افزود: هیچ گاه بحث پیوستن به FATF مطرح 
نبوده اســت و فقط چندین الیحه و مفاد آن 
بررســی شده است که مفاد تصویبی آن را هم 
خودمــان در مجلس تعییــن می کنیم که در 
حوزه شــفافیت های مالی اســت.وی گفت: با 
توجه به شــرایط فعلی که تحریم های آمریکا 
بر علیه جمهوری اســالمی ایران آغاز شــده 
است، برخی از الیحه ها و مفاد آن بررسی شده 
که ایران در لیســت سیاه FATF قرار نگیرد 
چرا که اگر در این لیســت ســیاه قرار بگیرد، 
عالوه بــر تحریم های آمریکا کــه وضع کرده 
اســت، تحریم های ســنگین دیگری در حوزه 
بانکی و پولی گریبان گیرمان خواهد شــد.وی 
تصریح کرد: خیلی از موارد مقابله با تروریسم 
و پول شــویی هم در مجلس بررسی و تصویب 
شده اســت که در جهت شفاف سازی مسائل 
مالی و عدم قرار گیری ایران در لیســت سیاه 
 FATF است و لذا قضیه پیوستن به FATF

مردود و باطل است.
صفاری نطنزی خاطرنشــان کرد: عده ای هم 
در گوشــه و کنار می گویند که با عضویت در 
FATF دچار خود تحریمی خواهیم شــد که 
این نظریه اشتباه است و موضوع برعکس است 
 FATF و در صورتی که ایران وارد لیست سیاه
شود دچار خود تحریمی خواهد شد.وی گفت: 
اخیراً الیحه ای تنظیم شــده اســت که در آن 
قید شــده مرجع تشخیص و تایید تروریستی 
بودن یا نبودن یک گروه، شورای عالی امنیت 
ملی کشــور است. اگر کشور دیگری بگوید که 
فالن گروه تروریســت است یا نه ربطی به این 
موضوع نخواهد داشت.وی اظهار کرد: شورای 
عالی امنیت ملی بارها اعالم کرده است که در 
بررسی های لوایح مشکلی مشاهده نشده است، 
ولی همچنان اصــرار داریم تا حرف دیگران را 

قبول کنیم.
وی افزود: چه این الیحه امضا شود و چه امضا 
نشود وزارت خزانه داری آمریکا تمام مبادالت 
ریز و درشــت تجاری ایران را در سراسر دنیا 
رصد می کند و در صورتی که بتوانیم در لیست 
ســیاه FATF قرار نگیریم دچار تحریم های 
بانکــی دیگری نخواهیم شــد.صفاری با بیان 
اینکه اخیراً هم مقــام معظم رهبری فرمودند 
که قوانین داخلی وضع شود که همه آن ها در 
مجلس در حال پیگیری است، خاطرنشان کرد: 
در این 35 ســالی که در عرصه روابط خارجی 
فعالیت داشــته ام، هیچ نظری و هیچ اقدامی 
بدون اذن مقام معظم رهبری در حوزه سیاست 
خارجی انجام نمی شود و حرف آخر را رهبری 

بیان می کنند.

اخبار

سرمقاله

برادرت را با نیکی به او شرمنده 
را با بخشش به او دور  ساز و شرش 

گردان

کالمامیر

شورای عالی هماهنگی اقتصادی در جلسه ای به 
ریاست دکتر روحانی رییس جمهوری و با حضور 
سران سه قوه، کلیات سیاستهای جدید ارزی بانک 
مرکزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد 

و اخاللگران اقتصادی را بررسی و تصویب کرد.
رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شورا  این  جلسه  هفتمین  در  جمهوری،  ریاست 
بانک  ابتدا سیاستهایی که  که دیروز برگزار شد، 
مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش بینی کرده 
جلسه  گرفت.اعضای  قرار  بررسی  مورد  است، 
بخش  در  اخیر  نوسانات  به  توجه  با  همچنین 

اقتصادی  شرایط  که  کردند  تأکید  کشور  ارزی 
در  بازنگری  و  جدید  تصمیمات  نیازمند  کشور 
سیاستهای قبلی است بنابراین سیاستهای جدید 
بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد 
بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.

بر این اساس جهت گیری عمده سیاستهای جدید 
و  اساسی  کاالهای  که  است  استوار  اصل  این  بر 
با نرخ رسمی ارز که بانک  مورد نیاز عامه مردم 
نیاز  مورد  مقدار  به  کرد،  خواهد  اعالم  مرکزی 
تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل 
واردات تا توزیع این کاالها به طور دقیق نظارت 

خواهند داشت.در این جلسه همچنین مقرر شد 
و  واردات  صادرات،  بخشهای  در  فعاالن  برای 
خود  ضروری  فعالیتهای  انجام  برای  که  کسانی 
به ارز نیاز دارند، تسهیالتی فراهم شود تا بتوانند 
بازار تهیه  به راحتی در  را  نیازشان  ارز مورد  هم 
کنند و هم فعالیتهای شان را با سرعت و اطمینان 
بیشتری ادامه دهند.اعضای شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رییس قوه 
قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و 
اخاللگران اقتصادی بررسی کردند.در چارچوب این 
پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع 

با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور 
لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد 
کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم 
و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت 
هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل 
بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی شود.کلیات این 
موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در 
جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا 
این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب 
عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع تر با 

مفسدان و اخاللگران اقتصادی قرار گیرد.

همزمان با برنامه کاخ سفید برای افزایش صادرات انرژی، چین با طرح وضع تعرفه 
بر واردات گاز طبیعی مایع )LNG( و نفت از آمریکا جبهه جدیدی در نبرد تجاری 

با آمریکا ایجاد کرد.
نفتی  روزی که شرکت  در همان  یعنی  روز جمعه   ، ازایرنا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دولتی چین »سینوپک« واردات نفت از آمریکا راه به حالت تعلیق درآورد، این کشور 
اضافه  خود  پیشنهادی  های  تعرفه  فهرست  به  را  ان جی  ال  بار  نخستین  برای  نیز 
کرد. پکن همچنین در واکنش به سیاست واشنگتن مبنی بر اعمال تعرفه بر واردات 
کاالهای چینی، واردات کاال از آمریکا به ارزش 60 میلیارد دالر را مشمول پرداخت 
تعرفه اعالم کرد. پکن همچنین به واشنگتن در مورد اقدام های تالفی جویانه بیشتر 
نخواهد  نشینی  عقب  آمریکا  با  تجاری  نبرد  در  این کشور  که  داد  و عالمت  هشدار 
کرد. رویترز نوشت، این اقدام چین می تواند بر آرمان های برتری جویانه ترامپ در 
بخش انرژی سایه بیفکند و مانع تحقق آنها شود.دولت آمریکا بارها اعالم کرده است 
که این کشور عالقه مند به توسعه صادرات سوخت های فسیلی به متحدان جهانی 
خود است و به تدریج مقررات محدود کننده داخلی که صادرات نفت و گاز به خارج 

از کشور را منع می کنند را کنار می گذارد.
از آنکه »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا اول مارس 2017 )10 اسفند  پس 
تعرفه  فوالد  و  آلومینیوم  واردات  بر  کرد،  اعالم  اشتغال  از  حمایت  هدف  با   )1396
وضع می کند، نبرد تجاری میان واشنگتن و پکن آغاز شد و چین نیز شروع به وضع 
تعرفه بر واردات کاال از آمریکا کرد. چین در سال های اخیر بزرگترین بازار نفت و 

محصوالت نفتی آمریکا بوده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: دولت با رویکرد انقالبی وارد کارزار اقتصادی 
شود و اجازه ندهد اقتصاد کشور و معیشت مردم بیش از این دچار تالطم شود.

مسئوالن  کرد:  پروراظهار  غیب  غالمحسین  سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این  ملت  انتظار  و  را شروع کرده  اقتصادی  باور کنند که دشمن جنگ  باید  دولتی 
است که دولت نیز آرایش جنگ اقتصادی به خود بگیرد.وی افزود: ما همانگونه که 
و  قاطعانه  برخورد  اقتصادی  مفسدان  مقابل  در  تا  خواستیم  قضائیه  قوه  از  برادرانه 
انقالبی داشته باشند، از برادران خود در دولت هم می خواهیم که با رویکرد انقالبی 
وارد کارزار اقتصادی شوند و اجازه ندهند اقتصاد کشور و معیشت مردم بیش از این 
اقتصادی  فشارهای  به  اشاره  با  بسیج مستضعفین  گردد.رئیس سازمان  تالطم  دچار 
که دشمن از ابتدای پیروزی انقالب به ملت ایران وارد آورده است، گفت: مردم در 
دهه 60 وقتی مسئوالن را کنار خود می دیدند فشارها را تحمل می کردند و اکنون 
نیز مسئوالن باید در مشکالت موجود کنار مردم قرار گیرند و به حل مشکالت آنان 
با  عده ای محدود  که  در حالی  کرد:  ادامه خاطرنشان  پرور  در  غیب  بپردازند.سردار 
داللی و اخالل در اقتصاد کشور بر مشکالت مردم می افزایند، انتظار از دستگاه های 
نظارتی آن است که با هماهنگی و هم افزایی در برخورد با مفسدان اقتصادی تعلل 
نکنند.وی در پایان بار دیگر بر آمادگی بسیج برای همکاری و کمک به دولت تاکید 
با ظرفیت عظیمی  بارها به مسئوالن دولتی اعالم کردیم که بسیج  کرد و گفت: ما 
که در اختیار دارد می تواند به دولت در حوزه های مختلف کمک کند و معتقدیم اگر 
دولت از این ظرفیت عظیم مردمی استفاده کند قطعا مشکالت کشور بسیار سریعتر 

و کم هزینه تر برطرف خواهد شد.

چین بر واردات گاز طبیعی مایع
 از آمریکا تعرفه می بندد

دولت با رویکرد انقالبی  وارد 
کارزار اقتصادی شود

برخی  و  ها  آمریکایی  گفت:  دفاع  وزیر 
برای  دالر  میلیارد   500 بر  بالغ  کشورها 

ایجاد ناامنی در منطقه هزینه کرده اند.
امیر  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سرتیپ حاتمی با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهیدان انقالب اسالمی اظهار داشت: عزت 
و اقتدار امروز ایران اسالمی در منطقه به 
وظیفه  همه  لذا  شهداست  خون  برکت 
شهدا  دستاوردهای  و  ها  آرمان  از  داریم 
ضمن  و  کنیم  پاسداری  شایسته  نحو  به 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگری 
کنیم. منتقل  نسل جدید  به  را  آنها  های 

با بیان اینکه شهدای عزیز و گرانقدر  وی 
ایران اسالمی به فوز عظیم و سعادت ابدی 
الی  قرب  مسیر  در  پای  و  رهنمون شدند 
پرنعمت  خوان  خور  روزی  و  نهادند  اهلل 
فداکاری  با  شهیدان  افزود:  هستند،  الهی 
وجودی  آثار  خود،  ارزش  با  جان  ایثار  و 
ارزشمندی را برای تاریخ به ارمغان آوردند 
بی  ایم  بوده  بزرگی  کار  شاهد  جا  هر  و 
تردید به برکت خون شهیدان سرافرازمان 
بوده است.وی در همین زمینه تصریح کرد: 
انقالب شکوهمند اسالمی نیز در  پیروزی 
حکیمانه  و  مدبرانه  های  رهبری  با  واقع 
های  خون  برکت  به  و  )ره(  امام  حضرت 
شجره  شد  موجب  که  بود  شهیدان  پاک 
انقالب اسالمی به درخت تنومندی  طیبه 
تبدیل شود که امروز منشاء ظهور و بروز 
تفکر ناب اسالمی محمدی )ص( در عصر 
با  حاتمی  سرتیپ  است.امیر  شده  حاضر 
استکباری  نظام  های  مخالفت  به  اشاره 
اسالمی  انقالب  پیروزی  و  گیری  با شکل 
اضافه کرد: دشمنان قسم خورده کشورمان 
همواره در طول عمر انقالب اسالمی با شکل 
گیری، تثبیت و ادامه حیات انقالب اسالمی 
مخالف بوده و اوج گیری و تحقق آرمانهای 
های  سیاست  برخالف  را  اسالمی  انقالب 
شیطانی خود می دانند و جنگ اقتصادی 

و اعمال تحریم های ظالمانه امروز آمریکا 
استمرار  در  کشورمان  با  پیمانانش  هم  و 
تحلیل  قابل  اخیر  سال   ۴0 های  دشمنی 
اینکه در طول  بیان  با  و بررسی است.وی 
اقسام  و  انواع  با  دشمنان  اخیر  سال   ۴0
جنگ  تحمیل  نظیر  دشمنی  و  توطئه 
تحمیلی که جنگی خانمان سوز با حمایت 
بلوک غرب و  های همه جانبه و گسترده 
شرق از رژیم بعثی عراق بر ملت مظلوم ما 
تحمیل شد درصدد سرنگونی نظام اسالمی 
برآمدند، ادامه داد: پس از آن نیز در کنار 
حمایت  با   1360 سال  از  تحمیلی  جنگ 
های  جنایت  به  دست  پلید  منافقین  از 
خباثت  این  نتیجه  که  زدند  شماری  بی 
بی  و  مظلوم  شهید  هزار   17 شرارت،  و 
دفاعی بود که خون پاکشان در پای شجره 
طیبه انقالب اسالمی به زمین ریخته شد 
و امروز در واقع بزرگترین قربانی تروریسم 
حاتمی  سرتیپ  هستیم.امیر  جهان  در 
تالش دشمنان قسم خورده نظام اسالمی 
ایجاد فاصله بین دولت و ملت را  به ویژه 
در طول ۴0 سال  نمای دشمن  نخ  حربه 
از  پیش  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  اخیر 

این نیز دشمن با تالش گسترده در شرق 
بین  داشت  نظر  در  کشور  و جنوب شرق 
اما  کند،  ایجاد  اختالف  سنی  و  شیعه 
از  جمعی  و  شوشتری  سردار  شهادت  با 
توطئه  منطقه،  مظلوم  و  گناه  بی  مردم 
و وحدت چشمگیر  بر آب شد  نقش  آنان 
و مثال زدنی بین طوایف آن منطقه ایجاد 
شد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
در  تروریسم  گیری  شکل  بزرگ  توطئه 
کشورهایی  کشاندن  آشوب  به  و  منطقه 
توطئه  دیگر  از  را  سوریه  و  عراق  نظیر 
انقالب  به  زدن  برای ضربه  دشمنان  های 
اسالمی دانست و گفت: دشمنان به دنبال 
منطقه  در  و آشوب  ناامنی  نهادینه کردن 
درایت  و  هوشیاری  با  بحمداهلل  که  بودند 
فرمانده معظم کل قوا که پرده از خباثت 
جانفشانی  و  آمادگی  و  برداشت  آنان 
دشمنان  توطئه  مقاومت  محور  نیروهای 
خنثی شد.وی در همین زمینه خاطرنشان 
کرد: یکی از کشورهای منطقه اعتراف کرد 
کشاندن  و  خود  های  نقشه  تحقق  برای 
از گروه های  و پشتیبانی  ایران  به  آشوب 
تروریستی در عراق و سوریه، 137 میلیارد 

دالر هزینه کرده است که در همین زمینه 
میلیارد  بر 500  بالغ  بقیه  و  ها  آمریکایی 
هزینه  منطقه  در  ناامنی  ایجاد  برای  دالر 
غایی  اند.امیر سرتیپ حاتمی هدف  کرده 
در  و  استکبار  و  سلطه   نظام  سردمداران 
رژیم  و  آمریکا  بزرگ  شیطان  آنها  راس 
صهیونیستی از ایجاد گروه های تروریستی 
مجعول  ای  چهره  معرفی  را  جنایتکار  و 
با خشونت، خون  توام  قامتی  از اسالم در 
اظهار  افراطی گری عنوان کرد و  و  ریزی 
داشت: دشمنان از سوی دیگر برای حفظ 
به  صهیونیستی،  رژیم  آرامش  و  امنیت 
منطقه  کشورهای  ساختن  درگیر  دنبال 
داخلی  های  جنگ  و  آشوب  و  ناامنی  با 
بتواند  این رژیم پلید و جنایتکار  تا  بودند 
کند.وزیر  پیاده  را  خود  شوم  های  نقشه 
بیان  با  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 
اینکه امروز جوانان عزیزمان در خط مقدم 
به  و  ایستادند  مردانه  تروریسم  با  مبارزه 
فوز عظیم شهادت نائل شدند، تصریح کرد: 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  که  همانطور 
العالی( فرمودند شهدا اولیاء الهی هستند و 
خانواده معظم شهدا نیز جزو اولیای الهی 
خانواده  با  مجالست  و  روند  می  شمار  به 
برای  بزرگی  توفیق  را  شهدا  معظم  های 
که  همانگونه  امیدوارم  و  دانم  می  خود 
شهیدان ما سربازان واقعی امام زمان )عج( 
بودند توفیق سربازی و شهادت فی سبیل 

اهلل را داشته باشیم. 
و  مدیران  کارکنان،  اینکه  بیان  با  وی 
حرکت  برای  دفاعی  صنعت  متخصصان 
امنیت  تامین  و  شهدا  نورانی  مسیر  در 
کشورمان از هیچ تالشی کوتاهی نخواهند 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  گفت:  کرد، 
مسیر  در  دارد  توفیق  مسلح  نیروهای 
نورانی حرکت متعالی خود سه وزیر دفاع 
انقالب  تقدیم  را  شهید   1000 و  شهید 

اسالمی کرده است.

امیر حاتمی:

آمریکا5۰۰میلیارددالربرایایجادناامنیدرمنطقههزینهکردهاست 

تصویب راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد
 و اخاللگران اقتصادی

در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا؛
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جلسه استیضاح ربیعی
 احتماال چهارشنبه برگزار می شود

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: جلسه استیضاح 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به احتمال زیاد چهارشنبه 

این هفته برگزار می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »بهروز نعمتی« اظهارداشت: هیات 
رییسه مجلس منتظر نامه دولت برای تعیین روز برگزاری جلسه 
استیضاح ربیعی است ولی تاکنون به این توافق رسیده ایم که روز 
چهارشنبه برگزار شود.وی افزود: مطابق ماده 225 آیین نامه داخلی 
مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مدت 10 روز از زمان 
اعالم وصول تقاضای استیضاح، موظف به حضور در جلسه علنی 
مجلس و ارائه توضیحات و پاسخ به نمایندگان است.سخنگوی هیات 
رییسه مجلس توضیح داد: برطبق آیین نامه داخلی مجلس هیچ 

محدودیت زمانی برای برگزاری دوباره استیضاح ربیعی وجود ندارد.
تقاضای استیضاح ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه 
گذشته با ۴0 امضا اعالم وصول شد، وی پیش از این در 22 اسفند 
وی  اما  شد  استیضاح  مجلس  در  نماینده  تقاضای 2۴  با  نیز   96
باردیگر موفق به کسب رای اعتماد مجلس شد. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی روز گذشته در شبکه اجتماعی توئیتر در واکنش به این 
استیضاح نوشت: »در هفت ماه دو بار از مجلس رای گرفتم. دوباره 
استیضاح می شوم درحالی که حق دفاع در کمیسیون را نداشتم و 
مستقیم به صحن آورده شدم«.ربیعی افزود: »خود را پاسخگوی مردم 
و  نمایندگان می دانم و به عموم نمایندگان دلسوز و پاک احترام 
می گذارم«.وی تصریح کرد: »علت اصلی استیضاح را نمی دانم ولی 
استیضاح پس از تنها پنج ماه از استیضاح قبلی را عجیب می دانم«.   

تخصیص ۶۰ میلیارد تومان یارانه نقدی
 به مسکن مهر

معاون وزیر راه: با توجه به محدودیت های جدی دولت در تامین 
مالی 60 میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت به مسکن مهر 

اختصاص یافت.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛  حبیب اهلل طاهر خانی مدیر 
عامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: با توجه به محدودیت های 
جدی دولت در تامین مالی، این رقم را مصوب کرده که بخشی از آن 
به پردیس اختصاص می یابد، مضاف بر این 50 میلیارد تومان اسناد 
خزانه مشخصا به پردیس اختصاص یافته که آن نیز در این راستا 
هزینه خواهد شد.وی ادامه داد:  خود ما نیز در شرکت عمران برنامه 
های بسیار متنوعی برای تامین منابع مالی داریم تا بتوانیم کارهای 
پردیس را به نحو مناسبی پیش ببریم.وی درباره چگونگی تامین 
خدمات زیربنایی و روبنایی پردیس گفت: پردیس یکی از پروژه های 
سخت ما است. بیان گرفتاری ها و برجسته کردن مسائل پردیس 
از جهت جلب توجهات ملی صورت می گیرد اما مفهومش نادیده 
گرفتن تعهدات نیست. اگر مباحث پردیس برجسته می شود از این 
جهت است که پروژه ای بسیار بزرگ شهرسازی در مقیاس پیپچیده 
با توپوگرافی خاص است و نیاز به هزینه های متعدد دارد. بخشی از 
این هزینه متوجه شهروندان است و بخش دیگر باید از منابع دولتی 
تامین مالی شود.وی با بیان اینکه خدمات روبنایی پردیس حداقل به 
1000 میلیارد تومان منابع نیاز دارد افزود: ما تعهد ایجاد خدمات 
روبنایی را به طور کامل از منابع داخلی می پذیریم. همین االن هم 
آغاز کرده ایم؛ حداقل 21 مدرسه در حال ساخت، درمانگاه، پارک 
و کالنتری داریم. همین ارزش افزوده ای که در مسکن مهر پردیس 
انجام شده نشان دهنده سرمایه گذاری مناسبی است که توسط 
شهرهای جدید صورت گرفته و چشم انداز مثبتی برای ساخت و ساز 

امالک و مستغالت ایجاد شده است. 

درآمد مالیاتی کشور؛ 
۱۰۵ هزار میلیارد تومان 

 وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمام درآمدهای 
مالیاتی کشور اعم از مالیات بر ارزش افزده و مالیات 

مستقیم بالغ بر 105 هزار میلیارد تومان است.
به گزارش زمان به نقل ازخانه ملت، مسعود کرباسیان 
با اشاره به میزان درآمدهای مالیاتی در سال جاری، 
اظهار کرد: تمام درآمدهای مالیاتی کشور اعم از مالیات 
بر ارزش افزده و مالیات مستقیم بالغ بر 105 هزار 
میلیارد تومان است که برآورد این بوده که ۴5 هزار 
میلیارد تومان از این رقم از مالیات بر ارزش افزوده 
تامین شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آنچه 
که از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها تعلق می 
گیرد 1۸ هزار میلیارد تومان است و در سال جاری نیز 

همین حدود به شهرداری ها تعلق می گیرد.

انتشار نخستین گزارش ساالنه 
»حقوق شهروندی« 

دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی 
و  ها  »پیشرفت  ساالنه  گزارش  نخستین  گفت: 
راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی« امروز 
منتشر می شود. این گزارش در راستای نظارت بر 
حسن اجرای منشور حقوق شهروندی تهیه شده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، شهیندخت موالوردی 
فرمان  صدور  سالروز  مرداد،  آستانه 1۴  در  افزود: 
مشروطیت، روز حقوق بشر اسالمی و کرامت انسانی 
همچنین سالروز تحلیف رئیس جمهوری این گزارش 
منتشر شده است.وی یادآور شد: بر اساس بند پنجم 
بخش ساز و کار اجرای منشور حقوق شهروندی، هر 
سال باید گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع 
تحقق حقوق شهروندی به ملت ارائه شود.موالوردی 
اظهار داشت: بعد از پیگیری های مکرر با دستگاه 
های اجرایی از اواخر دولت یازدهم و متعاقب آن در 
دولت دوازدهم همچنین با توجه به پیوست ابالغ وزرا 
که در آن اولویت های عمومی و اختصاصی از سوی 
رئیس جمهوری تعیین و مورد تاکید قرار گرفته بود 
و ابالغیه های کتبی و شفاهی پی در پی برای اجرای 
حقوق شهروندی، در نهایت همه دستگاه های اجرایی 
و استانداری های سراسر کشور، گزارش عملکرد خود 
را در زمینه حقوق شهروندی برای دستیار ویژه ارسال 
کردند.وی اضافه کرد: به غیر از وزارت اطالعات، همه 
دستگاه های اجرایی گزارش فعالیت ها و اقدامات 
اند  داده  ارائه  شهروندی  حقوق  زمینه  در  را  خود 
البته ما از گزارش های غیرمستقیم این وزارتخانه و 
گزارش وزیر اطالعات در سالروز رونمایی از منشور 
حقوق شهروندی برای تهیه گزارش نهایی استفاده 
بر  داشت:  اظهار  جمهوری  رئیس  کردیم.دستیار 
اساس محورهای تعیین شده دوباره این گزارش برای 
تکمیل و اصالح در اختیارشان قرار گرفت و زمانی 
تعیین شد تا از نظرات جدید دریافتی هم استفاده 
کنیم و در نهایت پایان بهار 97، پیش نویس این 

گزارش تهیه شد.
موالوردی خاطرنشان کرد: مبنای ما در این گزارش 
خود اظهاری است که از سوی دستگاه های اجرایی 
در مورد فعالیت ها و اقدامات حقوق شهروندی ارائه 
شده است و در مرحله بعد بر اساس شاخص های 
و  عملکرد  گزارش  دریافت  برای  ابالغی  مشخص 

ارزیابی اقدام خواهیم کرد.

خبرخبر

جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه با اشاره به شکست منافقین در دسیسه 
چینی علیه ملت ایران، گفت: منافقین و دولت های بیگانه ای که 
از آنها حمایت می کنند، شناخت دقیقی از ملت ایران ندارند و 

منفورند.
کوثری  محمداسماعیل  سردار  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خصوص 
عدم استقبال از فراخوان منافقین برای تجمعات غیرقانونی در کشور 
اظهار داشت: خیال آمریکا، صهیونیست و سعودی ها که از منافقین 
پشتیبانی می کنند این است که منافقین برای آنها معجزه می 
کنند. اما این هم از مسائلی است که باید بگوییم خدا را شکر که 

دشمنان ما را از احمق ها آفریده است.وی افزود: آنها خیال می 
کنند با چند آدم شاخ شکسته، نظام جمهوری اسالمی که هر روز 
ریشه آن محکم تر می شود را می توانند دچار چالش کنند در 
حالی که هرگز نخواهند توانست کاری از پیش ببرند.سردار کوثری 
ادامه داد: علت عدم موفقیت منافقین در توطئه های خود علیه ملت 
ایران، عدم شناخت آنها و حامیانشان نسبت به ملت ایران است که 
هیچوقت امنیت و استقالل خود را که با هزینه زیادی به دست 
آورده به این افراده واگذار نکرده و نخواهد کرد.جانشین قرارگاه 
ثاراهلل سپاه پاسدران انقالب اسالمی با اشاره به طراحی های متعدد 
کشورهای بیگانه با محوریت منافقین علیه ملت ایران، خاطرنشان 

کرد: این کشورها خیال می کنند با پول دادن و طراحی های خود 
در قالب توطئه های عملیاتی می توانند به نتیجه برسند؛ اما باید 
بدانند که اینجا کشورهای دیگر نیست که با دسیسه های این 
چنینی بتوانند پایه های آن را متزلزل کنند.وی پایه های جمهوری 
اسالمی ایران را استوار بر اعتماد عمومی و اسالم ناب محمدی 
شناخت  هیچوقت  دشمنان  که  اینجاست  افزود:  و  کرد  عنوان 
درستی نسبت به ملت ایران پیدا نخواهند کرد چراکه ارتباط با 
مردم ندارند. اگر منافقین با مردم ارتباط داشتند که هیچ وقت پا 
به فرار نمی گذاشتند و به کشورهای بیگانه بروند و جیره خوار آنها 
شوند تا بر علیه ملت ایران دسیسه و توطئه طراحی کرنند.سردار 
کوثری تاکید کرد: هم دولت های بیگانه و افرادی که پول می 
دهند و هم منافقینی که پول از آنها می گیرند شناخت دقیقی از 
ملت ایران ندارند و قطعا نزد ملت ایران منفور خواهند بود.جانشین 
قرارگاه ثاراهلل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید بر لزوم توجه به 
مطالبات به حق مردم و عمل به موقع مسئولین، تصریح کرد: اگر 
مدیران و مسئولین ما در مسائل مختلف علی الخصوص در مسائل 
اقتصادی عملکرد دقیق تری داشته باشند، ملت ما هیچ مشکلی 
نخواهد داشت.وی افزود: منافقین می خواهند بر روی مشکالتی که 
به وجود آمده موج سواری کنند و بگویند که ما این کارها را کرده 
ایم، در صورتی که کوچکتر از آن هستند که بخواهند مشکلی برای 
ملت ایران به وجود آورند.سردار کوثری در پایان با تاکید بر اینکه 
وابستگی و متوسل شدن دشمنان قسم خورده ملت ایران به بیگانه 
هیچگاه مورد قبول مردم نیست و نخواهد بود، گفت: نوکران آمریکا 
و سر در آخور بیگانه کردن برای ضربه زدن به ملت ایران هیچگاه 
به نتیجه نخواهد رسید و منافقین مانند همیشه در برابر ملت ایران 

شکست خورده خواهند بود.

سردار کوثری: نوکران آمریکا به نتیجه نمی رسند

منافقین نزد ملت ایران منفور هستند

آگهیاطالعنامه
به استحضار میرساند  المکان( احتراما  آقای قاسم چراغی  فرزند منصور) مجهول 
که خانم نسرین فرزندی همسر سابق شما برابرطالقنامه شماره ترتیب ۴۰۰۵ مورخ 
۹7/۲/۱۰ که  سکه از مهریه مندرج در سند نکاحیه تعداد ۴۰۰ سکه  در قبال  طالق  
بذل کرده بود لذا به دفتر مراجعه و الباقی مهریه خود به تعداد 8۱ عدد سکه را به 
اجراء گذاشت لذا در صورتیکه مدرکی دال بر پرداخت مهریه دارید ارائه نمایید در 

غیراینصورت برابرمقررات اقدام میشود
دفتر خانه ازدواج 96 و طالق شماره 2  شهر کرج  استان البرز -علی احمدیان چالن

آگهیمفقودی
ملی  شماره  به  محمد  فرزند  فرجی  حمید  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شماره  به  ناپیوسته  کاردانی  مقطع  حسابداری  ،رشته  باغملک  ۴8۱۰۲6۳۴7۹صادره 
۱78۲7۳۵صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد باغملک مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد. نوبت اول: ۱۳۹7/۵/۱۴-نوبت دوم:۱۳۹7/۵/۲8-نوبت سوم:۱۳۹7/6/۱۱
شهرستان باغملک

آگهیبرگاجرائیه
مشخصات محکوم له:نام:شرکت اعتباری کوثربامدیریت عیسی رضایی وجوادفهیمی 
پورباوکالت وحیدحقیقی.نشانی محل اقامت:اهواز-خیابان طالقانی-دفتروکالت سعید 
محمد۲-یوسف  پدرسید  فاضلی،نام  علیه:۱-سیدعیسی  محکوم  صلیح.مشخصات 
موجب  به:به  .محکوم  جاسم  پدر  پدرجاسم۳-سیدمحمدساعدی،نام  ساعدی،نام 
دادنامه شماره۹6۰۹۹76۹۴۴۱۰۰8۵8مورخ۱۳۹6/۱۲/۲۱قاضی شورای حل اختالف 
ساعدی۳- فاضلی۲-یوسف  علیه۱-عیسی  شماره۲اهوازمحکوم  شعبه۱۰مجتمع 
سیدمحمدساعدی محکوم به پرداخت مبلغ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال درحق محکوم له شرکت 
اعتباری کوثرحکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت 
یک فقره چک به شماره سریال۳۰۵6۴مورخ۹۴/۱۲/8 بابت اصل خواسته وپرداخت 
خسارت تاخیردرتادیه ازتاریخ۹۴/۱۲/8تازمان پرداخت اصل وجه به ماخذشاخص 
مبلغ۵7۵/۰۰۰ریال درحق  به  دادرسی  وپرداخت هزینه  مرکزی  بانک  اعالمی  تورم 
شوراهای  استنادماده۲۹قانون  به  عشردولتی.  نیم  صادرگردیدبعالوه  خواهان 
روزمفادآن  ده  اجراییه ظرف  ازابالغ  پس  است  مکلف  علیه  محکوم  اختالف  حل 
تعهدومفادرای  ویاانجام  به  محکوم  پرداخت  برای  اجرابگذاردویاترتیبی  رابموقع 
اجرای  ازسوی  قانونی  اقدام  مدنی  احکام  اجرای  قانون  طبق  بدهددرغیراینصورت 

احکام شورای حل اختالف صورت می پذیرد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 10شهرستان اهواز

شماره : 3876 تاریخ : 97/4/26 
آگهیماده3قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره ۱۳۹76۰۳۰۱۰۲۲۰۰۱۰۰۵ مورخ ۹7/۳/۲۰ هیئت 

رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی منبی بر 
تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی جواد الجوردی  فرزند ابوالفضل به شماره 
شنایسنامه ۹8۱صادر از تهران نسبت به سه دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مساحت 76 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۰6 فرعی  مفروز از قطعه تفکیکی 
از ۱6۰ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم مالکیت رسمی محمد حسین حاج 
اشرفی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی 
می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به صدور سند ما لکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم 
قطی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید 

مانع از مراجعه متضرر به داد گاه نخواهد بود  م الف ۹۰۱
تاریخ انتشار اولین اگهی : ۹7/۴/۳۰  تاریخ انتشار دومین اگهی ۹7/۵/۱۴ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی

آگهیفقدانسندمالکیت
 آقایان انور و اکبر شهرت هردو جاله  با ارایه استشهاد محلی مصداق 
شده که درخواست شمار6۱78-۱۳۹7 مورخ ۹7.۴.۱۱تقاضای صدور 
اسناد مالکیت المثنی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان طرح پالک ۱۰۴۴ فرعی از ۱۵۲ اصلی واقع در قریه 
کرکاس دهستان لنگا بخش دو حوزه ثبتی شهرستان عباس آباد که در 
اثر جابه جایی اثاثیه منزل مفقود شده است را نموده اند در اجرای 
ماده ۱۲۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه رسید دریافت 
نمایند چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره 
مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمودم.الف ۹7.۱۹۰.6۱78
 رئیس  ثبت اسناد و امالک شهرستان عباس آباد حمیدرضا قنبری

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای/خانم: ابوالفضل آجورلو دارای شناسنامه شماره 666  به  شرح دادخواست به 
کالسه 6۲۰/۳/۹7از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
 ۱۳۹6/۱۱/۲ تاریخ  در    6 شماره  بشناسنامه   آجورلو  علیمحمد  شادروان  که  داده 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- ابو القاسم آجورلو فرزند علی محمد ش.ش ۵7۵6۵ تاریخ تولد ۱۳۴۵ صادره از 

تهران  پسر متوفی
 ۲- عباس رایان منش فرزند علی محمد ش.ش ۳۳۳۹ تاریخ تولد ۱۳۵6 صادره از 

تهران  پسر متوفی
 ۳- ابوالفضل آجورلو فرزند علی محمد ش.ش 666 تاریخ تولد ۱۳۵۰ صادره از 

تهران  پسر متوفی
۴- بتول آجورلو فرزند علی محمد ش.ش ۵7۰ تاریخ تولد ۱۳۴7 صادره از تهران  

دختر متوفی
۵- سکینه قدیانی  فرزند حسین  ش.ش ۱۴ تاریخ تولد ۱۳۲8 صادره از آوج  همسر 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ۴8
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس

شماره : 3877 تاریخ : 97/4/26 
آگهیماده3قانون

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمان فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره ۱۳۹76۰۳۰۱۰۲۲۰۰۰۴8۰ مورخ ۹7/۲/۲۴ 

هیئت رسیدگی 
به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم بر حسب ماده 
۳ قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی منبی 
بر تاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی خدیجه عبدی دره گرگی  فرزند 
روح اله به شماره شنایسنامه ۳۹۳صادر از شهریار نسبت به سه دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی  به مساحت 8۵/۲۵ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک ۱۰۴۲ 
فرعی  مفروز از قطعه تفکیکی از ۱۱۵ اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم 
مالکیت رسمی محمد باقر معبودی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاص نسبت به 
صدور سند ما لکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذا نماید تا به 
داد گاه صالحه احاله و اقدامات موکول به ارائه حکم قطی دادگاه گردد بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر 

به داد گاه نخواهد بود  م الف ۹۰۲
تاریخ انتشار اولین اگهی : ۹7/۴/۳۰  تاریخ انتشار دومین اگهی ۹7/۵/۱۴ 

رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی

آگهیبرگاجرائیه
پور. وجوادفهیمی  رضایی  عیسی  کوثربامدیریت  اعتباری  له:نام:شرکت  محکوم  مشخصات 
طالقانی-دفتروکالت  اقامت:اهواز-خیابان  محل  پدر:شغل:نشانی  وحیدحقیقی.نام  باوکالت 
۲-سیدیوسف  محمد  پدرسید  فاضلی،نام  علیه:۱-سیدعیسی  محکوم  صلیح.مشخصات  سعید 
دادنامه  موجب  به:به  محمد.محکوم  پدرسید  ،نام  فاضلی  فاطمه  جاسم۳-سیده  پدر  ساعدی،نام 
مجتمع  شعبه۱۰  اختالف  حل  شورای  شماره۹6۰۹۹76۹۴۴۱۰۰6۴۲مورخ۱۳۹6/۱۲/۲۱قاضی 
شماره۲اهوازمحکوم علیه۱-سیدعیسی فاضلی۲-سیدیوسف ساعدی۳-سیده فاطمه فاضلی محکوم 
به پرداخت۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال درحق محکوم له شرکت اعتباری کوثرحکم به محکومیت خواندگان 
۹۵/8/۲۴بابت  شماره۳۰۰۵6۳مورخه  به  فقره چک  یک  بابت  مبلغ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال  پرداخت  به 
به  وجه  اصل  پرداخت  ازتاریخ۹۵/8/۲۴تازمان  تاخیردرتادیه  خسارت  وپرداخت  خواسته  اصل 
ماخذشاخص تورم اعالمی بانک مرکزی وپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ۵7۵/۰۰۰ ریال درحق 
خواهان صادرگردیدبعالوه نیم عشردولتی.به استنادماده۲۹قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه 
مکلف است پس ازابالغ اجراییه ظرف ده روزمفادآن رابموقع اجرابگذاردویاترتیبی برای پرداخت 
محکوم به ویاانجام تعهدومفادرای بدهددرغیراینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی 

ازسوی اجرای احکام شورای حل اختالف صورت می پذیرد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه10 شهرستان اهواز

تجارت الکترونیک و ارز دیجیتال راهی برای مقابله با تحریم
با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران، 
برخی کارشناسان بر این باورند که می توان از 
مزایای تجارت الکترونیک و ارزهای دیجیتال و 
نیز بومی سازی قانون انسداد اتحادیه اروپا برای 

پشت سر گذاشتن تحریم ها بهره گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پس از خروج 
آمریکا از برجام، نخستین بسته تحریمی این 
کشور علیه ایران از 13 مرداد اجرایی می شود؛ 
در این مرحله تحریم های مربوط به استفاده 
از دالر، خرید و فروش طال و فلزهای گرانبها، 
فلزات خام و نیمه خام، ممنوعیت افتتاح حساب 
ریالی در خارج از کشور، تامین مالی خارجی 
اعمال  ایران  شده  منتشر  اوراق  خرید  یا  و 
بیمه،  صنایع  بر  محدودیت  شود.اعمال  می 
خودروسازی، کشتیرانی، نفت و پتروشیمی و 
نیز هرگونه مبادله مالی با موسسات و بانک های 
ایرانی از دیگر بخش های این تحریم ها است.

در چنین شرایطی پرسش اصلی این است که 
چگونه می توان اقتصاد کشور را از آسیب های 
ناشی از بازگشت تحریم ها حفظ کرد و یا به 

حداقل رساند.
های  پژوهش  و  مطالعات  موسسه  رئیس 
بازرگانی درباره راهکارهای کاهش آثار تحریم 
ها گفت: صنایع وابسته به واردات که ارزبری 
دارند به طور طبیعی بیشتر از تحریم متاثر می 
شوند. مرجان فقیه نصیری افزود: بررسی آثار 
احتمالی و مدیریت چالش ها و برنامه ریزی 
برای کنترل و مقابله با آن از جمله نیازها و 
ضرورت های اقتصاد کشور است. وی اضافه 
کرد: در حوزه اقتصاد کالن بنگاه ها و تجار 
می توانند از بسترهای تجارت الکترونیک و 

حتی تجارت الکترونیک پایاپای و تهاتری بهره 
دیگر  از  را  دیجیتال  ارزهای  مند شوند. وی 
راهکارهای مقابله با تحریم بیان کرد و گفت: ما 
باید بتوانیم با فضای فناوری نوین در تجارت کار 
کنیم و از فناوری ها در این حوزه بیشترین بهره 
را ببریم. وی توضیح داد: تجارت الکترونیک 2 
جنبه دارد و ما می توانیم از ساختارهای داخلی 
و خارجی استفاده کنیم و این طرح قابلیت 
می  کرد:  اضافه  نصیری  فقیه  دارد.  اجرایی 
توانیم با توسعه ساختارهای داخلی در تجارت 
بین المللی موفق باشیم و این منوط به امضا 
و اجرای تفاهمنامه های دو جانبه ای است تا 
مشکل بلوکه شدن پول برطرف شود. وی بیان 
کرد: استفاده از ساختارها در تجارت الکترونیک 
منوط به اراده ملی و مدیران ارشد است و نیاز 
به زمان طوالنی ندارد. وی بیان کرد: نیازی 
نیست که کارها را از صفر شروع کنیم چرا که 
مطالعات در این زمینه انجام شده و بسترهای 
آن نیز فراهم است.بیست و هشتم اردیبهشت 
ماه کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعالم کرد برای 
محافظت از شرکت های اروپایی در برابر تحریم 
های آمریکا که قرار است در ماه های آینده علیه 
ایران برقرار شود، اجرای قانون انسداد را آغاز می 
کند.قانون انسداد، پیروی شرکت های اتحادیه 
اروپا را از تحریم های فرامرزی آمریکا ممنوع 
و شرکت ها را مجاز می کند زیان های ناشی 
از این تحریم ها را از عامل آن دریافت کنند؛ 
بر اساس این قانون، آرای ناشی از داوری های 
خارج از اتحادیه اروپا که بر اساس تحریم های 
آمریکا صادر شده باشند، لغو می شود.»غالم 
نبی چکاب« عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 

طباطبایی درباره اثربخش بودن اجرای قانون 
انسداد گفت: در صورت بازگشت مجدد تحریم 
های ظالمانه آمریکا بازار ارز و بانک مرکزی 
بیش از همه متاثر می شوند. وی توضیح داد: 
این تحریم ها با تاثیر بر بانک مرکزی مانع جا 
به جایی پول می شود در نتیجه حساب های 
عمده ریالی ایران در خارج از کشور با مشکل 
مواجه خواهد شد. چکاب افزود: تحریم های 
ایجاد می  نفت  بر صادرات  موانعی  یکجانبه 
کند و در نتیجه کسری ارز به سمت صنایع 
خودروسازی، هوایی و کشتی سازی که نیاز به 
ارز دارد، می رود. وی تاکید کرد: تحریم های 
ظالمانه آمریکا کل اقتصاد کشور را نشانه گرفته 
و باید دولت راهکارهای مناسب و جایگزین را 
بیابد و در راهکارهای تامین مالی توهم آمیز و 
قول های بی جهت و توخالی طرف های قرارداد 
گرفتار نشود. وی افزود: قانون انسداد راهکار 
مناسبی است و ضمانت اجرایی خوبی دارد اما 
گستره کمی دارد که وزارت خارجه می تواند 
در مذاکره با اروپا از آنها بخواهد که در اتحادیه 
و از طریق کمیسیون اروپایی و شورای اروپایی 
این مساله تصویب شود و گسترش پیدا کند. 
وی بیان کرد: می توانیم قانون انسداد را بومی 
سازی کنیم به این صورت که دولت الیحه ای 
به مجلس بدهد یا مجلس طرحی داشته باشد 
تا از ایرانیانی که از تحریم ها متضرر می شوند 
را حمایت کند و با قانونمند شدن آن، در دادگاه 
ایران و اروپا اقامه دعوا کند و خسارت آن را 
بگیرد. وی راهکار دیگر را ارزهای دیجیتال بیان 
کرد و گفت: در گذشته بانک مرکزی در مورد 
ارزهای دیجتال موضع داشت و نمی خواست 

ورود پیدا کند چون مشکالت ناشناخته ای را 
ایجاد می کرد اما اکنون بسیاری از کشورها آن 
را به رسمیت می شناسند.چکاب اظهارداشت: 
درست است که استفاده از ارزهای دیجیتال 
ریسک های زیادی دارد اما با توجه به اینکه 
در معرض تحریم هستیم و باید مسیر گردش 
پول و اهداف انتقال شناسایی نشود، این روش 
بهترین شیوه است. وی افزود: الزمه استفاده 
همچون  که  است  این  دیجیتال  ارزهای  از 
بانک  و  کنیم  وضع  قانون  دیگر  کشورهای 
مرکزی سراغ ساختارسازی برود و ساختار فنی 
می خواهد زیرا ساختارهای ما محدود است و 
باید قانون تصویب شود. وی در پایان توصیه 
کرد که دولت با زمان بندی مناسب در سه فاز 
این کار انجام دهد نخست راهکارهای قانونی و 
ساختارهای مبنایی را در نظر بگیرد و در اولویت 
قرار دهد و سپس به سراغ اجرا برود و فاز آخر 
نتیجه گیری است که به میزانی که به آن 
اهمیت دهد می تواند به نتیجه برسد.در شرایط 
کنونی بانک مرکزی در بخشنامه ای استفاده از 
ارزهای دیجیتال خارجی همچون بیت کوین را 
ممنوع اعالم کرده و قرار است تا پایان شهریور 
ماه سیاست های بانک مرکزی در زمینه ارز 
دیجیتال یعنی به رسمیت شناختن یا رد آن 
اعالم شود.ارز دیجیتال با »بیت کوین« در سال 
200۸ میالدی تولد یافت و با گذشت نزدیک 
به یک دهه از آغاز فعالیت این نوع ارزها، هنوز 
ناشناخته مانده است؛ مزیت این ارز این است 
که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی 
هیچ کشوری نیست؛ هرچند همچون ارزهای 

کاغذی با نوسان قیمتی همراه است.
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شهرداری اراک اولین شهرفعال 
در ستاد بازآفرینی

استان مرکزی در  استاندار  آقازاده  اراک:  داودی- 
اولین کارگاه آموزشی بازآفرینی رویکردها و تجارب 
موفق گفت: اجرای طرح ستاد بازآفرینی شهری می 
تواند با پتانسیلی که دارد، مولد ایجاد صدها شغل، 
ایجاد درآمدهای پایدار، رفع بافت های فرسوده و در 

نهایت ایجاد رونق اقتصادی شود.
وی افزود: اجرای چنین کارگاه هایی کمک شایانی 
به فرمانداران و شهرداران جهت اجرای هر چه بهتر 

ادامه کار ستاد بازآفرینی شهری می نماید.
حکم  استان  شهرداران  افزود:  ادامه  در  آقازاده 
فرماندهان ستاد اقتصاد مقاومتی را دارند و در جبهه 

جنگ اقتصاد مقاومتی در حال تالش هستند.
وی گفت: شوراهای اسالمی با حمایت خود پشتیان 

شهرداران خواهند بود.
سید علی آقازاده ،اظهار داشت: بازآفرینی شهری 
درآمد  ها،  شهرداری  اقتصادی  بنیه  کننده  تقویت 
پایدار شهری و محرکی برای ساماندهی و حذف 

بافت های فرسوده است.
وی بیان کرد: بازآفرینی شهری از طرح های بزرگ 
ملی است که در پایان سال ۹6 رونمایی شد و دولت 

برای اجرا مطالعات زیادی انجام داده است.
و  شهر  شوراهای  در  خوبی  انسجام  داد:  ادامه 
اهداف  پیشبرد  برای  استان  این  های  شهرداری 
بازافرینی شهری وجود دارد که این مهم باید روز 

به روز افزایش یابد.
آقازاده اظهار داشت: مسووالن باید تالش خود را 
برای بازسازی، اصالح بافت های ناکارآمد و تبدیل 

این مکان ها به محیط های با نشاط به کار گیرند.
بازآفرینی شهری بخشنامه های  وی گفت: طرح 
قوی را در پیوست خود دارد و هر زمین دولتی 
در هر نقطه از شهر باشد می تواند در اختیار ستاد 

بازآفرینی شهرها قرار گیرد.
استاندار مرکزی اضافه کرد: شهرهای اراک و ساوه 
در این استان دارای بافت های فرسوده و سکونتگاه 
های غیررسمی است و این شهرها از مدت ها قبل 
به استقبال این طرح رفته اند و قدم های بلندی در 

این راستا برداشته شده است.
آقازاده گفت: شهرهای باالی ۲۰ هزار نفر جمعیت 
می توانند از مزایای طرح بازآفرینی ستاد شهری 
استفاده کنند که این مهم باید در شهرهای برخوردار 

استان مرکزی با جدیت دنبال شود.
وی تصریح کرد: اجرای دقیق و مطلوب این طرح 
هنوز  زیرا  دارد  تخصصی  های  آموزش  به  نیاز 
بسیاری از فرمانداران، شهرداران و شوراهای اسالمی 

با این طرح ملی آشنایی ندارند.

خبر

 استقرار سامانه نوبت دهی متمرکز بیماران
 در مراکز درمانی گیالن

منکویی- رشت: سامانه نوبت دهی متمرکز بیماران در مراکز درمانی 
گیالن استقرار می یابد. در این خصوص، کارگاه آموزشی معرفی سامانه 
نوبت دهی متمرکز با رویکرد ارجاع الکترونیک بیماران و تکریم آنها، 

در دانشگاه علوم پزشکی گیالن، برگزار شد.
به همت مدیریت آمار و فناوری اطالعات دانشگاه ، کارگاه آموزشی 
»معرفی سامانه نوبت دهی متمرکز دانشگاه« با حضور مدیران شبکه، 
روسای بیمارستان ها و کلیه صاحبان فرایند نظام ارجاع الکترونیک در 

سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.
مهندس متین رمضانی- مدیر آمار و فناوری اطالعات دانشگاه با اشاره 
به این که این راه اندازی سامانه الکترونیک نوبت دهی متمرکز در 
راستای تکمیل چرخه نظام ارجاعی الکترونیک است، گفت: استقرار 
الکترونیک در مراکز بهداشتی درمانی و تکمیل پرونده  نظام ارجاع 
الکترونیک بیماران از اهداف وزارت بهداشت بوده و همواره مورد 
تاکید ریاست دانشگاه است. وی ادامه داد: امروز در دو شهرستان ماسال 
و صومعه سرا اجرای پایلوت این طرح در دستور کار است. وی هدف 
از برگزاری این نشست را تبیین فرایند نوبت دهی و ضرورت استقرار 
آن در مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان بر شمرد و تصریح کرد: راه 
اندازی نظام ارجاعی الکترونیک عالوه بر این که می تواند باعث کاهش 
هزینه های پرداختی بیماران و صرفه جویی در وقت آن ها شود، بیمار 
در یک فضای آرام و با تکریم پزشک خود به سوی یک مراکز درمانی 
او نوبت گرفته شده است،  از سوی پزشک خانواده برای  دیگر که 

ارجاع می شود.
رمضانی با تاکید بر این که راه اندازی نوبت دهی الکترونیک می تواند 
یکی از ضروری ترین گام های دانشگاه علوم پزشکی گیالن در مسیر 
ارایه خدمات درمانی به مردم باشد، اظهارداشت: در ابتدا همه صاحبان 
فرایند، اعم از مسووالن IT، مسووالن درمانگاه ها و ... همگام و همراه 
با تیم مدیریتی واحدهای تحت سرپرستی خود نسبت به تکمیل زیر 
ساخت ها و ورود دادهای مورد نیاز این سامانه اقدام کنند تا پس از 

افتتاح رسمی این طرح با مشکل مواجه نگردیم.

بخش زیادی از شهر بندرعباس در بافت فرسوده

  عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 
ایران، بر اجرای دقیق بازآفرینی شهری در بندرعباس تاکید کرد.

به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی راه و شهرسازی هرمزگان، 
دکتر روستا در جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری با اشاره به اقدامات 
در دست بررسی بازآفرینی شهر در بندرعباس گفت: اجرای این طرح 
نه تنها توسط راه و شهرسازی بلکه با حضور همه ارگان های دولتی 
دست اندرکار و مسئول در این حوزه بررسی و جلسات مختلفی برای 
اجرای هر چه بهتر آن برگزار شده است که این موضوع در ستاد شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان نیز توسط استاندار هرمزگان به تصویب 
رسید. وی با بیان اینکه بخش زیادی از شهر بندرعباس بافت فرسوده 
تشکیل می دهد، گفت: ۱7۰۰ هکتار از محدوده شهر بندرعباس مبتال 
به بافت های ناکارامد شامل سکونت گاه های غیر رسمی، بافت های 

فرسوده و ... است.

خبر

کریم یاوری مدیرکل  حمایت از مشاغل وبیمه 
بیکاری وزارت تعاون.کارورفاه اجتماعی در جلسه 
کارگاه آموزشی بیمه بیکاری اداره کل تعاون.کار 
ورفاه اجتماعی استان البرز از کسب رتبه برتر این 
اداره کل در کشور در حوزه حمایت از مشاغل 

وبیمه بیکاری خبر داد.
مهندس خلیلی مدیرکل تعاون .کارورفاه اجتماعی 
استان  نیز در ابتدای  این کارگاه آموزشی یکروزه 
که در این اداره کل  با حضور کارشناسان بیمه 
.فنی  اجتماعی  تامین   . کار  کل  اداره  بیکاری 
وحرفه ای ومدیران کاریابیهای استان برگزارگردید 
ضمن گزارشی از وضعیت شاغلین ونیز حمایت 
بگیران  مقرری  وضعیت  تشریح  به  مشاغل  از 
وزارت   : وگفت  پرداخته  استان  بیکاری  بیمه 
گستردگی  دلیل  به  اجتماعی   تعاون.کارورفاه 
وظایف درخط مقدم مشکالت اقتصادی واجتماعی 
است وما بعنوان کارگزاران دولت در این حوزه باید 
برای رفع مشکالت مردم  نقش تسهیل گر والتیام 
بخش آنان را داشته باشم لذا باید متوجه باشیم که 
در چه جاي حساس و مهمي نشسته ایم و چه 
وظیفه سنگیني مرتبط با مأموریت ها و رسالتهای 

کاری بر دوش ماست.
تعاون.کارورفاه  کل  اداره   : افزود  ادامه  در  وی 

اجتماعی استان در حال حاضر از شاخص ترین 
ادارات در تمام موضوعات ودارای شرح وظایف 
مختلف می باشد  وهمواره با هدف ارائه بهترین 
خدمت به مردم پاسخگوی افکار عمومی ومردم 

می باشد.
مدیرکل تعاون.کارورفاه اجتماعی استان از تالش 
وپیگیری مستمر این اداره کل و تامین اجتماعی 
استان در رفع مشکالت واحدهای تولیدی وتثبیت 
ستاد  قالب  کاردر  نیروی  بیکاری  وعدم  اشتغال 
تسهیل ورفع موانع تولید استان به ریاست استاندار 
البرز نام برده وگفت : با افتخار می گوییم اداره 

اجتماعی  تامین  و  اجتماعی  تعاون.کارورفاه  کل 
رفع مشکل کارفرمایان و واحدهای تولیدی را با 
نقش تسهیل گری در دستور کار خود قرار داده 
وتوانسته ایم تا حدزیادی مسائل واحدهای مشکل 
دار را در قالب ستاد تسهیل استان رفع نموده و 
این  در  را  نظران  وصاحب  کارفرمایان  رضایت 
خصوص جلب نماییم.  مهندس خلیلی همچنین 
در خصوص واگذاری موفق امور غیرحاکمیتی بیمه 
بیکاری به کاریابی ها در استان البرز  اظهار داشت:  
کاریابیها .اداره کل تعاون .کار و نیز تامین اجتماعی 
استان در زمینه طرح واگذاری امور غیر حاکمیتی 

بیمه بیکاری به کاریابیها با عزمی استوار وبطور 
منسجم و با تعامل.همکاری واحساس مسئولیت 
خدمت  وارائه  کارگران  مشکل  رفع  جهت  ودر 
دراین زمینه در نزدیکترین محل به زندگی آنان و 
در کمترین زمان ممکن بااستفاده از ظرفیت دولت 
الکترونیک بسیار خوب وموفق عمل نموده و تا حد 
بسیار زیادی به موفقیت ورضایتمندی مردم در این 
خصوص دست یافته است. وی از ارائه خدمت 
در خصوص امور غیر حاکمیتی بیمه بیکاری در 
کاریابی  هاي غیر دولتی مجاز در استان البرز خبر 
با برقراری  داد وگفت : در کنار خدمات مرتبط 
مقرری بیمه بیکاری در کاریابیها این امکان وجود 
دارد تا در صورت وجود فرصت شغلی مناسب. 
کاریابیها مقرری بگیران بیمه بیکاری را برای اشتغال 
معرفی نمایند ودر صورت نیاز به آموزش مهارتی 
بر اساس یک تفاهم نامه همکاری سه جانبه با 
اداره کل تعاون.کارورفاه اجتماعی واداره کل فنی 
وحرفه ای به مراکزآموزش مهارتی فنی وحرفه ای  
استان برای دریافت دوره های مهارتی متناسب با 
بازار کار معرفی شوند همچنین در این خصوص 
برای جلوگیری از انحراف وآسیب در فعالیتهای 
کاریابیها. اهرمهای نظارتی الزم نیز از سوی این 

اداره کل اعمال میگردد.

کسبرتبهبرترادارهتعاونالبرزدرحوزهحمایتازمشاغلوبیمهبیکاری

مفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو پارس مدل ۱۳8۲ به رنگ مشکی متالیک به شماره 
نیروی انتظامی 76۴ ص ۱۵_ ایران_7۲ وبه شماره موتور ۲۰۰۱۱۰۲ وبه شماره شاسی 

8۲8۰۰۱۳8 به نام حسینعلی فوالدیان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد .
نوشهر

مفقودی
ق   67۱ پالک  شماره  با   ۹۴ مدل  ام  وی  ام  سواری  خودروی  شناسنامه 
شاسی شماره  و   MVm۴77FjAF۰۳8۲۴۱موتور باشماره   ۵۵ ایران   8۲
NATFBAMD۵F۱۰۲۹۱۴۱ به نام فاطمه موسوی وانقی مفقود گردیده و درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
فریدونکنار 

آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره 6۱6 فرعی مجزی شده ۱۳7 فرعی از  ۳۳ اصلی بخش 
نه خوی در جلد ۳ و صفحه ۲6۰ بنام آقای ادشرین نجفی  ثبت و سند مالکیت 
آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند 
مالکیت  صادره  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع 
دارد  ادعایی  گونه  هر  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  هرکس   : میگردد  آگهی  عموم 
یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند 
مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ، مورد ثبت برابر سند ۱۱8۹۰۳۱ مورخه 
۹۰/۹/۱۰ دفترخانه ۲ خوی نزد بانک صادرات در قید رهن می باشد در ضمن این 

آگهی فقط در یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت اسناد وامالک  خوی-سلیمانپور

مفقودی
سواري  سبز)خودرو  مالکیت(برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
موتور       به  شماره  مدل ۱۳88   آی  ایکس  تی  : جی  –تیپ  سایپا   پراید سیستم: 
۳۲۰۳7۰۰  و شماره شاسی S۱۴۱۲۲88۳7۲۳۲۵ به نام آرزو رضایی  مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهیابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم  خدیجه اسدی فرزند 

به  اسدی   خدیجه  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  تجارت   بانک  خواهان 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته 
شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه   ۹7۰۹۹866۱۰۵۰۰۲۰7
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/6/۲۴ ساعت۰۹:۰۰ تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد 

–علیرضا تقی پور .

آگهیاحضارمتهم
فرزند  محمودی  محمودرضا  شعبه  ۹6۰۹۹8۱۵۱۴۱۰۱۴۹۹این  کالسه  پرونده  در 
یعقوب به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرارگرفته است.با عنایت به مجهول 
المکان بودن ودر اجرای مقررات ماده ۱7۴قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگرددتاظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی دراین شعبه حاضر گردد.بدیهی است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جویبار- یاسر عسکری

دادنامه
اختالف  حل  شورای  حقوقی   ۳ شعبه   ۹6۰۹۹88۴8۵۳۰۰۱۴۹ کالسه  پرونده 

شهرستان روانسر تصمیم نهایی شماره ۹7۰۹۹78۴8۵۳۰۰۱۴۱
کرمانشاه-شهرستان  استان  نشانی  به  غفار  فرزند  صبوری  شهاب  آقای  خواهان: 

جوانرود-روستای ده لیلی
خواندگان: ۱-آقای احسان نقدی فرزند خدامراد به نشانی روانسر خیابان فاروقیه 

کوچه سوم ۲-خانم لیالجانجانی فرزند شعبانعلی به نشانی مجهول المکان
خواسته: الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند یکدستگاه خودرو پژو 

۴۰۵ به شماره انتظامی ۵۲8ل۵۳ ایران ۲۹ به انضمام خسارات دادرسی
رای شورا

نقدی  احسان  ۱-آقای  بطرفیت  صبوری  شهاب  آقای  دادخواست  خصوص  در 
۲-خانم لیال جانجانی

بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و انتقال سند یکدستگاه خودرو پژو 
۴۰۵ به شماره انتظامی ۵۲8ل ۵۳ ایران ۲۹ به انضمام خسارات دادرسی

با این توضیح خواهان اظهار میداردکه به موجب مبایعه نامه ی ضم دادخواست 
از خوانده  را  ایران ۲۹  انتظامی ۵۲8ل ۵۳  به شماره  پژو ۴۰۵  یکدستگاه خودرو 
ردیف اول خریداری و پس از مراجعات مکرر نامبرده از انتقال سند خودرو مذکور 
خودداری نموده لذا به شرح خواسته اقامه دعوا نموده است شورا با بررسی اوراق 
و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی، استماع اظهارات خواهان، مالحظه 
اینکه  بیع و  نامه ی عادی مورخه ۹۴/۱۱/۹ و احراز وقوع  تصویر مصدق مبایعه 
رسیدگی  جلسه  در  ایشان  به  اخطاریه  واقعی  ابالغ  علیرغم  اول  ردیف  خوانده 
حضور نیافته و الیحه دفاعیه نیز ارسال نگردیده است و همچنین خوانده ردیف 
دوم علیرغم عدم انتشار آگهی  )وقت دادرسی( در جلسه رسیدگی حضور نیافته و 
الیحه ی دفاعیه نیز ارسال ننموده است با مداقه در سند و فاکتور فروش خودرو 
صادر شده از ایران خودرو سند خودرو فوق الذکر به نام خوانده ردیف دوم )لیال 
جانجانی( میباشد فلذا شوری خواسته خواهان را در خصوص خوانده ردیف دوم 
وارد دانسته لذا مستندا به مواد ۱۰ ، ۲۲۵ ، ۲۲۹ قانون مدنی و مواد ۱6 ، ۵۱۵ ، 
۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام  خوانده ردیف دوم )لیال جانجانی( 
به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی و انتقال خودرو 
فوق الذکر به شماره انتظامی ۵۲8 ل ۵۳ ایران ۲۹ به نام خواهان به انضمام خسارات 
دادرسی صادر و اعالم مینماید و لیکن در خصوص خوانده ردیف اول با عنایت 
 8۹ ماده  به  مستندا  شوری  علیهذا  نمیباشد  نامبرده  متوجه  اصوال  دعوی  اینکه  به 
بند)۴(  به  ناظر  مدنی  امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون 
ماده 8۴ قانون مرقوم به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ی ردیف اول قرار رد 
دعوی را صادر و اعالم مینماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری 
عمومی  دادگاه  در  تجدیدنظرخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف 
روانسر میباشد و همچنین رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی ظرف 
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی شهرستان روانسر میباشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر- علی صالحی

اجرائیه
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹7۱۰۰۹66۱۰7۰۰8۹6 و شماره 
هفتم  شعبه  از  صادره   ۹۵/۲/۲۰ مورخه   ۹۵۰۹۹766۱۰7۰۰۱۱7 مربوطه  دادنامه 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد ودادنامه شماره ۹۵۰۹۹766۱۴6۰۰۵۲۰ 
مورخه ۹۵/6/۱۳ اصداری از بخش دوم دادگاه تجدید نظر استان لرستان محکوم 
علیهم محکومند به ابطال پالک ثبتی ۲۲۹ از 8۵ فرعی از ۱8۹۲ اصلی بخش یک 
ابقاء و احیاء حقوق مرتهن نسبت به مال مرهونه برابر عقد رهن به  آباد و  خرم 
انضمام خسارات دادرسی )هزینه دادرسی به مبلغ ۲/۰۴۰/۰۰۰ ریال و حق الوکاله 
وکیل به مبلغ ۳/۰6۰/۰۰۰ ریال( برابر تعرفه در حق محکوم له در ضمن به لحاظ 
به محکوم علیهما خانم طاهره مهر جو و اشرف  بودن رای صادره نسبت  غیابی 
خوردی جهت اجرای حکم مستند به تبصره ۲ ماده ۳۰6 قانون آیین دادرسی مدنی 
محکوم له باید ضامن معتبر یا تامین متناسب بسپارد و طبق ماده 6 قانون اجرای 
احکام مدنی پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیهم می باشد هم چنین مستند 
قانون اجرای احکام مدنی چنانچه محکوم علیهم ظرف ده روز مفاد  به ماده ۳۴ 
اجرائیه را به موقع اجرا نگذارند باید یک بیستم )یا پنج درصد ( محکوم به را بابت 

نیم عشردولتی به حساب صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران واریز نمایند . 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 

آباد – محمد علی مومنی . 

دادنامه
کالسه پرونده : ۹6/ ۹۹۹ / ۱۰ شماره دادنامه : ۱۲۹۰- ۲۱/ ۱۲ / ۹6 خواهان: عباس 
حیدرنژاد في علی با وکالت سعید، کربالیی آقازاده بادرس بابل خ دکتر شریعتی 

ابتدا خ گل س میالد 
خوانده : امیر نجفی رودبار محله ف احمد مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه
» رأی قاضی شورا « در خصوص دعوی خواهان آقای عباس حیدرنژاد با وکالت 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نجفی  امیر  خوانده  طرفیت  به  آقازاده  کربالیی  سعید 
۰۰۰/ ۱۴۰ / ۵7 ریال وجه ۵ فقره چک به شماره ۲78۴۲۲مورخ ۱۵/ 6 / ۹6 و 
۲78۴۲۰مورخ ۱۰/ ۵ /۹6و ۲78۴۱۹مورخ ۱۵ / ۵ / ۹6 و ۲78۴۲۴مورخ ۲7/ 6 / 
۹6 و ۲78۴۲۵مورخ ۱۵/ 7 / ۹6 عهده حساب جاری 6۹8۰۴۳7۰ نزد بانک رفاه 
متعلق به خوانده به انضمام خسارت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و نیز 
خسارت تاخیر تادیه به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان 
با تقدیم فتوکپی مصدق چک موضوع خواسته و گواهی عدم پرداخت وجه آن و 
با این ادعا که خوانده از بابت بدهی خود چک موصوف را اصرار نموده و چون از 
جهت وصول وجه آن به بانک محال علیه مراجعه نمودم بانک مذکور به علت کسر 
پرداخت دین خویش  از  به مشارالیه  نموده و علیرغم مراجعه  موجودی برگشت 
امتناع لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته رانموده است با عنایت 
به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان داللت بر بقاعدین ظهوردر اشتغال ذمه 
در شورا  دادرسی  از وقت  استحضار  علیرغم  ازجهتی خوانده  و  دارد  را  خواننده 
حاضر نشده و به مستندات خواهان ودعوی وی دفاع و تکذیبی بعمل نیاورده است 
دعوی خواهان در این مرحله از رسیدگی علی الظاهر محصول بر صحت است و 
با استصحاب بقاء دین و مستندا بسه مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۵۲۲ و 
۱۹8 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده محکوم است به مبلغ ۰۰۰/ ۱۴۰ / ۵7 میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 78۵۰۰۰ ریال بابت خسارات هزینه دادرسی 
و نیز حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای 
حکم در حق خواهان پرداخت نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی و سپس خظرف بیست روز پس از قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی بابل می باشد .
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل - مهدیزاده

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم مرتضی قاسم زاده دارای شناسنامه شماره ۳۵۰به شرح دادخواست به شماره 
نموده و چنین  دادگاه درخواست صدور گواهی حصر وراثت  این  از   ۲/۴۰8/۹7
تاریخ  در    ۱ شناسنامه  شماره  به  زاده  قاسم  غالمعلی  شادروان  که  داده  توضیح 
۹6/۹/۲ اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
۱- مرتضی قاسم زاده فرزند غالمعی و حوریه به شماره ش ش ۳۵۰ 

۲- مصطفی قاسم زاده فرزند غالمعی و حوریه به شماره ش ش ۱۵
۳- مریم قاسم زاده فرزند غالمعی و حوریه به شماره ش ش ۵66

۴- حمیده قاسم زاده فرزند غالمعی و حوریه به شماره ش ش ۵67
۵- زینب قاسم زاده فرزند غالمعی و حوریه به شماره ش ش ۰۲6۳

6- فاطمه قاسم زاده فرزند غالمعی و حوریه به شماره ش ش ۳۱
7- محبوبه قاسم زاده فرزند غالمعی و حوریه به شماره ش ش ۵68

8- حوریا حاقطی فرزند همایون و ام کلثوم به شماره ش ش 6
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 دوم شورای حل اختالف بابل

آگهیاخطاراجرائیه
محکوم له: سید محمد هاشمیان فرزند سید علی - جویبار- جوانمحله - خ ش 

هاشمی
محکوم علیه: سید علیرضا صفوی نیا فرزند سید هاشم - مجهول المکان

محکوم به : مطالبه طلب
کالسه  پرونده  موضوع   ۹6/66۲ دادنامه  اجرای حکم بشماره  درخواست  بموجب 
دادگاه   - شماره  و  جویبار  دادگستری  اختالف  ۴ حل  شعبه  از  ۹6/۴۴۱/۴صادره 
تجدید نظر جویبار که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
بعنوان هزینه  مبلغ ۰۰۰/76۵/۱ریال  بابت چک مورد دعوی و  ۰۰۰/۰۰۰/6۵ریال 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ۱7/6/۹6لغایت اجرای 

حکم درحق محکوم له و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۳ریال نیم عشر دولتی .
را  فوق  مفاد  آگهی  این  ابالغ  از  پس  روز  ده  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم 
بموقعداجرا بگذاردیا ترتیبی برای محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در 
غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی به اجرا احکام دادگستری محل تحویل 

خواهد شد ./ص 
دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهیمزایده
در پرونده کالسه ۹۵۰۳۳۹اجرای مدنی متمرکز ، محکوم علیه شرکت مینی بوس 
رانی نصر مازندران به مبلغ ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در حق شرکت سواری رانی نارنج 
سیر محکوم گردیده است .لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه، اموال وی 
راجهت تامین آن توقیف واز طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای 
میرساند.مال مورد  بفروش  احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 

مزایده ۵۰۰ متر مساع از قطعه زمین بمساحت تقریبی ۱۴۰۴.۵۰ متر مربع.
حدوداربعه: 

از شمال: به زمین خیابان ولی ا... تبریزی
از جنوب: زمین سید علی اکبرزاده 

از شرق: کوچه و زمین فروشنده )علی اکبرزاده(
از غرب: زمین ولی ا... تبریزی

سجادی-  باقر  محمد  دبستان  مدرسه  جنب   - خیل  کوهی  جویبار-   : آدرس  به 
ایستگاه سواری

قیمت کارشناسی شده: 6.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) شش میلیاردو نهصدو ده میلیون ( ریال 
میباشد.

۲- موعد و زمان فروش ، روز۲۹/۵/۹7ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

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

آغاز پروژه لوله گذاری و جمع آوری آب های سطحی 
در گلستان

 شهردار گلستان از آغاز مرحله نخست پروژه 
لوله گذاری جمع آوری آب های سطحی در 
محله باغ مهندس با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون 

تومان خبر داد.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شهردار  عرب  مهندس  گلستان؛  شهرداری 
عنوان  عمومی  روابط  با  گفتگو  در  گلستان 
بهارستان   در شهرستان  بار  اولین  برای  کرد: 
نصب لوله های پلی اتیلن سایز 6۰۰ دوجداره 
های  آب  آوری  منظورجمع  به  فاضالبی 
سطحی جهت جلو گیری از تجمیع لجنزار 
پس از سال های انتظار شهروندان، به دست 

مدیریت شهری گلستان تحقق یافت.
شهردار گلستان در ادامه با اشاره به اهمیت 
این  اجرای  با  شد:  یادآور  طرح  این  اجرای 
طرح مشکل آبگرفتگی مسیر خیابان های باغ 
مهندس و خیابانها و کوچه های منتهی به آن 

رفع می شود.
تحت  مسیرهای  کل  افزود:  عرب  مهندس 

پوشش این طرح بیش از ۳۴۰ متر طول است 
که اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان هزینه 

دربر دارد.
وی تصریح نمود: شهر گلستان همواره در 
فصول مختلف سال به خصوص ایام بارندگی 
با مشکالت بسیار زیادی در زمینه آبگرفتگی 
معابر روبروست که در تالشیم جهت رفاه حال 
شهروندان و جلوگیری از از چنین مشکالتی با 
اجرای پروژه لوله گذاری در چند محله سطح 

شهر گلستان به این امر سامان ببخشیم.
و جمع  هدایت  کرد:  اظهار  پایان  در  ایشان 
آوری آب های سطحی یکی از اهداف مهم 
مدیریت شهری گلستان در حوزه زیرساخت 
ها است و این مجموعه با جدیت در پی آن 
می باشد تا سیستم مدیریت سیالب و روان 
با  متناسب  به تدریج و  آب های شهری را 
توسعه شهر و نیاز به خدمات، توسعه دهد 
و این مهم به شکل مطلوبی در شهر در حال 

تحقق است.

 سرمایه گذاری 4700 میلیارد ریالی 
در شبکه برق انتقال دزفول

برق  شرکت  عامل  فر-اهواز:مدیر  وحیدی 
منطقه ای خوزستان گفت: ۱۳ پروژه توسعه 
ای شبکه برق با هزینه ای بالغ بر چهار هزار 
و 7۰۰ میلیارد ریال ظرف چهار سال آینده در 
شهرستان دزفول راه اندازی و به بهره برداری 

می رسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ در 
آیین بهره برداری از پست موبیل ۳۳/۱۳۲ کیلو 
با حضور  دزفول  منطقه چغامیش  وفا  ولت 
شورای  مجلس  در  شهرستان  این  نماینده 
اسالمی و مقامات محلی، اظهار کرد: این پست 
۳۰ مگا ولت آمپر ظرفیت دارد و برای تامین بار 
قابل توجهی از منطقه و پایداری شبکه طراحی 

و راه اندازی شده است.
را  وفا  پست  شدن  برقدار  زمان  مدت  وی 
هشت ماه اعالم کرد و افزود: هزینه سرمایه 
گذاری شده در این پروژه ۳۵ میلیارد ریال بوده 
که از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای 

خوزستان پرداخت شده و کلیه مراحل طراحی 
و نصب نیز توسط شرکت های داخلی انجام 

گرفته است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برای  اقدام شرکت  در دست  های  برنامه  به 
تقویت زیرساخت های شبکه برق دزفول نیز 
اشاره کرد و تصریح کرد: به شرط تامین منابع 
مالی در چهار سال آینده شبکه انتقال و فوق 
توزیع شهرستان دزفول ۱۰۰ و شبکه خطوط 

این شهرستان ۵۰ درصد رشد خواهد داشت.
این پروژه ها را  دشت بزرگ هزینه اجرایی 
چهار هزار و 7۰۰ میلیارد ریال اعالم کرد و بیان 
داشت: ۱۳ پروژه توسعه ای برق شامل 8 پروژه 
پست )اجرای ۳ پست به صورت GIS( و 
پنج پروژه خط برای شهرستان دزفول تعریف 
شده تا در سال های آینده یک هزار و ۲۹۰ 
به ظرفیت یک هزار ۵68 مگاوات  مگاوات 
فعلی پست ها و ۱۴۰ کیلومتر مدار به ظرفیت 

۳۳۰ کیلومتر فعلی اضافه شود.

آگهیمفقودی
زرشکی،مدل  رنگ  ۱۲۵ccCDI،به  کار،تیپ  تیزتک  موتورسیکلت  سند 
۱۳۹۵،شماره پالک ۵6۴-۳۳7۲۴،شماره موتور۰۱۲۴NCV۱8۴6۹6 ،شماره شاسی
شناسنامه  پدرقاسم،شماره  سواری،نام  مصطفی  نام  ۱۲۵A۹۵۳۱۳۰7***NCV،به 
اعتبار  ازدرجه  و  گردیده  ۱۹8۹8۴۲۵8۵مفقود  ملی  ۱۳6۴/۳/7،شماره  ۱6۹،متولد 

ساقط می باشد.
شهرستان گتوند

ابالغاجراییه
 وفق ماده ۱8 آیین نامه اجرا بدین وسیله به آقای عباس حسن زاده امیری و خانم 
میترا حسن زاده امیری با والیت قهری عباس حسن زاده همگی ساکن امیرکال نیما 
۱۳ ساختمان سیما واحد 6 کد پستی۴7۴۵۱۱۳۱۱۱ ابالغ می شود که بانک صادرات 
شعبه فریدونکنار به استناد سند رهنی شماره۱۰۵۹۹۲ و ۱۰۳۵7۲. مورخ ۹۵.۱۱.۱۰ 
دفترخانه 77 بابل جهت وصول مبلغ ۱۱۲۴6۴۵۳۰۹۵ریال به انضمام خسارت تاخیر 
متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه 
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالس ۹7۰۰۵۰۴ در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش. مورخه ۹7.۵.۲ مامور محل اقامت شما به شرح متن سند  شناخته نشده لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱8 آیین نامه اجرای مفاد اجرای فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 
مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق 
مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابلشد م.الف ۹7.۱۰۰.۲۹۴۰

متنآگهی
خواهان مظفر بیدارفرزندمحمد صالح دادخواستی به طرفیت خوانده بهروز بیدارفرزند 
محمد صدیق به خواسته انتقال ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه ۹7۰۹۹86۱۴۱۳۰۰۱۹8شعبه۳دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹7/6/۲۰ساعت ۹:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده7۳قانون  موضوع 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر االنتشارآگهی می گرددتا 
خوانده ظرف یک ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۹/۴۴۳
دفترشعبه سوم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان خرمشهر-جواد ایمانیان



اجتماعییکشنبه 14 مرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3821  5

9۰ میلیون نسخه درمانی الکترونیک صادر شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت : امسال بیش از ۲۰ میلیون نسخه 
الکترونیک چاپ و طی سال گذشته تا کنون ۹۰ میلیون نسخه درمانی 

الکترونیک در کشور صادر شده است.
به گزارش پیام زمان ،سیدتقی نوربخش با حضور در اداره تامین اجتماعی 
شهرستان جیرفت در جمع خبرنگاران افزود: یکی از برنامه های مهم 
سازمان تامین اجتماعی، ایجاد نسخه الکترونیک و حذف دفترچه بیمه 

است.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر در هشت استان کشور نسخه به صورت 
الکترونیک صادر می شود تصریح کرد: صدور آن زیرساخت مهمی برای 
تحول در نظام سالمت کشور به شمار می رود که سازمان تامین اجتماعی 

در این حوزه، پیشگام است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سفر یکروزه خود و همراها به 
جنوب استان کرمان بیان کرد: به دعوت نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در 
مجلس شورای اسالمی به این منطقه سفر کردیم تا بتوانیم امکانات موجود 
درمانی این دیار را بررسی و برای پیشرفت و ارتقای زیرساخت ها راهکار 

های موثرتری پیدا کنیم.
نوربخش اضافه کرد: سه بیمارستان در استان کرمان به طور مستقیم به مردم 
خدمات ارائه می دهد و درمان غیرمستقیم هم از طریق دفتر اسناد پزشکی 

در حال انجام است.
تامین  از سازمان  استان کرمان  در  ماهانه  از یکصد هزار خانوار  بیش 
اجتماعی مستمری دریافت می کنند و تعهدات این مجموعه در بخش 
بیمه ای و حوزه پرداخت مستمری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان در ماه است.
سیدتقی نوربخش صبح امروز به همراه معاونان و مدیران استانی سازمان 
تامین اجتماعی با دعوت نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد به منظور بررسی 

امکانات درمانی این شهرستان ها به جنوب کرمان سفر کرد.
جنوب کرمان متشکل از هفت شهرستان، یک سوم مساحت این استان را 

با جمعیت یک میلیون نفر به خود اختصاص داده است.

باغ کتاب تهران میزبان دانش آموزان پیشتاز

پیرو امضای تفاهم نامه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، دانش آموزان پیشتاز از 

باغ کتاب تهران بازدید می کنند.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران، پیرو امضای تفاهم نامه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش 
و پرورش با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که با هدف تقویت 
انجام شد،  نقش آفرینی دانش آموزان در مدیریت فرهنگی شهر تهران 

اردوهای دانش آموزان پیشتاز از باغ کتاب تهران در حال برگزاری است.
این تفاهم نامه با هدف ایجاد تسهیالت برای بازدید گروهی دانش آموزان 
از موزه ها و خانه موزه های زیر مجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
آشنایی  برای  گردشگری  و  تاریخی  اماکن  فرهنگی،  فضاهای  تهران، 

دانش آموزان با فرهنگ شهر تهران، امضا شده است.
سازمان دانش آموزی نیز پس از امضای این تفاهم نامه همکاری، با ایجاد 
تشکل درون مدرسه ای »پیشتاز شهریار« و تولید محتوای آموزشی و تامین 
مربیان و استادان برای برگزاری دوره های مهارت تشکیالتی و اجتماعی در 
فرهنگ سراها و خانه های فرهنگ زمینه را برای نقش آفرینی دانش آموزان 
در برنامه های فرهنگی شهر تهران آماده کرده است و در اولین اقدام بازدید 
سراسری دانش آموزان تشکل پیشتازان از باغ کتاب تهران و باغ موزه قصر 

در حال انجام است. 
باغ کتاب تهران با فضایی در حدود 6۵ هزار متر مربع و در مجاورت 
کتابخانه ملی در تپه های عباس آباد ساخته شده است. این مرکز فرهنگی 
شامل دو بخش خردسال و کودک و نوجوان و بخش بزرگسال و عمومی 
است. بخش باغ علم نیز سه فاز دارد که شامل بخش های دو تا هشت 

سال، هشت تا دوازده سال و دوازده تا هجده سال است.
فضای داخلی این باغ در دو طبقه و با ۱6 سالن نمایشگاهی تشکیل 
شده است که شامل چهار قسمت اصلی است؛ بهارستان؛ ویژه  کودک و 
نوجوان. خیالستان؛ ویژه  فناوری های دیجیتال، نگارستان؛ ویژه  سالن های 

سینما و سروستان؛ ویژه  عمومی و بزرگسال است.
همچنین ۱۴ هزار متر مربع مرکز برای بازی های علمی، باشگاه رباتیک و 

نجوم در باغ کتاب وجود دارد.

خبر

مرگ ۱۱٨۰ نفر در تصادفات جاده ای 
از ابتداي تابستان

زنجان  راه های  ایمنی  در کمیسیون  سردار حمیدی 
اظهارداشت: در راستای کاهش تعداد جان باختگان 
و مصدومان ناشی از تصادفات اقداماتی نظیر اصالح 

قانون، تقویت امداد و نجات و... انجام شده است.
وی به آمار های جان باختگان سوانح جاده ای کشور از 
آغاز طرح تابستانی در کشور اشاره و بیان کرد: طی ۴۵ 
روز گذشته، ۱۱8۰ نفر در کشور بر اثر تصادفات جان 
خود را از دست داده و حدود ۳۰ هزار نفر هم مجروح 
شده اند. رئیس پلیس راه کشور خاطر نشان کرد: روند 
کاهشی تصادفات که در سال های گذشته در استان 
برنامه ریزی و تالش  از  زنجان شاهد بودیم نشان 

گروهی است که مخلصانه و جهادی کار کرده اند.
سردار حمیدی با بیان اینکه ۴۰ درصد از تصادفات 
جاده ای ناشی از واژگونی به دلیل خستگی و خواب 
آلودگی است، گفت: انحراف به چپ و سبقت غیر 
مجاز در جاده های دو طرفه به دلیل عجله و شتاب 

دیگر عامل مهم در این تصادفات بوده است.
در  مهم  عوامل  از  یکی  را  نیوجرسی  نصب  وی، 
کاهش تصادفات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 
همزمان با احداث راه ها نیوجرسی نیز نصب می شود 
در حالی که برای راه های احداث شده قبلی نیازمند 
همکاری و همیاری دستگاه ها هستیم. سردار حمیدی 
با اعالم اینکه بیشترین آمار تصادفات در راه های فرعی 
اقدامات  اگر  با رشد سفر ها  است، گفت:: همزمان 
افزایش  روند  نگیرد  صورت  راه ها  ایمنی  افزایش 
آمار تصادفات، اقدامات مثبت سال های گذشته را از 
بین خواهد برد. حمیدی افزود: بهره گیری از سامانه 
ها، آموزش، فرهنگ سازی، ارتقاء حوزه راه سازی، 
جداسازی و تفکیک راه ها، آزاد راه ها و ... به ارتقاء 
ایمنی محور های مواصالتی کشور کمک کرد تا شاهد 

روند کاهشی حوادث و تلفات جاده ای باشیم.
رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه امکان استقرار 
پلیس در تمامی معابر امکان پذیر نیست و لذا هوشمند 
سازی جاده ها از اولویت ها و بدیهات دنیای امروز 
به صورت علمی  باید  است، تصریح کرد: همواره 
با موضوعات برخورد کرد. وی با اشاره به اینکه در 
راه های اصلی علی رغم افزایش سفر ها، خسارت ها 
جاده ای نیز کنترل می شود، افزود: در راه های فرعی 
به دلیل عدم تناسب زیر ساخت ها با افزایش تردد ها 
اینکه  بر  باید عالوه  افزایش حوادث هستیم  شاهد 

جاده ها از یک نواختی خارج شود.

خبر

وزارت  تشکیالت  و  اداری  امور  کل  مدیر 
منع  قانون  اینکه  بیان  با  پرورش  آموزش و 
در  معلمان  شامل  بازنشستگان  بکارگیری 
این  اگر  کالس های درس نمی شود گفت: 
قانون به تایید شورای نگهبان برسد آن دسته 
از معاونین وزیر که شرایط ادامه خدمت را 
طبق این قانون ندارند باید خداحافظی کنند.

منع  قانون  درباره  حسین بُر   یارمحمد 
آن  اجرای  زمان  و  بازنشستگان  بکارگیری 
در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: بر 
اساس قانون آن دسته از همکاران ما تا وقتی 
که شرایط سنی شان تا 6۵ سال احراز می شود 
می توانند در صورت تمایل برای تدریس در 
کالس درس بمانند و ادامه همکاری دهند و 
برای ادامه خدمت به عنوان معلم منعی ندارند. 
تا چند سال  معلمان  اینکه  به  پاسخ  در  وی 

می توانند استمرار خدمت بدهند؟ گفت: بازه 
زمانی بازنشستگی ما این اجازه را می دهد که 

معلمان را حتی تا بیش از ۵ سال پس از سن 
بازنشستگی هم در صورت تمایل نگه داریم. 

در مجموع پیش بینی می کنیم در سال جاری 
حدود ۵۵ هزار نفر از همکاران فرهنگی ما 
به سن بازنشستگی برسند و بازنشسته شوند. 
وزارت  تشکیالت  و  اداری  امور  مدیرکل 
این  قاعدتا  اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش 
قانون مشمول مدیران ارشد که در واحدهای 
اداری خدمت می کنند خواهند شد  به ایسنا 
در  ماندگاری  برای  ستادی  مدیران  گفت: 
آموزش و پرورش اگر آمادگی داشته باشند 

باید برای تدریس به مدارس بروند.
معاونان  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  حسین بر 
وزیر نیز شامل این قانون می شوند؟ گفت: 
تایید شورای نگهبان  به  قانون  این  اگر  بله، 
برسد آن دسته از معاونین وزیر  که شرایط 
ادامه خدمت را طبق این قانون ندارند باید 

خداحافظی کنند.

معلمانمشمولقانونمنعبکارگیریبازنشستگاننمیشوند

معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: به دلیل 
اینکه چرخه اعتیاد برای معتادان تکرار نشود به دنبال راهکارهای 

اساسی هستیم.
فاطمه عباسی در نشست توجیهی اجرای طرح واحد مدیریت 
مورد معتادان در حال بهبود گفت: درصدد هستیم با راه اندازی 
واحد مدیریت مورد بتوانیم حلقه مفقوده زنجیره درمان اعتیاد را 

ایجاد کنیم.
وی افزود: می خواهیم مانایی و پاکی درمان را مانند کشورهای 
توسعه یافته با طرح مدیریت موردی به ۳۰ تا ۴۰ درصد برسانیم.

عباسی گفت: دلیل اینکه چرخه اعتیاد برای معتادان تکرار نشود 
به دنبال راهکارهای اساسی هستیم چرا که پس از اینکه معتادان 
می شوند  و سم زدایی  درمان شده  مرحله  وارد  و  آوری  جمع 
حمایت اجتماعی از انها قطع می شود و دوباره به چرخه اعتیاد 

بازمی گردند.
وی گفت: به همین دلیل سازمان های مرتبط و شرکای خود را 
دعوت کردیم و دستورالعمل »مدیریت پس از خروج« معتادان 
را تدوین کردیم این دستورالعمل به ستاد مبارزه با مواد مخدر 
رفته و پس از تصویب آن برنامه بهزیستی این خواهد بود که 
روی توانمندسازی و جامعه پذیری این معتادان کار کند تا عود و 

برگشت این افراد به اعتیاد کمتر شود.

حلقه مفقوده درمان 
معتادان،مدیریت موردی است

مطالعه جدید نشان می دهد ژنتیک و سبک زندگی نظیر چاقی و 
اضافه وزن، تنها فاکتورهای پرخطر ابتال به دیابت نوع۲ نیستند و 
قرارگیری در معرض آلودگی هوا هم فاکتوری پرخطر محسوب 
می شود. به گفته محققان آلودگی هوا عامل ابتال به دیابت در یک 

نفر از هر 7 فرد مبتال به دیابت است.
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی، حتی بدون وجود فاکتورهای 
پرخطر ابتال به دیابت نظیر ژنتیک و فاکتورهای سبک زندگی 
دلیل  به  است  ممکن  غیره،  و  تحرک  عدم  چاقی،  همچون 

قرارگیری در معرض آلودگی هوا مبتال به دیابت شوید.
گزارشات سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد حدود ۳.۲ 
میلیون مورد جدید ابتال به دیابت در سال ۲۰۱6 وجود داشته که 

بخش بسیار بزرگی از آن ناشی از آلودگی هوا بوده است.
طبق مطالعات انجام شده، آلودگی هوا موجب افزایش التهاب 
می شود و در نتیجه تولید انسولین بدن دچار اختالل شده و 
در نهایت منجر به دیابت می شود. همچنین پزشکان عنوان می 
کنند که آلودگی هوا بدون شک موجب کاهش تولید انسولین می 
شود و با تاثیر بر تبدیل  گلوکز خون به انرژی منجر به دیابت 
نوع۲ می شود. سیگار کشیدن هم یک فاکتور بالقوه در افزایش 
ریسک دیابت، بیماری های قلبی-عروقی، سکته های قلبی و غیره 

محسوب می شود.

آلودیگ هوا فاکتور پرخطر ابتال 
به دیابت

طبق اعالم سخنگوی سازمان غذا و دارو قرار است محموله جدید 
شرایط  تا  شود  کشور  وارد  فنالند  از  زودی  به  وارفارین  داروی 

نامساعد تامین این دارو به وضعیت عادی بازگردد.
کمبود داروی وارفارین که کاربرد ضد انعقاد خون در بیماری های 
قلبی دارد اخیرا در میان داروهای کمیاب قرار گرفته و برخی نگرانی ها 

را برای بیماران ایجاد کرده است.
کیانوش جهان پور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در این باره دلیل 
ایجاد این کمبود را ذخیره سازی دارو توسط بیماران و زنجیره تامین 
دارو می داند و می گوید: با وجود اینکه موجودی وارفارین در کشور 
حدود 7۰ تا 7۵ روز بود، اما در مناطق مختلف کمبود این دارو اعالم 
شد. زمانی که بحث های روانی در بازار ایجاد می شود، از مصرف 
کننده تا سایر زنجیره های تولید، ممکن است دارو را ذخیره کنند. 
بیشتر داروهایی که به صورت مزمن و مادام العمر استفاده می شوند 
از سوی مصرف کننده ذخیره می شوند. آنها گاهی نیز سعی می کنند 
این ذخیره را افزایش دهند؛ به همین دلیل دارو از روند مصرف عادی 
خارج می شود. او درباره علت توزیع محدود این دارو نیز توضیح 
می دهد و می گوید: با توجه به این موضوع، داروخانه ها اعالم کردند 
که وارفارین را تا سقف نسخه تحویل نمی دهند و درایت به خرج 
دادند که نیاز بیماران را در روزهای کمبود برطرف کنند تا زمانی که 

محموله اصلی وارد و برچسب گذاری شود.

ديگر نگران كمبود »وارفاين« 
نباشيد

فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی با بیان مضررات 
مصرف انواع قلیان  گفت:  قلیانی ها بین ۳ تا ۵ سال 

سرطان خون می گیرند.
آنکولوژی  هماتولوژی  تخصص  فوق  نظری  زهرا 
از  ناشی  قلیان و ضررهای  درباره مصرف کنندگان 
آن به فارس گفت: امروزه در بین افراد جامعه در هر 
رده سنی کشیدن قلیان عادی شده و افراد قلیانی قلیان 

کشیدن را یک نوع دورهمی و سرگرمی می دانند.
 وی ادامه داد:  اما باید گفت که قلیان مضراتی دارد 
که به مرور زمان خودش را نشان می دهد؛ بر اساس 
تحقیقات، استعمال سه تا پنج سال قلیان می تواند باعث 
سرطان خون شود و پس از ۱۵ سال قلیان کشیدن 
مداوم، ابتال به سرطان ناشی از بنزن )ماده شیمیایی( 

مانند سرطان خون قطعی است.
گفت:  آنکولوژی  هماتولوژی  تخصص  فوق  این 
قلیان های جیبی یا الکترونیکی که توسط باتری ایجاد 
حرارت می کنند، در ابتدا با هدف ترک سیگار تولید و 

عرضه شدند، هم اکنون بسیاری از جوانان به 
استعمال این قلیان ها معتاد شده اند.

وی افزود: در این قلیان های از تنباکو معسل 
استفاده می شود و در قلیان های جیبی عصاره 
و  آمده  در  مایع  به صورت  معسل  تنباکو 
قلیان  استفاده می شود که همه آسیب های 
را دربر می گیرد و همچنین به علت حمل 
آسان آن و دسترسی راحت به آن احتمال 

استفاده آن از قلیان بیشتر است.
نظری با اشاره به اینکه قلیان های جیبی به 

علت ترکیب شدن مواد با فلزات سنگین ، می تواند 
برخی از بیماری ها مانند انواع سرطان و بیماری های 
قلبی، فشار خون و یا تنفسی را ایجاد کند، گفت:  در 

مجموع مصرف دخانیات عوارضی مانند ایجاد ۱۳ نوع 
سرطان، سقط جنین، نازایی، از بین رفتن و پوسیدگی 
و  استخوان  پوکی  بینایی،  و  شنوایی  دندان، ضعف 

بیماری های کبدی می شود.

این فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی تاکید 
کرد:  دود سیگار که حاصل سوختن توتون و 
شامل چهارهزار ترکیب شیمیایی و 6۰ ترکیب 
سرطان زا است، همچنین حرارت تولید شده 
در نوک سیگار روشن، موجب تولید بسیاری 

از ترکیبات شیمیایی دیگر می شود. 
وی تاکید کرد:  برخی از مردم تصور می کنند 
ضرر قلیان از سیگار و سایر مواد دخانی کمتر 
بوده و آب قلیان جلوی مواد مضر و سمی 
آن را می گیرد، دود قلیان با عبور از آب دود 
جذب  رطوبت  این  علت  به  و  می شود  مرطوب 

ترکیبات مضر افزایش پیدا می کند.
نظری تصریح کرد:  سیگار کشیدن سه تا چهار سی 

سی دود وارد دهان و بدن می کند اما با استعمال قلیان 
۴۰ سی سی دود و آلودگی وارد دهان می شود و در 
مجموع یک قلیان برابر 8۰ نخ سیگار آلودگی وارد بدن 
می کند؛ همچنین تنباکو های معسل یا میوه ای 7۰تا8۰ 
درصد از موارد افزودنی و اسانس تشکیل شده اند و 
دارای مقادیر زیادی موارد سمی و سرطان زا مانند 
نفتالین، هیدروکربن های آروماتیک، فلزهای سنگین و 
بنزن است و قلیان های جیبی همانند قلیان های معمولی 

همه این مواد سرطان زا را شامل است.
موجود  کربن  منواکسید  میزان  گفت:   پایان  در  وی 
در خون افرادی که قلیان کشیده اند ۳ برابر منواکسید 
کربن خون افرادی است که سیگار می کشند است؛ 
اکسیژن  باعث کاهش حمل  اضافی  منواکسیدکربن 
توسط سلول های خون می شود و این باعث افزایش 
احتمال بروز سکته و مشکالت قلبی و سکته مغزی 
می شود، احتمال بیماری های ریوی هم با استنشاق 

بیشتر این ماده افزایش می یابد.
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مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری نیسان  پاترول مدل ۱۳78 و به شماره 
شاسی  بشماره   Z۲۴۰۵۳6۳6Z و  موتور   بشماره   8۲ ب   88۱ ایران   ۳7 پالک 

PNVH۳۵Z7۰۱۹۲۹  مفقودگردیده  و از درجه اعتبار ساقط میباشد
خوی

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای حسین عالی پور دارای شناسنامه شماره ۳8۲ بشرح دادخواست به کالسه۹7۰8۴6/ش۳    
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان خانم زر 
دادگر  بشناسنامه ۴۵    در تاریخ ۹۵/7/۱ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به/۱- حسین عالی پور فرزند  فضلعلی –ش ش ۳8۲   خوی –پسر متوفی/۲-
فاطمه عالی پور قره زمینی فرزند فضلعلی -ش ش 6۲۲ خوی-دختر متوفی/ اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

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

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای  حمیداحمدپور     دارای شناسنامه شماره ۱6۰۲ بشرح دادخواست به کالسه  
۹7۰7۵7/ش۳    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده 
که شادروان غالمرضا احمدپور بشناسنامه  ۴۳۲ در تاریخ۹7/۴/۹  اقامتگاه دائمی خود را 
به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-امیر احمدپور فرزند غالمرضا –ش ش  
6۱۵ خوی –پسر متوفی/۲-حمید  احمدپور فرزند  غالمرضا –ش ش ۱6۰۲  خوی-پسر 
متوفی/۳- لیال  احمدپور فرزند غالمرضا ش  ش۴8۵۲۴ –خوی-دختر متوفی/۴- آمنه  
احمدپور فرزند غالمرضا ش ش ۴7۰۴  -خوی-دختر متوفی/۵-اکرم  چوبفروش خوئی 
فرزند حسین  ش ش ۳۰۴۵۲  خوی- همسر  متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

برگاجرائیه
محکوم له امامعلی نیک جو  فرزند ابراهیم به نشانی خوی  -شهانق – روبروی 
حسین  فرزند   – جهانی   مجید  علیه  محکوم  و   ۳ وحدت  –کوچه  زنبورداران 
-مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره   ۹  مورخه  ۹7/۱/۱۹ شورا ی حل 
اختالف  شعبه۴  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- 
قطعیت حاصل کرده است  حکم بر محکومیت خوانده نسبت به حضور در یکی 
از دفترخانه های رسمی  و انتقال سند  ششدانگ یک دستکاه خودرو  پژو پرشیا 
بشماره 678 ل ۱7 ایران ۵۵  و پرداخت ۴۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی . ضمنا 

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

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳7۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳77 که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه 4 شورا- شرفخانی

دادنامه
پرونده کالسه۹6۰۹۹8۴۴۳۵6۰۱۱۰6   – شعبه  ۱  دادگاه خانواده  شهرستان خوی  

-تصمیم نهایی شماره : ۹7۰۹۹7۴۴۳۵6۰۰۳8۹
قلیلو  اشرفی  حبیب  آقای  وکالت  با  اسد  فرزند  الهویردیان  نوید   آقای  خواهان 
فرزند جلیل   نشانی :آذربایجان غربی – شهرستان ارومیه –شهر ارومیه-خ امینی 

–روبروی جهاد  دانشگاهی ساختمان 6۹ طبقه ۴ واحد ۱۴
خوانده :خانم نازیال خرمی مارکانی فرزندعبداله  به نشانی آذربایجان غربی- خوی 

–خیابان سینا –گذر سیوانی نژاد پالک یک 
خواسته :اعسار از پرداخت مهریه 

وکالت  با  اسد  فرزند  الهویردیان  نوید   آقای  دعوی  در خصوص   : دادگاه   رای 
مارکانی  خرمی  نازیال  خانم  بطرفیت    جلیل    فرزند  قلیلو  اشرفی  حبیب  آقای 
فرزندعبداله   دایر بر صدور حکم به اعسار از پرداخت دفعی و نقدی  محکوم 
به موضوع پرونده کالسه ۹۲۰7۲۰/6 حقوقی و تقسیط انکه بموجب  رای مزبور 
حکم به محکومیت خواهان به تائیدیه  هشتصد ودو قطعه سکه طالی تمام بهار 
آزادی  صادر شده است  دادگاه با توجه به جامع محتویات  پرونده از جمله لیست 
اموال  و دارایی های خواهان که ضمیمه دادخواست نموده و مودای شهادت شهود 
مبنی بر تصدیق  ادعای خواهان دائر بر عدم پرداخت  دفعی محکوم به و توجه ها 
به پاسخ استعالمات  و اصله راجع به اموال خواهان اعسار و استشهادیه محلی و 
اظهارات خواهان در درخواست تقدیمی و دادگاه سایر قراین و اماراتتت  موجود 
منعکس در پرونده من حیث المجموع    دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته 
و با عنایت به اظهارات خواهان و وکیل وی و این که خوانده با وصف دعوت از 
طریق انتشار آگهی حاضر نشده ووو ایرادی نسبت به دعوی خواهان بعمل نیاورده 
است با استناد ایه شریفه 8۰  از سوره مبارکه بقره  )وان کان دو عسره فنظره  الی 
المیسره( و به استناد ماده ۲77 و 6۵۲ و ۱۰8۳  قانون مدنی و مواد 6 و 8 قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳  مجمع تشخیص مصلحت 
دادگاه  محترم  قاضی  با  مشاوره  از  پس  کلی خوانده  اعسار  پذیرش  نظام  ضمن 
خانواده رای به پرداخت ده قطعه سکه طالی تمام بهار  آزادی  بعنوان پیش  قسط 
و هر چهارماه  یک قطعه سکه طالی تمام بهار آزادی به وصف مذکور در حق 
زوجه صادر و اعالم مینماید  ضمنا چنانچه متعاقبا اموالی از خواهان بجز مستثنیات  
دین کشف شود بر اساس تبصره یک ماده مارالذکر قابل توقیف و اقدام خواهد بود  
رای صادره غیابی بوده  و بر اساس رای وحدت رویه شماره 66۲ مورخ 8۲/7/۲۹ 
و مواد ۳۳۴ و ۳۳۰ و ۳۳6 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و رسیدگی  دردادگاه  تجدید 

نظر استان آذربایجانغربی)ارومیه( می باشد/الف
ابراهیم عرفانی- رئیس شعبه اول دادگاه خانواده  خوی

آگهی
شعبه هفتم دادیاری دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل 

مقرر است حسب شکایت زهرا رضایی شیاده علیه عباس علیزاده فرزند مختار به اتهام توهین 
از طرف این دادسرا می باشد و ابالغ احضاریه به علت عدم دسترسی و متواری بودن متهم 
ممکن نبوده بدین وسیله در اجرای ماده۱7۴قانون آیین دادرسی کیفری اتهام نامبردگان پس 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت دفاع در این شعبه حاضر شود در صورت 
عدم حضور پس از مهلت تصمیم مقتضی صادر خواهد شد در ضمن می توانید وکیل داشته 

باشید ضمنا قید و چاپ داشتن حق وکیل نشر آگهی از سوی روزنامه الزامی است 
دادیار شعبه هفتم دادسراي و انقالب. آمل. احمدعلیجان پور. م الف2051

رونوشتآگهیحصروراثت
به  دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره  ۲7۹۰۲۰۵76۰  خانم شنبم درستی 
کالسه  ۹7۰۹۳۱/ش۳     این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان رحیم سیدنژاد بشناسنامه 6   در تاریخ ۹7/۴/۱۵ 
آیدا  به/۱-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود  دائمی  اقامتگاه 
سیدنژاد فرزند رحیم –ش ش ۲7۹۱67۲۵۱6  خوی –دخترمتوفی/۲-شبنم درستی 
فرزند مصیب -ش  ش ۲7۹۰۲۰۵76۰ خوی-همسر  متوفی/۳-  احترام جوادزاده 
فرزند علی ش  ش ۲۵۲۰  –سیه چشمه -مادر متوفی/ اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

آگهیمزایده
درپرونده کالسه ۹۴۰۱۵7/۲ اجرای مدنی شعبه دوم ، محکوم علیه آقای علی بابا 
زارع به مبلغ ریال در حق آقای فرج ا... فرج ا... پور محکوم گردیده است .لذا این 
اجرا بنا به درخواست محکوم علیه، امول وی را جهت تامین آن توقیف و از طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار 
تحت شرایط زیر بفروش میرساند .مال مورد مزایده ، یک قطعه زمین باغ مرکبات 

خشکه زاری بمساحت 76۰۰ متر مربع.
حدوداربعه:

ازشمال: به منزل احمد زارع
از جنوب: زمین زین العابدین رضایی

ازشرق: باغ محمد آقا جانی و منزل مسکونی احمد زارع
ازغرب: سید آقای حسینی

به آدرس : جویبار- روستای گلیرد
قیمت کارشناسی شده : بمبلغ سه میلیاردو چهارصدو بیست میلیون ریال

۲- موعد و زمان فروش،روز ۳۰/۵/۹7ساعت ۹ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری حویبار نی باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

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

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

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

بابک  آقای  فروش  به درخواست  نظر  مزایده  به علت  : حضور  نوع علت حضور 
محمدی تجری در خصوص پالک ثبتی ۵۰ فرعی از ۲۱۲6 چنانچه تمایل شرکت 
در مزایده مورخه ۱۳۹7/۰6/۰۵ دارید راس ساعت ۱۱ در محل ملک  حاضر شوید . 
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 

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

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

۱-ولی اله مصطفی زاده فرزند نبی به نشانی :مجهول المکان 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :۳ روز محل حضور : دادگستری شهرستان خرم آباد 
نوع علت حضور : حضور به علت مزایده نظر به درخواست فروش آقای بابک 
محمدی تجری در خصوص پالک ثبتی ۵۰ فرعی از ۲۱۲6 چنانچه تمایل شرکت 
حاضر  ملک   محل  در   ۱۱ ساعت  راس  دارید   ۱۳۹7/۰6/۰۵ مورخه  مزایده  در 

شوید . 
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 

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

ابالغیه
مشخصات ابالغ شونده حقیقی:

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

بابک  آقای  فروش  به درخواست  نظر  مزایده  به علت  : حضور  نوع علت حضور 
محمدی تجری در خصوص پالک ثبتی ۵۰ فرعی از ۲۱۲6 چنانچه تمایل شرکت 
در مزایده مورخه ۱۳۹7/۰6/۰۵ دارید راس ساعت ۱۱ در محل ملک  حاضر شوید . 
با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت 

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

آگهیوقتدادرسی
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  لرستان  استان  تجارت  بانک  سرپرستی  خواهان 
۱-رسول امیدی فرزند فرض اله ۲-ناصر ماسوریان فرزند حسن ۳-نورالدین ملکی 
کهریزی ۴-منصور حسنوند ۵-مرتضی هاشمی 6-سیمین حسنوند 7-اشکان حسنوند 
به خواسته مطالبه وجه سفته –مطالبه خسارت دادرسی –مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر 
انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه ۹6۰۹۹866۱۰۱۰۰۵۱8 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹7/6/۲۴ شنبه ساعت 8 صبح تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند . 
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واردات نفت هند از ایران رکورد شکست 

افزایش خرید پاالیشگران دولتی هند سبب شد واردات نفت این کشور 
از ایران در ماه ژوئیه امسال به رقمی بی سابقه برسد. 

بر اساس این گزارش، اطالعات اولیه کشتیرانی نشان داد واردات نفت 
هند از ایران در ماه ژوئیه امسال با ۳۰ درصد افزایش به 768 هزار 

بشکه در روز رسید.
واردات نفت هند از ایران در ماه ژوئیه همچنین 8۵ درصد نسبت به 

ژوئیه پارسال بیشتر بود.
پیش از این بیژن زنگنه، وزیر نفت، اعالم کرده بود این کشور امیدوار 
است صادرات نفت خود را به هند در سال مالی ۲۰۱۹ - ۲۰۱8 به بیش 

از ۵۰۰ هزار بشکه در روز برساند.
چهار پنجم از واردات نفت هند از ایران، مربوط به پاالیشگران دولتی 

هند بوده است.
ماه های  یعنی  هند،  مالی جاری  ماه نخست سال  در چهار  همچنین 
آوریل تا ژوئیه، واردات نفت این کشور از ایران با ۴۰ درصد افزایش 

نسبت به پارسال به 677 هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسیده است.
همچنین در ماه های ژانویه تا ژوئیه امسال واردات نفت هند از ایران با 

۱7 درصد رشد ساالنه به 6۱۲ هزار بشکه در روز رسیده است.

پکن درخواست واشینگتن برای کاهش واردات نفت 
از ایران را رد کرد 

که  کرد  رد  را  ایران  از  نفت  واردات  برای  آمریکا  درخواست  چین 
ضربه ای مهم به تالش آمریکا برای منزوی کردن ایران به شمار می آید.
اعالم  آمریکایی  نفت، ۲ مسئول  از وزارت  نقل  به  زمان  به گزارش 
از  نفت  واردات  برای کاهش  قانع کردن چین  در  کردند: واشینگتن 
ایران ناکام بوده است. تالش های گروه های اعزامی واشنگتن برای قانع 
کردن کشورها به توقف واردات نفت از ایران ادامه دارد، اما کارشناسان 
باور دارند که هدف دولت آمریکا برای رساندن صادرات نفت ایران به 
صفر تا ماه نوامبر امسال، به احتمال زیاد محقق نخواهد شد. طبق اعالم 
وزارت امور خارجه آمریکا، فرانسیس فانون، از مسئوالن وزارت امور 
خارجه این کشور، به تازگی برای بحث درباره تحریم ها به چین سفر 
کرده بود. مسئوالن وزارت امور خارجه چین از اظهارنظر درباره این 

خبر خودداری کردند.

بازار جهانی نفت نگران تحریم ایران 

در حالی که نگرانی ها از تنش های تجاری بر بازار سایه افکنده و 
موجب نگرانی از کاهش تقاضا برای انرژی شده است، قیمت نفت 
روز جمعه با کاهش همراه بود و رشد قیمت های جلسه قبلی خود 
را خنثی کرد. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا 
در پایان معامالت دیروز با ۴7 سنت، کاهش به 68 دالر و ۴۹ سنت 

رسید. 
قیمت نفت برنت نیز در پایان معامالت دیروز با ۲۴ سنت کاهش به 7۳ 
دالر و ۲۱ سنت رسید. قیمت هر دو شاخص نفتی دیروز برای مدتی 
کوتاه بیش از یک درصد افت کرد. نفت خام آمریکا این هفته را با ۰.۴ 
درصد کاهش به پایان برد، در حالی که نفت برنت نیز ۱.۵ درصد افت 

هفتگی را تجربه کرد.

کوتاه از انرژی

 خاموشی ها تا هفته آینده
پایان می یابد

سخنگوی صنعت برق کشور از کاهش ۴7 درصدی 
خاموشی ها نسبت به ۲هفته گذشته خبر داد و گفت: 
میزان خاموشی ها تا بیستم مردادماه به صفر می رسد.

به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »محمود حقی فام« 
افزود: کاهش خاموشی ها در شرایطی رخ داد که 

درجه حرارت چندان کم نشد.
به گفته وی، در روزهای اخیر خاموشی در برخی 
و  خوزستان  بوشهر،  جمله  از  کشور  های  استان 
جنوب ایالم به صفر رسیده و خاموشی ها در استان 
هایی مانند سیستان و بلوچستان، قم و تهران به میزان 

محسوسی کاهش پیدا کرده است.
حقی فام که مسوولیت معاونت هماهنگی توزیع توانیر 
را به عهده دارد، در مورد برنامه های وزارت نیرو برای 
افزایش تولید برق و تامین برق مورد نیاز تابستان آتی 
گفت: ساخت پنج هزار و ۳8 مگاوات نیروگاه حرارتی 
در دستور کار قرار گرفته است که این ظرفیت تا زمان 
اوج مصرف سال ۱۳۹8 وارد مدار می شود. سخنگوی 
صنعت برق یادآوری کرد این پروژه به ۲8 هزار میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد که اگر تامین شود، می توانیم حتی 

بیش از 6 هزار مگاوات نیروگاه بسازیم.
»البته ایجاد نیروگاه به معنای بی توجهی به مدیریت 
مصرف نیست؛ زیرا در صورت خودداری از مدیریت 
مصرف، حتی اگر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه ایجاد کنیم، 
باز هم دچار چالش می شویم«. وی یادآوری کرد خبر 
فروش برق عربستان به عراق با یک چهارم قیمت 
صادراتی ایران تکذیب شد و گفت: قراردادهای ایران 
در حوزه صادرات بسیار منطقی و قابل توجیه است. به 
گفته حقی فام، اتصال واحد دوم نیروگاه پرند به شبکه 
سراسری برق کشور تاثیر زیادی بر حل مشکل کمبود 
تولید کشور دارد. نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین نیز 
هفته گذشته با ظرفیت ۳۰7 مگاوات وارد مدار شد. 
سخنگوی صنعت برق درباره غرامت شرکت های 
برق در ازای بروز سوانح اعالم کرد: حداقل غرامت 
فوت برای هر نفر ۵۰۰ میلیون ریال، نقص عضو ۳۰۰ 
میلیون ریال، تعهدات مالی جبران هزینه های پزشکی 
هر واحد مسکونی 7۰۰ میلیون ریال و غرامت ناشی 
از حوادث شبکه داخلی ۱7 میلیون ریال تعیین شده 
است.  حقی فام گفت: سال ۱۳۹۳، ۵7 میلیارد ریال 
و سال ۱۳۹۴، 6۲ میلیارد ریال خسارت به مشترکان 
پرداخت شد. در سال ۱۳۹۵ متاسفانه موضوع بیمه 
تصویب نشد اما پرونده های پارسال در حال بررسی 
است. به گفته وی، اکنون صنعت برق ۵۰ هزار میلیارد 
ریال طلب جاری و راکد از مشترکان صنعت برق دارد 
که نزدیک به دو سوم این مطالبات نگران کننده نیست 
و در دوره های زمانی مختلف پرداخت می شود اما 
یک سوم از این طلب ها به سختی قابل وصول است.

خبر

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با بیان 
اینکه تعرفه مشترکان پرمصرف طراحی شده 
آینده  ماه  یک  تا  نیرو  وزارت  گفت:  است، 
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها را به مجلس 

ارائه خواهد کرد.
به گزارش پیام آشنا به نقل از فارس، محمدرضا 
رویکرد  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حقی فام 
وزارت نیرو برای مقابله با مشترکان پرمصرف  
برق چیست و اینکه آیا تا پایان تابستان مصوبه 
دولت برای افزایش تعرفه های برق را خواهیم 
داشت، گفت: ما معتقد هستیم که باید هر چه 
سریع تر تعرفه های برق پرمصرف ها اصالح و 
مصوب شود و در حال حاضر هم تمام وقت 
با مجلس در حال رایزنی بررسی این موضوع 
هستیم. وی افزود: وزارت نیرو تا یک ماه آینده 
به صورت مشخص پیشنهاد خود را به مجلس 
ارائه خواهد کرد واگر کمیسیون انرژی با این 
موضوع همراه باشد، بالفاصله اگر نیاز باشد، این 
موضوع باید در صحن مجلس و یا اگر نیاز نبود 
به وزیر نیرو این مجوز را بدهد که این تعرفه ها 

را اعمال کنند.
پرمصرف ها نقش بیشتری در خاموشی دارند 

حقی فام ادامه داد: با این نظام سوبسیدی اتفاقا 
یارانه ها  بیشتر  دریافت  حال  در  پرمصرف ها 
هستند و عمال نقش بیشتری هم در خاموشی 
دارند، چرا که مشترکانی که الگوی مصرف را 
رعایت می کند، چوب پرمصرف ها را می خورند، 
بیشتر  یارانه  تعرفه ای موجود و  نظام  بنابراین 
نتوانسته از رشد مصرف پرمصرف ها جلوگیری 
کند و دلیل آن این بوده است که در سال های 
گذشته با حفظ ساختار تعرفه به صورت یکسان 

تعرفه برق افزایش یافته است.سخنگوی صنعت 
برق اضافه کرد: این حفظ ساختار تعرفه برق 
هیچ سیگنالی به پرمصرف ها نداده است و همان 
رشد تعرفه برای پله های پایین مصرف و پله های 
باالی مصرف اعمال می شود، در حالی که به 
پله های پایین مصرف نباید افزایش تعرفه برق 
اعمال شود و اتفاقا مشترکانی که الگو را رعایت 
آن  و  بدهند  بیشتری  پول  باید  چرا  می کنند، 
مشترکی که پرمصرف است باید سهم بیشتری 

داشته باشد.
تعرفه مشترکان پرمصرف برق طراحی شده است

وی اضافه کرد: تعرفه مشترکان پرمصرف برق 
طراحی شده است و امیدوار هستیم مجلس این 
اجازه را به ما بدهد که ما بتوانیم یک سیاستی را 
اعمال کنیم که نه به مفهوم این که اقتصاد برق 
را تامین کنیم، بلکه باید سیگنالی به مشترکان 
پرمصرف بدهیم تا مدیریت مصرف  مناسبی 

داشته باشند.
16 درصد مشترکان پرمصرف هستند

حقی فام در پاسخ به این سؤال که چه میزان از 
مشترکان برق پرمصرف هستند، گفت: در مناطق 
عادی کشور حدود ۳۲ درصد مشترکان خانگی 
برق بسیار خوب مصرف می کنند، پس بطور 
کلی 8۴ درصد مشترکان برق وضعیت نرمال 
وضعیت  باقیمانده  درصد   ۱6 بنابراین  دارند، 
پرمصرفی دارند که در پله های باالی مصرف 
ادامه داد: در خصوص مشترکان  هستند. وی 
خانگی به ویژه پله  آخر مصرف که به معنای 
واقعی پرمصرف هستند ۳ درصد مشترکان را 
تشکیل می دهند که سهم قابل توجهی از مصرف 

برق را به خود اختصاص می دهند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر:

تعرفهجدیدمشترکانپرمصرفبرقطراحیشد

مفقودی
برگ سبر وانت نیسان پاترول مدل 68 با شماره پالک ۲8۴ ج 7۳ ایران 8۲ با شماره 
موتور 6۰۹۹۰۹ و شماره شاسی 8۰۲۵۳8 بنام شعبانعلی یداهلل پور مفقود گردیده و 

 بابلاز درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
به  متالیک  مدادی  نوک  ای  نقره  رنگ  به  مدل ۱۳7۳  درب    ۴ پاترول  سبز  برگ 
شاسی  شماره  p۰7۳۱۹۲و  موتور  68شماره  ایران   ۲6 ب   66۱ انتظامی  شماره 

pNu۳۵p۲۱6۵۱۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
دفترچه راهنما به نام علیرضا بابایی سرحمامی به شماره ملی۴۹88767876 فرزند  اکبر به شماره 
سریال دفترچه ۴۴۵۴۱۵  تاریخ صدور ۹۵.۱۲.۱و به شماره کارتکس  ۲۳۹۴ در صورت پیدا شدن 

به شماره تلفن ۰۹۱۱7۴7۱۳۰8مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
بابل 

آگهیفقدانسندمالکیت
ششدانگ پالک ثبتی بشماره  ۲/ ۲6۲  اصلی بخش یک خوی در دفتر امالک جلد 
۹7 صفحه ۱8۵ ذیل ثبت ۹۴۳۲۹ بنام خانم توران قوچانی اصل ثبت و سند مالکیت 
آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  سند 
مالکیت  صادره  بعلت اسباب کشی  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده. لذا مراتب  به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع 
دارد  ادعایی  گونه  هر  آگهی  مورد  ملک  به  نسبت  هرکس   : میگردد  آگهی  عموم 
یا معامله ای انجام داده است که در قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند 
مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی را طبق مقرارت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط در یک نوبت انتشار 

میگردد و تجدید نخواهد شد.
رئیس ثبت خوی-سلیمانپور

آگهیمزایدهاموالتوقیفی
 به موجب دادنامه شماره ۹7۰۹۹7۲۰7۲۲۰۰۰۰6صادره از شعبه دوم حل اختالف 
دادگاه فریدونکنار و پرونده کال سه ۹7۰۲۳۰ احکام شورا شرکت تولیدی بازرگانی 
راتین گستران طبرستان به نشانی فریدونکنار خیابان شهدا مقابل مسجد جامع پاساژ 
ولیعصر طبقه فوقانی محکوم است به پرداخت مبلغ۲668۵۰۰۰  ریال بابت اجاره 
6 ماه و پرداخت مبلغ ۱8۳7۹۳8ریال بابت تاخیر تادیه و مبلغ7۰۰۰۰۰ ریال هزینه 
دادرسی د رحق  آقای حجت اهلل فریدونی و پرداخت مبلغ ۱۳۳۴۲۵۰ریال بابت 
هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه محکوم له تعداد دو عدد میز کار و 
دو عدد صندلی مدیریت و چهار عدد صندلی و میز وسط  و یک دستگاه کامپیوتر 
و یک دستگاه پرینتر و یک دستگاه اسکنر و یک دستگاه تلفن روی میزی و قفسه 
کتاب و یک عدد آویز لباس وچهار عدد تابلوی کتاب و تقویم و هفت عدد قوطی 
را معرفی و توسط کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ۱۱۱۱۰۰۰۰ ریال قیمت گذاری 
تا ساعت۱۰:۱۵ دقیقه  تاریخ یکشنبه۹7.۵.۲8 ساعت ۹:۴۵ دقیقه   گردیده که در 
مزایده  به  شده  ارزیابی  میزان  به  فریدونکنار  دادگاه  احکام  اجرای  دفتر  در  صبح 
گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ۵ روز 
قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه 
نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ۱۰ درصد 

را به حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنارقناد

دادنامه
با  میرصادقی  نیلوفر  دادنامه 8۰-۹7.۲.۲خواهان  پرونده۴.۱۲6۰.۹6 شماره  کالسه 
خواندگان   7 واحد  نیکان  مجتمع  اوقاف  میدان  بابل  قنبرزاده  علی  نوروز  وکالت 
محمد حاجی لقا  داود اخالقی فرزند حسینعلی غرال  اخالقی فرزند داود همگی 
مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا در خصوص دعوی نیلوفر 
میرصادقی با وکالت نوروز علی قنبرزاده بطرفیت  محمد حاج لقا  داود اخالقی 
 6۰ مبلغ  به  وجه  مطالبه  خواسته  به  داود  فرزند  اخالقی  غزال  حسینعلی  فرزند 
میلیون ریال به استناد سفته شماره۱۹88۲۴۰ و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل نظر به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت 
بر استقرار دین به میزان و مبلغ خواسته بر عهده خواندگان داشته و بقاع اصول 
مستندات مذکور در دست خواهان قرینه و استحقاق وی در طلب و جه مذکور  
و استمرار دین بر ذمه خواندگان دارد و خواندگان نیز نسبت به دعوی مطروحه 
و مستندات ابرازی دفاع و ایرادی به عمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را 
صحیح و وارد تشخیص و خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 6۰ میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید سفته۹6.7.۱۵ 
لغایت هنگام پرداخت آن و مبلغ 8۳۰ هزار ریال بابت  هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان  محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت ۲۰ روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس در برابر مقررات قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم حقوقی بابل می باشد
 قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل سید مرتضی حسینی

دادنامه
کالسه پرونده : ۹6/ ۹۹8 / ۱۰ شماره دادنامه : ۱۲8۹- ۲۱/ ۱۲ / ۹6 خواهان: عباس 
حیدرنژاد ف علی با وکالت سعید کربالیی آقازاده با درس بابل خ دکتر شریعتی 

ابتدا خ گل س میالد 
خوانده : جهانگیر صالحي في احمدخان بادرس مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه
» رأي قاضی شورا « در خصوص دعوی خواهان آقای عباس حیدرنژاد با وکالت 
سعید کربالیی آقازاده به طرفیت خوانده جهانگیر صالحي ف احمد خان به خواسته 
مطالبه مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰ / ۵۰ ریال وجه ۲ فقره چک به شماره 7۰۳۱8۱مورخ ۳۱/ ۲ 

/ ۹6 و 7۰۳۱8۰مورخ ۲۳/ ۲ / ۹6 عهده
انضمام  به  خوانده  به  متعلق  کارگران  رفاه  بانک  نزد   ۱8۰6۵۱۰7 جاری  حساب 
خسارت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه به شرح 
منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق چک 
موضوع خواسته و گواهی عدم پرداخت وجه آن و با این ادعا که خوانده از بابت 
بدهی خود چک موصوف را اصرار نموده و چون از جهت وصول وجه آن به بانک 
محال علیه مراجعه نمودم بانک مذکور به علت کسر موجودی برگشت نموده و 
امتناع لذا تقاضای رسیدگی  علیرغم مراجعه به مشارالیه از پرداخت دین خویش 
و صدور حکم به شرح خواسته رانموده است با عنایت به اینکه وجود اصل چک 
در پد خواهان داللت بر بقاء دین ظهوردر اشتغال ذمه خوانده را دارد و از جهتی 
خوانده علیرغم استحضار از وقت دادرسی در شورا  حاضر نشده و به مستندات 
این  نیاورده است دعوی خواهان در  بعمل  تکذیبی  دفاع و  خواهان ودعوی وی 
مرحله از رسیدگی علی الظاهر محمول بر صحت است و با استصحاب بقاءدین و 

مستندا به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۵۲۲ و ۱۹8 قانون آئین
اصل  بابت  ریال   ۵۰  /  ۰۰۰  /۰۰۰ مبلغ  به  است  محکوم  خوانده  مدنی  دادرسی 
خواسته و نیز مبلغ 7۱۰۰۰۰ریال بابت خسارات هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله 
وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم در حق خواهان 
پرداخت نماید . رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
و سپس ظرف بیست روز پس از قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی باال 

می باشد .
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف بابل - مهدیزاده

آگهیحصروراثت
به  دادخواست  به شرح   ۵۹6۰۰۰۵۹6۴ شماره  شناسنامه  دارای  ملکی  بابک  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   ۹7۰۱۵6 کالسه 
توضیح داده شادروان شهریار ملکی  به شناسنامه  ۴6۲ در تاریخ  ۲/۱7/ ۱۳۹7  

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
۱-مختار ملکی کد ملی  ۵۹6۹6۹۰66۱  نسبت برادرمتوفی

۲-بابک ملکی کد ملی ۵۹6۰۰۰۵۹6۴  نسبتبرادر متوفی
۳-حیدر ملکی کد ملی  ۵۹6۹۹67۱۱۴  نسبت برادر متوفی

۴-زینب ملکی کد ملی  ۵۹6۹۹6۱8۲۵  نسبت خواهر متوفی
۵-ملیحه رضایی کاله کبودی کد ملی ۵۹6۹688۹۲۴  نسبت مادر متوفی

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

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر 

آگهیابالغ
معصومی  بهمن  آقای  علیه  شکایتی  کشیری  احمد  آقای  شاکی  رسیدگی  وقت   
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  سرقت  اتهام  به 
۹6۰۹۹8۱۵۱۴7۰۰۵8۲شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دوشهرستان جویبار )۱۰۲جزایی 
سابق(ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱7/6/۱۳۹7 ساعت ۱۱ تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
از جراید  متهم ) بهمن معصومی( ودرخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی 
کثیراالنتشار آگهی میگرددتا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقررفوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
استان مازندران- شهرستان جویبار - میدان کشتی - خیابان امام خمینی - کوچه 

شهید کاکو- دادگستری جویبار
متصدی امور دفتری شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان جویبار ) 102جزایی سابق( - 

سکینه اتقائی کردکالیی

مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از رسیدن مقدار تولید بنزین این پاالیشگاه 
به ۲7 میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز خبر داد.

نفتی ،  فرآورده های  پاالیش و پخش  ملی  از شرکت  نقل  به  به گزارش زمان 
محمد علی دادور با بیان این که تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان 
شهریورماه به ۳۰ میلیون لیتر در روز می رسد، افزود: تولید این پاالیشگاه درشرایط 
پایداری قرار دارد و امروز )پنجشنبه، ۱۱ مردادماه( از ۲6 میلیون لیتر به ۲7 میلیون 

و ۵۰۰ هزار لیتر در روز رسید.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را مرهون تالش های  بنزین  تولید  افزایش  وی 
شبانه روزی کارکنان این پاالیشگاه برای رفاه حال مردم دانست و افزود: کارکنان 
این پاالیشگاه برای رفاه مردم در تامین پایدار تولید بنزین کشور از هیچ تالشی 

دریغ نمی کنند.
علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت نیز در جریان سفر دیروز به شمال کشور 
تاکید کرد: هیچ مشکلی در تولید و توزیع بنزین در جایگاه های عرضه سوخت 
سراسر کشور وجود ندارد و مردم نیز هیچ نگرانی و دغدغه ای بابت توزیع بنزین 

نداشته باشند.

 تولید روزانه بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
 از مرز ۲۷ میلیون لیتر گذشت 

گفت:  مجلس  پژوهش های  مرکز  رئیس 
را  ایران  نفت  صادرات  نمی توانند  آمریکایی ها 
راهکارهای  و  ایران مشتری  و  برسانند  به صفر 
خاص خود را برای فروش نفت دارد. به گزارش 
زمان به نقل از خانه ملت، کاظم جاللی به اعمال 
تحریم های احتمالی آمریکا علیه ایران اشاره کرد و 
گفت: اگر سیاست های متوازن و دقیقی در کشور 
وجود داشته باشد، می توان از شرایط کنونی برای 
بازسازی اقتصاد استفاده و اقتصاد را مقاوم کرد. 
وی با اشاره به طرح مباحثی از سوی آمریکایی ها 
مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران، افزود: 
آمریکایی ها این توان را ندارند که صادرات نفت 
ایران را به صفر برسانند، زیرا در مقطعی به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران را مطرح کردند، اما 
سریع عقب نشینی کردند و نتوانستند این بحث را 
ادامه دهند، بنابراین صادرات نفت ایران به صفر 
نمی رسد. رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: اروپا باید بازار خرید نفت 
خود را حفظ کند، زیرا بخشی از حفظ برجام بحث 
فروش نفت ایران است. جاللی عنوان کرد: چین 
و هند نیز خریداران نفت ایران هستند، بنابراین 
صادرات نفت ایران هیچگاه به صفر نمی رسد و 

ایران با همه توان، نفت خود را صادر می کند.

صادرات نفت ایران هیچگاه 
به صفر نمی رسد 

مسئوالن شرکت پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی تصریح کردند:  با پمپ بنزین های متخلف 
که از سوخت رسانی به مردم ممانعت می کنند، 

برخورد می شود.
سیما،  و  صدا  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پمپ  صاحب  رسیده،  های  گزارش  درپی  
بنزینی مستقر در بزرگراه شهید بابایی از صبح 
روزجمعه با بستن همه پمپ های خود و باز 
گذاشتن تنها یک پمپ بنزین سوپر باعث ایجاد 
صف طوالنی و معطلی شهروندان شد. متصدی 

پمپ بنزین اعالم می کرد که بنزین ندارد.
با پیگیری انجام شده و کسب اطالع از شرکت 
پاالیش و پخش فراورده های نفتی مشخص 
بنزین  به مقدار کافی  این جایگاه  شد که در 
یورو۴ وجود دارد اما به دلیل بارگیری دوباره 
بنزین سوپر فقط اقدام به فروش این نوع بنزین 
می کرد، آنچه از مسئولین مرتبط شنیده شد، این 
بود که مسئول جایگاه خودسرانه بخش بنزین 
یورو۴ را تعطیل کرده بود تا جا برای بارگیری 
مخزن سوپر خود بازکند. به این ترتیب به بهره 
بردار جایگاه تذکر شدید داده شد و جایگاه با 
تمام ظرفیت فعال شد و امروز تذکر کتبی به 

مالک داده خواهد شد.

برخورد با مالکان پمپ 
بنزین های متخلف



اقتصادییکشنبه 14 مرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3821  7

نرخ متعادل دالر بین ۶ تا ۷ هزار تومان است
* حمیدرضا صالحی

ارزی که وارد بازار ثانویه شد ارز فعاالن اقتصادی خرد بود که 
نمی توانست پاسخگوی مطالبات ارزی در این بازار باشد. در چند 
روز اخیر اعالم شده ارز پتروشیمی ها وارد بازار ثانویه خواهد شد و 
شورای اعتبار پول نیز آن را تصویب کرده است. اگر این اقدام نیز 
مانند تصمیمات گذشته در مرحله اجرا ضعف داشته باشد آشفتگی 

بیشتر خواهد شد.
آشفتگی و التهاب بازار ارز نتیجه پیاده شدن سیاست های اشتباه 
است. ایده بازار ثانویه ازجمله تصمیمات درست دولت بود که 
آن هم در عمل ناکام ماند و جدیتی برای اجرای درست آن وجود 
این  از  پیش  ارزی خود  ذخایر  تکیه  بر  با  دولت  شاید  نداشت. 
می توانست بازار را کنترل کند اما حاال با توجه به کمبودی که در 
این ذخایر احساس می شود، باید سیاست های دیگر را پیش بگیرد. 
ضمن آنکه باید تأکید کرد با توجه به باال رفتن قیمت دالر در بازار 
غیررسمی ذخایر ارزی در حال از بین رفتن است؛ حتی در پی 
این وضعیت شاهد ثبت سفارش های چند برابری بودیم. اساس 
و  باشد  داشته  بازار  بر  بیشتری  نظارت  این است که  کار دولت 
ارز بیشتری به بازار غیررسمی عرضه کند تا میزان عرضه و تقاضا 
به نقطه تعادل برسد. این نظارت ها بر بازار ثانویه می تواند آن را 
به نقطه تعادلی برساند که نشان دهنده آن است که اکتفای دولت 
به راه اندازی بازار ثانویه کافی نیست وگرنه قیمت ها باال می رود 
و مانند آنچه از نرخ 8 هزارتومانی در این بازار می شنویم، شاهد 
پیامد مثبتی به دنبال شروع کار این بازار نباشیم. ارزی که وارد بازار 
ثانویه شد ارز فعاالن اقتصادی خرد بود که نمی توانست پاسخگوی 
مطالبات ارزی در این بازار باشد. در چند روز اخیر اعالم شده ارز 
پول  اعتبار  ثانویه خواهد شد و شورای  بازار  وارد  پتروشیمی ها 
نیز آن را تصویب کرده است. اگر این اقدام نیز مانند تصمیمات 
گذشته در مرحله اجرا ضعف داشته باشد آشفتگی بیشتر خواهد 
بازار  به  بیشتری  ارز  شود  پیاده  به درستی  ایده  این  اگر  اما  شد؛ 
قرار  تقاضا  از  باالتری  جایگاه  در  عرضه  و  می شود  وارد  ثانویه 
ارز  بازار بر خواهد گشت و قیمت  به  خواهد گرفت و آرامش 
نابخردانه ای وضع شده که باعث  پایین خواهد آمد. سیاست های 
شده افراد سودجویی از حجم باالی بازار نقدینگی استفاده کنند و 
اوضاع را آشفته تر کنند.اگر سیاست درستی پیش بگیریم و اجازه 
دهیم بازار ثانویه رونق بگیرد، بازار آزاد را تشکیل دهیم و از سهم 
تأمین  برای  ارز واردات و صادرات ۳۰ درصد در دست دولت 
پیدا  را  بازار خود  بگیرد  قرار  مانند غذا و دارو  کاالهای اساسی 
می کند و به آرامش می رسد. در چنین شرایطی مدیریت نیز برای 
دولت راحت تر خواهد بود.دولت اعالم کرده بود که تمامی ارز 
تأمین خواهد کرد که  را  واردکنندگان و صادرکنندگان  موردنیاز 
نهایتا مشخص شد در این اقدام ناتوان است و تصمیم اشتباهی 
اتخاذ کرده است.دولت اکنون قدرت خریدی ندارد زیرا هیچ گاه 
تمام قد در بازار ارز ورود نکرده است. دولت در تصمیم هایی که 
می گیرد خود را عقب می کشد و پای خود را از معادالت بیرون 
از شرایط سوءاستفاده  افراد سودجو  در چنین شرایطی  می کشد 
می کنند و سناریوهایی می نویسند که این آشفته بازار شکل می گیرد. 
اگر دولت سناریو را خود بنویسد و اجرای آن را به عهده بگیرد و 
در بازار ثانویه حضور قوی داشته باشد آرامش به بازار بر خواهد 
گشت. بیش از هرزمانی نیاز به جدیت دولت در اجرایی کردن 
تصمیمات داریم. تصمیمات پیشین به علت کوتاهی بانک مرکزی 
و دولت به درستی اجرا نشد. بازار ثانویه هشداری است به سرکشی 
قیمت ارز، این بازار در آینده نزدیک می تواند ثبات بخش قیمت 
دالر باشد، اما به شرطی که دولت بازیگر اصلی بازار باشد و به جز 
کاالهای گروه ۳ کاالی گروه دو هم به این بازار اضافه شود در این 
صورت با اصالح یکسری ساختارهای اقتصادی پیش بینی می شود 
قیمت دالر به نقطه مطلوبی برسد که نرخ متعادل آن بین 6 تا 7 

هزار تومان است.
 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی

 افزایش 4/۶درصدی تورم تولیدکننده 
بخش خدمات

شاخص کل قیمت تولید کننده بخش  های خدمات در فصل بهار 
قبل ۴.6 درصد  به فصل  نسبت  که  است  با ۲6۲.۳  برابر   ۱۳۹7

افزایش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازمرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش  های خدماتی مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از 
»تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کاالهای شخصی و 
خانگی«، »هتل و رستوران«، »حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات«، 
»واسطه گری های مالی )بیمه(«، »مستغالت، اجاره و فعالیت  های 
کسب و کار«، »آموزش«، »بهداشت و مددکاری اجتماعی« و »سایر 
تغییرات  شخصی«.  و  اجتماعی  عمومی،  خدمات  فعالیت های 
شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات که بصورت فصلی و 
ساالنه منتشر می  شود به این شرح است: شاخص گروه »خدمات 
تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کاالهای شخصی 
و خانگی« در فصل بهار ۱۳۹7برابر است با ۳۱۰.7، که نسبت به 
فصل قبل ۳.7 درصد افزایش یافته است.شاخص گروه »خدمات 
هتل و رستوران« در فصل بهار ۱۳۹7 برابر است با ۳۴۲.۱  که 
نسبت به فصل قبل۳.7 درصد افزایش یافته است.شاخص گروه 
»خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات« در فصل بهار ۱۳۹7 
برابر است با ۲۹۳.۲ که نسبت به فصل قبل ۹.۳ درصد افزایش 
یافته است.شاخص گروه »خدمات واسطه گریهای مالی )بیمه(« در 
فصل بهار ۱۳۹7 برابر است با ۲78 که نسبت به فصل ۱۰.۳ درصد 
و  اجاره  مستغالت،  »خدمات  گروه  است.شاخص  یافته  افزایش 
فعالیت های کسب و کار« در فصل بهار ۱۳۹7 برابر است با ۲۰۴.6  
که نسبت به فصل قبل ۲.۴درصد افزایش یافته است.شاخص گروه 
»خدمات آموزش« در فصل بهار ۱۳۹7 برابر است با ۲6۱.6  که 
نسبت به فصل قبل ۰.۳ درصد افزایش یافته است.شاخص گروه 
»خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی« در فصل بهار ۱۳۹7 برابر 
است با ۳8۴.۲  که نسبت به فصل قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته 
است.شاخص گروه »خدمات سایر فعالیت  های خدمات عمومی، 
اجتماعی و شخصی« در فصل بهار ۱۳۹7 برابر است با ۲88.8  که 

نسبت به فصل ۵.۱ درصد افزایش یافته است.

یادداشت

دستور جدید رئیس جمهور برای 
برخورد با متخلفان ارزی

رئیس جمهور در جدیدترین دستور ویژه برای 
نام  تا  داده  دستور  ارزی،  متخلفان  با  برخورد 
افرادی که از ارز دولتی استفاده کرده و کاالی 
خود را در مهلت مقرر به کشور نیاورده اند، در 

لیست سیاه قرار گیرند.
انتشار  از  بعد  ازمهر،  نقل  به  به گزارش زمان 
فهرست  دریافت کنندگان ارز دولتی و تخلفاتی 
اکنون  این راستا صورت گرفته است،  که در 
در جدیدترین  رئیس جمهور  روحانی،  حسن 
تصمیم خود برای برخورد با متخلفان ارزی، 
سیاه  لیست  در  افراد  این  نام  تا  داده  دستور 
قرار گیرد.در نامه ای که محمود واعظی، رئیس 
و  معدن  وزیر صنعت،  به  رئیس جمهور  دفتر 
تجارت ارسال کرده، با اشاره به تبانی برخی 
برخی  از  کاال  واردکننده  ایرانی  شرکتهای  از 
از  دولتی،  ارز  از  برخورداری  برای  کشورها 
پی نوشت رئیس جمهور برای برخورد با افراد 
متخلف خبر داده است. وی در این نامه اشاره 
کرده که رئیس جمهور دستور داده: »این افراد را 
در لیست سیاه قرار دهید«. در راستای دستور 
وزیر  شریعتمداری،  محمد  جمهور،  رییس 
صنعت، معدن و تجارت نیز به منظور برخورد 
با افرادی که ارز با نرخ رسمی از دولت دریافت 
وارد  مقرر،  را در موعد  اما کاالی خود  کرده 
کشور نکرده اند، به خسروتاج، معاون صادراتی 
وزارت صنعت دستور داده تا کارت بازرگانی 
این افراد تعلیق شده، نام آنها در لیست سیاه 
قرار گیرد و با اتهام قاچاق ارز به مراجع قضایی 

معرفی شوند.

 دالر 44۰۰ تومانی به موبایل
 تعلق نمی گیرد

اینکه  بیان  با  تجارت  توسعه  سازمان  رییس   
ممکن  تومانی   ۴۴۰۰ ارز  با  موبایل  واردات 
می  موبایل  واردکنندگان  کرد:  اعالم  نیست، 
از  و  نیما  از طریق سامانه  را  ارز خود  توانند 

محل ارز صادراتی تامین کنند.
مجتبی  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خسروتاج اظهار کرد: در گروه بندی کاالیی که 
اواخر تیرماه سال جاری صورت گرفت موبایل 
از گروه ۲ به گروه ۳ کاالیی رفت و قرار بر این 
شد تا کسانی که قصد دارند موبایل وارد کنند 
ارز مورد نیاز خود را از طریق  سامانه نیما تامین 
کنند.وی ادامه داد: در سامانه نیما صادرکنندگان 
نرخ  به  فوالدی  و  پتروشیمی  غیر  کاالهای 
رقابتی ارز ناشی از صادرات خود را عرضه می 
کنند و وارد کنندگان فرصت دارند تا ارز خود 
را از این طریق تامین کرده و نسبت به واردات 
اقدام کنند.وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
به دلیل اینکه موبایل به گروه ۳ کاالیی منتقل 
تومانی   ۴۴۰۰ ارز  با  آن  واردات  است،  شده 
امکان پذیر نیست، اظهار کرد: در جلسه ستاد 
بررسی مسائل اقتصادی با حضور معاون اول 
تا  شد  مطرح  صحبت هایی  جمهوری  رئیس 
بتوان موبایل های ارزان قیمت که زیر ۳۰۰ دالر 
قیمت دارند در گروه ۲ کاالیی قرار گیرند اما 
در نهایت این مسئله از نظر فنی رد شد؛ چرا که 
نمی توان برای یک تعرفه دو نرخ ارز را در نظر 
گرفت و این امکان وجود دارد که کم اظهاری 
صورت گیرد.اخیرا اخبار نادرستی در ارتباط با 
توقف ثبت سفارش واردات تلفن همراه منتشر 
ثبت  با  می توانند  واردکنندگان  اما  است  شده 
سفارش و تامین ارز مبادله ای از طریق سامانه 

نیما واردات خود را انجام دهند.

تمدید مهلت ارایه مدارک 
سپرده گذاران موسسات منحله

منحله  غیرمجاز  موسسات  سپرده گذاران 
می توانند تا پایان مرداد با مراجعه به بانک های 
عامل و ارائه مستندات، سپرده خود را دریافت 

کنند.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، فرشاد 
حیدری، معاون نظارت این بانک با اشاره به 
مدارک  و  مستندات  دریافت  مهلت  تمدید 
غیر  موسسات  و  ها  تعاونی  گذاران  سپرده 
مجاز منحله ازجانب بانک های عامل گفت: 
آن دسته از سپرده گذاران تشکیالت موسوم 
ثامن  منحله  های  تعاونی  و  ایرانیان  البرز  به 
الحجج، افضل توس، وحدت و فرشتگان که 
تاکنون نسبت به ارایه مستندات ومدارک خود 
دارند  پایان مرداد فرصت  تا  اند  نکرده  اقدام 
به شعب بانک های عامل تجارت، پارسیان، 
آینده و موسسات ملل و کاسپین مراجعه کنند.
مستندات  تحویل  از  پس  اینکه  بیان  با  وی 
بانک های  به شعب  ومدارک سپرده گذاران 
پرداخت  و  مستندات  بررسی  روند  عامل، 
سپرده ها انجام می گیرد افزود: در این مرحله 
ریال  میلیارد  تا سقف ۱۰  نیز سپرده گذاران 
کنند.به  می  دریافت  را  خود  های  ازسپرده 
گفته معاون نظارت بانک مرکزی از مجموع 
۲۵۹8۰ نفر سپرده گذار باقی مانده در روند 
ساماندهی موسسات و تعاونی های غیرمجاز 
شعب  به  نفر   ۱۰۳۱6 تعداد  کنون  تا  منحله 
مستندات  و  کرده  مراجعه  عامل  های  بانک 
نیز  این تعداد  از  اند.  مربوطه را تحویل داده 
بانک  ازجانب  نفر   87۱۴ مستندات  تاکنون 
مرکزی تایید شده و مبلغ 6۰۲7 میلیارد ریال 
به آنان پرداخت شده است و همچنان بررسی 

مستندات سایر سپرده گذاران ادامه دارد.

خبر

ادامه از صفحه 1
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: 
دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که 
به واردات کاالهای اساسی  به نرخ ترجیحی 
اختصاص می دهد را باید در بازار ثانویه عرضه 
این موضوع گفت:برخی  کند.وی در تشریح 
برای واردات  معتقدند دولت  دانان  اقتصاد  از 
کاالهای اساسی به حدود ۱۰ میلیارد دالر ارز 
نیاز دارد و برخ دیگر معتقدند دولت به ۱۴ تا ۱۵ 
میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای اساسی 
نیاز دارد، در سنوات گذشته دولت سالی ۱8 
میلیارد دالر کاالی اساسی وارد کرده است که با 
در نظر گرفتن نرخ رشد، در سال جاری دولت 
به ۲۰ میلیارد دالر ارز برای واردات کاالهای 
اساسی نیاز دارد. البته به شرط اینکه کاالهای 
دست  به  تومان   ۴۲۰۰ دالر  نرخ  با  اساسی 
مصرف کننده نهایی برسد و بازار رانت و داللی 
ایجاد نشود.پور ابراهیمی در تشریح درآمد های 
نفتی نیز گفت: دولت در حالت عادی ساالنه 
حدود ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دالر نفت می فروخت، 
قیمت هر بشکه نفت در سه ماهه امسال،  بیش 
ها  تحریم  اعمال   با  است.  بوده  دالر  از 6۵ 
پیش بینی می کنیم حدود ۱۵ تا ۲۰  درصد از 
مجموعه  درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کند، 
در  بدبینانه ترین حالت پیش بینی ما این است 
که ۵۵ میلیارد دالر درآمد نفتی به ۴۰ میلیارد 
دالر یا۳۵ میلیارد دالر کاهش یابد، دولت در 
صورتی که ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دالر از این درآمد را 
هم به واردات کاالهای اساسی اختصاص دهد 
باز هم تا پایان سال ۱۵ میلیارد دالر درآمد نفتی 
مازاد دارد که می تواند در بازار ثانویه عرضه 
کند.وی ادامه داد: در صورتی که امکان دسترسی 
دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل 
کشور دچار مشکل باشد، طبیعتا بازار ثانویه 
می تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و 
منابعش را با تاخیر با روش هایی که خودش 
می داند به داخل کشور انتقال دهد.وی با اشاره 
به ادامه همکاری روسیه،چین و هند برای خرید 
و فروش نفت ایران گفت: تفاوت دور جدید 
تحریم ها با تحریم های سابق در این است که 
در دولت آقای احمدی نژاد اتحادیه اروپا هم 
ما را تحریم کرده بود، سازمان ملل هم ما را 
تحریم کرده، اما در دور جدید تحریم ها هیچ 
تحریمی از طرف سازمان ملل، اتحادیه اروپا 
علیه ایران اعمال نمی شود و تحریم های جدید 
محدود به تحریم های آمریکا علیه ایران است.  
بنابراین امکان اینکه ما بتوانیم فروش نفتمان را با 
توجه به این شرایط به شکلی سر و سامان دهیم  
نسبت به گذشته بیشتر است.عضو شورای ویژه 
هماهنگی قوا تاکید کرد: بنابراین باید منابع ارزی 
ثانویه  مازاد واردات کاالهای اساسی در بازار 

وارد شود و در آن بازار دولت نقش ایفا کند 
و بانک مرکزی، مدیریت مداخله در بازار ارز 
را به مفهوم عملیات بازار باز بر عهده گیرد. 
حضور بانک مرکزی در عملیات بازار باز در 
بازار ثانویه ضروری است. بانک مرکزی حتما 
از طریق عملیات بازار باز باید نسبت به مدیریت 
بازار ثانویه اقدام کند.پور ابراهیمی اظهار داشت: 
بخش زیادی از منابع ارزی در دست مردم است 
که به صورت فیزیکی خارج از شبکه بانکی و 
مجموعه صرافی ها و ...نگهداری می شود، باید 
ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود. 
بانک مرکزی قبال به بانک ها اجازه داده بود 
که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در 
دوره آقای احمدی نژاد )سال ۹۰-۹۱( سپرده 
نزد  در  را  خود  ارز  مردم  و  کردند  باز  ارزی 
بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می 
خواستند ارزشان را پس بگیرند، به آنها گفتند 
ببخشید ارز نداریم، ما می توانیم به شما ریال 
بدهیم اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عمال یک 
نوع کالهبرداری، خیانت در امانت انجام شد 
که موجب بی اعتمادی مردم شد.وی با اشاره 
به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت 
اقتصاد در آن طرح  ارز گفت:کمیسیون  بازار 
گفته است  روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک 
اقالم  انواع  مرکزی خودش رسما اعالم کند، 
ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت 
و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده 
را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک 
مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ 
روز ضمانت کند.وی ادامه داد: در این روش  
بانک ملی یا هر بانک دیگری که از طرف بانک 
مرکزی معرفی می شود به عنوان بانک عامل ارز 
را از مردم می گیرد، این ارز مال خودش هم 
نیست، مربوط به بانک مرکزی است، ضمانت 
آن را هم بانک مرکزی می کند، نرخ سود آن 
از طریق بانک مرکزی تعریف می شود، بانک 
مرکزی این عاملیت را انجام می دهد که مردم 
بدانند پشتوانه ارزی که می گذارند بانک ملی 

و ... نیست، از این طریق  منابع ارزی هم در 
اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد.عضو شورای 
هماهنگی قوا تاکید کرد:  بانک مرکزی رسما باید 
اعالم کند، انواع اقالم ارزی را به صورت سپرده 
بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می 
کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند.

پور ابراهیمی گفت: در بخشنامه ای دولت به 
بانک ها گفت سپرده ارزی با ضمانت خودتان 
باز کنید، درصورتی که بانک ها به واسطه عدم 
اجرای ضمانتهایشان در دوره قبل،اعتباری نزد 
مردم ندارند، بنابراین بانک مرکزی برای جمع 
آوری ارز از سطح جامعه باید خودش به میدان 
بیاید.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار 
داشت: یکی از شروط مهم مجلس برای تایید 
بسته پیشنهادی ارزی، مدیریت نقدینگی است.

وی اظهار داشت:  دولت باید از پیمان های پولی 
استفاده کند. عملیاتی کردن پیمان های پولی با 
کشورهایی که طرف اولویت مبادالت اقتصادی 
ما هستند امری مهم است. علیرغم اینکه دولت 
در  برنامه ششم مکلف به اجرای پیمان های 
پولی شده است  اما اجرای این مهم با کندی 
بانک  جدید  کل  رئیس  از  شود.  می  انجام 
این  انتظار داریم تیم تخصصی برای  مرکزی 
موضوع بگذارد، از طریق وزارت امور خارجه 
و فعال شدن سفرای ما در کشورهای هدف از 
ظرفیت های پیمان پولی استفاده شود.وی ادامه 
داد: ما با ۲هزار کشور که نمی خواهیم کار کنیم 
و پیمان پولی داشته باشیم با ۳ تا ۴ کشور پیمان 
پولی داشته باشیم کفایت می کند؛ روسیه، چین، 
هند،سه اولویت اصلی ما برای برقراری پیمان 

های پولی هستند.
بر لزوم تسریع در راه  تاکید  با  ابراهیمی  پور 
گفت:  رمزارزها،  و  دیجیتال  ارزهای  اندازی 
به  نسبت  باید هر چه سریعتر  مرکزی  بانک 
تدوین مقررات الزم برای امکان تولید رمز ارزها 
برای جداشدن از سیطره دالر و تحریم ها اقدام 
کند تا  بخش خصوصی سریعا شروع کند و 
دهد. انجام  ارزها  رمز  طریق  از  را  مبادالتش 

وی با بیان اینکه ساماندهی نظام بانکی کشور  
باید هم زمان با سیاست های ارزی اجرا شود 
اظهار داشت: یکی از شرط های ما برای اینکه  
سیاست های ارزی دولت را بپذیریم و حمایت 
کنیم این است که بانک مرکزی برنامه جامع 
خودش را در حوزه ساماندهی نظام بانکی ارائه 
ترازنامه  کرد:اصالح ساختار  تصریح  کند.وی 
نظام بانکی به دالیل مختلف با چالش روبرو 
شده و به دلیل وضعیت نامناسب موضوعات 
ترازنامه ای بانک ها، دولت باید سریعتر بسته 
پیشنهادی خود را ارائه دهد. وضعیت ترازنامه 
به  بانک ها  با مشکالتی روبرو است،  بانکی 
واسطه اینکه مشکالتشان را حل کنند، اقداماتی 
اقدامات به شدت  این  انجام می دهند که  را 
نقدینگی در  افزایش حجم  از  ناشی  التهابات 
اقتصاد کشور را  دامن می زند.وی تاکید کرد: 
مجلس و کمیسیون اقتصادی  یک دوره شش 
ماهه روی بسته پیشنهادی اصالح نظام بانکی 
وترازنامه نظام بانکی کار کرده اند و ما ظرف 
یکی دو هفته آینده حاضر هستیم این بسته را به 

دولت ارائه کنیم.
پور ابراهیمی با تاکید بر لزوم  ساماندهی فوری 
مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری گفت: 
منظور از ساماندهی مالکیت یعنی طرح های 
مربوط به ادغام بانک ها، انحالل بانک های 
زیان ده، ادغام بانک های کوچک و غیرموثر، 
تسویه، انواع حالت هایی که در اصالح ساختار 
مالکیتی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
وجود دارد، هر چه سریع تر انجام شود.وی 
مالکیتی  ساماندهی  تکلیف  تعیین  داد:  ادامه 
بازه  ظرف  زمانبندی،  دربرنامه  باید  ها  بانک 
تا  شود  عملیاتی  سریعا  مدت  کوتاه  زمانی 
بانکها  و  موسسات  حوزه  در  ها  نابسامانی 
پایان یابد.وی با تاکید بر لزوم تسریع در تعیین 
تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز که از 
طریق خط اعتباری بانک مرکزی تا االن تسویه 
شده اند گفت:  این خط اعتباری بیش از ۳۰ 
هزار میلیارد تومان بوده که هر چه سریعتر بانک 
مرکزی باید دارایی های این موسسات را در 
داد: در  ادامه  قرار دهد.وی  اختیارقوه قضائیه 
شورای عالی  هماهنگی قوا هم مصوب کردیم 
که هر چه سریعتر این دارایی ها باید به بانک 
مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی هم سریعا 
این دارایی ها را با توجه شرایط مناسبی که در 
بازارسرمایه وجود دارد، عرضه کند که بخشی 
از نقدینگی جامعه جمع می شود. تسریع در 
موسسات  برای  اعتباری  خط  تکلیف  تعیین 
این  به  مربوط  های  دارایی  انتقال  طریق  از 
موسسات در اختیار قوه قضائیه به بانک مرکزی 
و واگذاری آن به بازار از شروط مهمی است 

که منجر به جمع آوری نقدینگی خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی: تغییرات جزئی در سیاست ارزی مورد تایید نیست 

 شروط مجلس برای تایید بسته جدید ارزی بانک مرکزی

هشدار نسبت به طوالنی ترشدن صف 
واردات و گران شدن کاالها

پنج فروند هواپیمای ATR جدید 
امروز به ایران می رسند

 رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کرد: تا زمانی که دولت دالر 
۴۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان می دهد، 
قطعا بازهم افزایش قیمت در همه بخش ها 
واردات  صف های  و  داشت  خواهیم 
طوالنی تر و به تبع آن مواد اولیه به واحدهای 

تولیدی دیرتر می رسد.
محمد  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
زمان  در  کشور  اینکه  به  اشاره  با  الهوتی 
مراکز  که  داشته  را  این  تجربه  هم  جنگ 
تهیه و تولید ارز در وزرات بازرگانی بودند 
و تخصیص ارز برای کاالها را رصد، تایید 
یا رد می کردند، اظهار کرد: در همان زمان  
درآمدهای  که  هم  انقالب  اوایل  و  جنگ 
ارزی محدود بود این راهکار نمی توانست 
پاسخگوی نیازها باشد.وی معتقد است اینکه 

گروه یا کمیته ای تشکیل شود که تعیین کند 
در  نگیرد  یا  بگیرد  تعلق  ارز  به چه کسی 
شرایط کنونی نه جوابگو خواهد بود و نه 
مورد تایید است. ضمن اینکه زمان واردات و 
تخصیص ارز طوالنی تر خواهد شد.این وی 
ادامه داد: باتوجه به اینکه تقاضا بیش از حد 
و اندازه شکل می گیرد رسیدگی به پرونده ها 
نیز زمان بیشتری می برد، در نتیجه واحدهای 
تولیدی که مواد اولیه برایشان ضروری است، 
در این فرایند رسیدگی ها زمان و فرصت را از 
دست می دهند. وی تصریح کرد: دولت باید 
هرچه سریع تر نرخ ارز را فقط برای کاالهای 
اساسی تخصیص دهد و مابقی نیاز واردات 
از بازارهای صادراتی و به صورت توافقی 
تامین شود.وی اظهار کرد: دولت به عنوان 
نهادی که مدیریت شناور ارز را در اختیار 
دارد، بایستی بازار را مدیریت کند و هرکجا 
افزایش  موجب  منابعی  کرد  احساس  که 
قیمت ها می شود یا هر اشکال دیگر ایجاد 
ارز  به آن حوزه و تزریق  با ورود  می کند، 
مازاد که در اختیار دارد، آن را کنترل کند.وی 
هشدار داد که اگر سبک پیش گرفته شده، 
قیمت  افزایش  بازهم  قطعا  کند،  پیدا  ادامه 
در همه حوزه ها ایجاد می شود و صف های 
واردات طوالنی تر و به تبع ان مواد اولیه به 

واحدهای تولیدی دیر می رسد.

پنج فروند هواپیمای ای تی آر جدید امروز 
به ایران می رسند.

طبق  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امروز  شهرسازی  و  راه  وزارت  اعالم 
وارد  جدید  آر  تی  ای  هواپیمای  پنج 
در  اتفاق  شد.این  خواهند  ایران  آسمان 
امسال رسما  ماه  آبان  از  حالی می افتد که 
تحریم های ایران دوباره علیه صنعت هوایی 
ایران وضع می شود.با ورود این پنج فروند 
تعداد هواپیماهای برجامی ایران به عدد ۱6 
فروند  تعداد سه  این  از  که  خواهد رسید 
مربوط به ایرباس و هشت فروند مربوط به 
ای تی آر می شد.با توجه به نزدیک بودن 
زمان بازگشت تحریم های آمریکا شاید این 
هواپیماهایی  از  فروند  آخرین  هواپیماها 
باشند که ایران در قالب قرارداد هواپیماهای 
برجامی به ناوگان خود اضافه می کند.ایران 
خرید  برجام  شدن  اجرایی  از  پس  ایر 
قرار  کار خود  در دستور  را  هواپیما   ۲۰۰
داده بود که در این چارچوب 8۰ هواپیما 
به  مربوط  فروند  بویینگ، ۱۰۰  به  مربوط 
ایرباس و ۲۰ فروند مربوط به ATR بود.
پس از آنکه با اعالم ترامپ ایاالت متحده 
ایرباس و  و  بویینگ  برجام خارج شد  از 
رسما اعالم کردند که امکان اجرایی کردن 
قراردادشان با ایران را ندارند و ای تی آر 

این قرارداد  قابل اجرا بودن  به  نیز نسبت 
کرد.دولت  مطرح  را  جدی  تردیدهای 
آمریکا در جریان اجرای برجام نیز اعالم 
هواپیما  فروش  قصد  که  شرکتی  هر  کرد 
به ایران را داشته باشد در صورتی که ده 
درصد از قطعات آن در آمریکا یا از سوی 
شرکت های این شرکت ساخته شده باشد 
نیاز به مجوز اوفک  - وزارت خزانه داری 
ای  ای  منطقه  دارد.هواپیماهای   – آمریکا 
تی آر که ظرفیت مسافرگیری کمتر از ۱۰۰ 
نفر دارد، برای پروازهای منطقه ای و فعال 
بسیار  اهمیت  فرودگاه های کوچک  کردن 
زیادی خواهد داشت.طبق اعالم وزیر راه 
فروند   ۵۰۰ به  ایران  ایران  شهرسازی  و 
هواپیمای جدید برای نوسازی ناوگانشان 

احتیاج دارد.

در  جهانی  بانک  گزارش  جدیدترین  در 
خصوص شاخص عملکرد لجستیک، ایران 
توانست با کسب نمره ۲.8۵ در میان ۱6۳ 

کشور در رده 6۴ قرار گیرد. 
به گزارش زمان به نقل ازگمرک، جدیدترین 
گزارش بانک جهانی در خصوص شاخص 
این گزارش  منتشر شد.  لجستیک  عملکرد 
هر دو سال یک بار و تحت عنوان »ارتباط 
گزارش  در  می شود.  منتشر  رقابت«  برای 
امسال )۲۰۱8( که عملکرد لجستیکی بیش 
از ۱6۰ کشور در مقیاس یک )بدترین( تا 

۵ )بهترین( مورد بررسی قرار گرفته، آلمان 
عملکرد  »شاخص  در   ۴.۲ نمره  کسب  با 
کشور  بهترین  به عنوان  توانست  لجستیک« 
گیرد. قرار  رتبه بندی  این  نخست  رده  در 
گزارش،  این  اهمیت  حائز  نکات  از  یکی 
جایگاه  و  ایران  عملکرد  چشمگیر  بهبود 

مناسب آن در رتبه بندی امسال است.
در   ۲.8۵ نمره  کسب  با  توانست  ایران   
میان ۱6۳ کشور در رده 6۴ قرار گیرد. این 
)سال  قبلی  گزارش  در  که  است  حالی  در 
۲۰۱6(، ایران با کسب نمره ۲.6 در جایگاه 

نیز  ۹6 قرار داشت.در گزارش سال ۲۰۱۲ 
ایران با نمره ۲.۴۹ در رده ۱۱۵ جهان جای 
گزارش  جدید  آمارهای  اساس  بر  داشت. 

ایران  عملکرد  بهبود  این  بانک جهانی، 
عملکرد  »شاخص  معیارهای  تمامی  در 

لجستیک« رخ داده است.
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گاهی شالوده و ریشه شکست های بزرگ ، از 
اشتباهات بسیار ریز و کوچک سرچشمه می گیرد.

ارد بزرگ

سخن حکیمانه

گره به باد مزن گر چه بر مراد رود
که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت

به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو
تو را که گفت که این زال ترک دستان گفت

امروز با حافظ

 »پنهان در تاریکی« 
در جستجوی قاتل

در  »پنهان  جنایی  رمان 
تاریکی« که به طور مشترک 
نوشته  نویسنده   ۳ توسط 
شده، توسط انتشارات هیال 
منتشر و راهی بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان جنایی 
نوشته  تاریکی«  در  »پنهان 
مشترک فرزانه کرم پور، حامد معصومی و آسیه 
مشکی به تازگی توسط انتشارات هیال منتشر و 

راهی بازار نشر شد.
فرزانه کرم پور پیش از این اثر، رمان های مشترک 
دیگری را چون »این خانه پالک ندارد« و »عالئم 
حیاتی یک زن« را در کارنامه دارد. رمان »پنهان 
در تاریکی« سه شخصیت اصلی دارد که هرکدام 
روایت گر بخش هایی از داستان هستند. به این 

ترتیب این رمان ۳ راوی دارد.
اتفاقات این رمان جنایی توسط یک مادر، پسر 
و دخترش روایت می شوند. این کتاب که سوم 
اثر مشترک کرم پور با نویسندگان دیگر است،  
ابتدا و تا بخش هایی ابتدایی اش به قلم همین 
نویسنده نوشته شده بود. اما وی در ادامه به این 
داستان،  راوی های  از  هرکدام  که  می افتد  فکر 
لحن و صدای خود را داشته باشند. به همین دلیل 
همکاری اش را با دو نویسنده دیگر آغاز می کند.

در »پنهان در تاریکی« قتلی رخ می دهد و بهانه 
اصلی داستان این اثر، پیدا کردن قاتل است...

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:صندوق های 
چوبی را مرتب می کردم. چند کارتن اسباب بازی 
کهنه بچه ها و کتاب درسی جمع کردم و دم در 
خانه گذاشتم که صبح سپور محل ببرد. این دو 
پوشه که نقاشی های دوره دبستان بچه هاست، 
روی آخرین کارتن بود. دودل بودم که آن ها را 
دور بریزم یا نه. یادم نمی آید عاقبت چه کارشان 

کردم.
هم  سال ها  این   همه  در  این جاست.  حاال  و 
با  بازرسی  بودمشان! حتما هنگام  ندیده  دیگر 
چند پوشه دیگر جابه جا شده و آمده اند رو. تا 
جایی که می دانم پوشه های مدارک مالیاتی این جا 
بود. این ها را باید حتما بچه ها ببینند. کاش مانده 
بودند. زیر پوشه ها هم چند پیک شادی می بینم 
که مربوط به سال های ابتدایی بچه هاست. فکر 
می کنم: »مگه اینا رو به معلم هاشون نباید تحویل 

می دادن؟ این جا...!«
مدادرنگی هایی با جای دندان رویش و تفنگ 
اسباب بازی بهرام که تا چند سال از خودش جدا 

نمی کرد و هرجا می رفتیم همراهش بود!
این کتاب با ۲۴۰ صفحه، شمارگان 77۰ نسخه و 

قیمت ۱8 هزار تومان منتشر شده است.
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اوقات شرعی

توضیح وزیر علوم درباره اخراج برخی اساتید ارزشی

وزیر علوم گفت: هیچ نگاه سوگیرانه ای 
یا طی  و  نگهداری  با جذب،  رابطه  در 
آموزشی  و  علمی  و  استخدامی  مراحل 

قطعًا وجود ندارد.
تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی  منصور 
که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فناوری  و 
از  ارزشی  اساتید  برخی  می شود  گفته 
به  اینکه  یا  و  می شوند  اخراج  دانشگاه 

گرفته  علوم صورت  وزارت  توسط  اقدامی  چنین  آیا  بروند،  باید  اجبار 
است؟ اظهارداشت: خیر؛ به هیچ وجه هیچ نگاه سوگیرانه ای در رابطه با 
یا طی مراحل استخدامی و علمی و آموزشی قطعًا  جذب، نگهداری و 

وجود ندارد.
به گزارش فارس،وزیر علوم تصریح  کرد: ما بحثی داریم که اخیراً اتفاق 
آیین نامه  داریم،  نامه  آیین  یک  و  استخدامی  قانون  یک  است،  افتاده 
ماده  عنوان  به  دارد  ماده  یک  اینها  که  علمی  هیات  اعضای  استخدامی 

بازنشستگی که همه مستخدمین دولت یک روز بازنشسته می شوند.
وی بر همین اساس ادامه ادامه داد: کسانی که از دولت حقوق می گیرند 
باید روزی بازنشسته شوند و از سازمان بازنشستگی حقوق بگیرند از این 
اما دوره خدمتشان  باشند  اساتید نخبه ای  اساتید ممکن است  رو برخی 

تمام شده و به بازتنشستگی رسیده اند.
غالمی با تأکید بر اینکه یک نکته مهم در دانشگاه ها وجود دارد و آن اینکه 
اساتید نخبه بعد از بازنشستگی از محیط خارج نمی شوند، یادآورشد: این 
بخشنامه قباًل هم بوده است؛ اتاق محل کار، تجهیزات و امکانات که در 
که خودشان  مادامی  تا  است همچنان حفظ می شود  بوده  اساتید  اختیار 

بخواهند، به همین دلیل این دو را نباید با هم خلط کرد.
وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: بعضًا دیده ام یک استاد پیشکسوتی 
که بازنشسته می شود می گویند چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ در حالی که 

این قانون است و به معنی اخراج افراد نیست.

چین فیلم های »وینی پو« را اکران نمی کند

جدید  فیلم  نمایش  مانع  چینی  مقامات 
کمپانی دیزنی شدند.

مقامات  ورایتی،  از  نقل  گزارش   به 
درام  کمدی  اکران  از  چین  سینمای 
خانوادگی  محصول  رابین«  »کریستوفر 
دیزنی در سینماهای این کشور ممانعت 
کرده اند ولی دیزنی پاسخی به این مورد 

نداده است.
جلوه های  ترکیب  با  زنده  فیلم  این 

میانسال  تاجر  یک  نقش  در  مک گرگور  اوان  بازی  با   CGI تصویری 
کارگردانی  است.  گرفته  شکل  پو  وینی  شخصیت  حضور  با  بریتانیایی 
این فیلم را مارک فورستر کارگردان نامدار و سازنده فیلم »باله اهریمنی« 

برعهده داشته است.
ای.ای.میلن  توسط  خرسه  وینی  یا  پو  وینی  نام  به  خرسی  شخصیت 
کریستوفر  ساله اش   8 پسر  برای  را  آن  که  بریتانیایی خلق شد  نویسنده 
رابین در قالب داستان تعریف می کرد. در این فیلم وینی پو به دوستش که 
اکنون در دوران بزرگسالی است کمک می کند تا دوباره دنیای خیالی اش 

را پیدا کند.
رسانه های چینی ژی  زیرا  منع شده  پو  وینی  فیلم های  نمایش  در چین 
جین پینگ رییس جمهوری این کشور را به شخصیت خرس تشبیه می کنند.
در ماه ژوئن مقامات چینی نمایشی از اچ بی او با عنوان »هفته پیش امشب« 

را ممنوع کردند زیرا این موضوع را به نقد گرفته بود.
تاکید کرده که شاید مالحظات  داخلی  منبع  تازگی یک  به  در هر حال 
سیاسی تنها عامل ممنوعیت فیلم های وینی پو در چین نباشد. گفته شده 
با توجه به نمایش ۳۴ فیلم خارجی در سال، شاید سینمای چین منتظر 

محصوالت هالیوودی است که در طول سال برای اکران ارایه می شوند.

قصه »داماد بوسنی« مستند شد

کارگردان »مارش میرا« درباره این مستند و 
پیاده روی صلح در بوسنی  روایت مراسم 

در این مستند توضیح داد.
هادی نعمت اللهی در گفتگو با مهر با اشاره 
به  که  بوسنی  درباره  مستند   ۲ ساخت  به 
تازگی از تلویزیون پخش شد، عنوان کرد: 
موضوع  روی  تلویزیون  ها  سال  از  بعد 
از  آثاری  به پخش  بوسنی حساس شده و 

این دست روی آورده است.
وی با اشاره به مستند »مارش میرا« که کارگردانی آن را بر عهده داشته 
است، بیان کرد: سال پیش اتفاقی افتاد و گروهی از ایران برای شرکت در 
مراسم پیاده روی صلح مارش میرا عازم بوسنی شدند؛ مراسمی که ۱۴ 
سال است به منظور بزرگداشت شهدای نسل  کشی سربرنیتسا )در جریان 
جنگ دهه ۱۹۹۰ میالدی در منطقه بالکان( در کشور بوسنی  و هرزگوین 

برگزار می شود.
وی که در همین سفر مستند دیگری با نام »داماد بوسنی« را کارگردانی 
با  رسیدم  سارایوو  به  که  ساعاتی  اولین  از  من  کرد:  اظهار  است،  کرده 
فردی به نام مجید آشنا شدم. مجید در مارش میرا راهنما و مترجم ما بود 
که خودش هم کلی قصه عجیب و غریب داشت و من به طور موازی با 
مارش میرا با او هم گپ زدم. من به واسطه قصه زندگی مجید مروری 
به جنگ بوسنی داشتم و نقش ایران را در کمک به آنها بررسی کردم و 

حاصل آن نیز در مستند »داماد بوسنی« پخش شد.  

خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم 
کاغذ  تامین  در  ما  موجودی  کرد: 
تنها دو ماه آینده است و باید بانک 
مرکزی برای تامین کاغذ، سفارش 
با نرخ ارز دولتی تضمینی را داشته 

باشد.
نشست  در  صالحی  عباس  سید 
خبری با اصحاب رسانه در پاویون 
فرودگاه زاهدان بیان داشت: سیستان 
و  تمدن  لحاظ  از  بلوچستان  و 
طبیعت و هم مرز بودن با دو کشور 
افغانستان و پاکستان از جایگاه ممتاز 

و ویژه برخوردار است.
و  فرهنگی  پروژه های  درباره  وی 
هنری این استان گفت: پروژه های 
نیمه تمام فرهنگی و هنری سیستان 
و بلوچستان با کمک وزارتخانه و 
استانداری در قالب طرح های ملی 

و استانی تکمیل می شود.
افزود: توسعه فرهنگی و  صالحی 
هنری استان سیستان و بلوچستان 
شود؛  می  دنبال  طریق  چند  از 
بخشی از طریق ارتباط معاونت های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان دنبال می شود. بخش دیگر 
توسعه فرهنگی و هنری استان نیز 
بین  که  ای  نامه  تفاهم  اساس  بر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و استانداری این استان امضا شده 
است، پیگیری می شود. این تفاهم 
نامه تا سال ۱۴۰۰ دنبال می شود؛ 

در این تفاهم نامه حوزه های متعدد 
و متنوع در حوزه های زیر ساخت ها 

مطرح شده است.
این  در  همچنین  گفت:  صالحی 
ای،  برنامه  حوزه  در  نامه  تفاهم 
تعدد  و  هنرمندان  نکوداشت 
و  استان  در  کتاب  نمایشگاه 
دیگر  در  کتاب  نمایشگاه  برپایی 
شهرستان ها، حمایت از هنرمندان، 
خانه مطبوعات، حمایت از تولید 
و آثار فرهنگی و هنری دیده شده 

است.
وی افزود: تفاهم نامه منعقد شده 
بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
با استانداری سیستان و بلوچستان 
پایه خوبی برای توسعه فرهنگی و 

هنری استان خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه 

نگاه  دو  مطبوعات  حوزه  در  داد: 
وجود دارد؛ در نگاه اول کسانی که 
شرایط اولیه را دارند مجوز به آن ها 
داده می شود تا فضا را ایجاد کنیم 

و آزادی بیان بیشتری داشته باشیم.
صالحی تصریح کرد: در نگاه دوم 
به  کمک  برای  نیز  مطبوعات  به 
مطبوعات حرفه ای تا ۳ سال در 
قرار می  ای  یارانه  انتظار حمایت 
اگر  این سه سال  از  گیرند و بعد 
دوام پیدا کنند مورد حمایت یارانه 

ای قرار می گیرند.
یارانه  که  داریم  قبول  افزود:  وی 
مطبوعات کافی نیست لذا بسته های 
حمایتی با شفافیت الزم برای نظام 
شده  بینی  پیش  مطبوعات  یارانه 

است.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 

ادامه داد: پروژه های نیمه تمام در 
دارد  بلوچستان وجود  و  سیستان 
که به طور جدی آن ها را پی گیری 
خواهیم کرد که با کمک استانداری 
قرار  استانی  پروژه های ملی و  در 

گیرند.
صالحی درباره بازار کاغذ گفت: در 
ر تنظیم بازار کاغذ، عوامل قیمت 
تاثیر  ارز  افزایش  و  کاغذ  جهانی 
با  کاغذ  کنیم  داشته و تالش می 
قیمت پایه در اختیار مطبوعات و 

حوزه نشر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عرضه کاغذ باالتر 
مجاز  غیر  بازار  در  پایه  قیمت  از 
است، افزود: موجودی ما در تامین 
کاغذ تنها دو ماه آینده است و باید 
کاغذ  تامین  برای  مرکزی  بانک 
سفارش با نرخ ارز دولتی تضمینی 

را داشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
بازدیدش از مرز میرجاوه اشاره کرد 
و گفت: این مرز نباید محدود به 
تبادل کاال نباشد و به فرصتی برای 

ارتباط انسانی تبدیل شود.
صالحی گفت: سیستان و بلوچستان 
به لحاظ هم مرز بودن با کشورهای 
افغانستان و پاکستان می تواند مبنایی 

برای دیپلماسی فرهنگی باشد.
وی به اعتراضات اخیر که در کشور 
افزود:  و  کرد  اشاره  افتاده  اتفاق 
قانون فصل الخطاب است، قبول 
دشواری های  و  فشارها  که  داریم 
آن  منکر  و  دارد  وجود  اقتصادی 
نیستم و نیازمند تجدید قوا هستیم 
ولی باید توطئه دشمنان را مد نظر 

داشته باشیم.
برخی  رفتار  درباره  صالحی 
سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی 
همزمان با برخی تجمعات اعتراضی 
در روزهای اخیر گفت: هر حرکتی 
که بخواهد جامعه ایران را به بی 
نظمی و قانون گریزی دعوت کند، 

حتما به نفع کشور نخواهد بود.
صالحی گفت: ممکن است برخی 
باشد،  خوشایند  آغازش  رفتارها 
اما پایان آن معلوم نیست به کجا 
ما  که  است  این  مهم  بیانجامد، 
جامعه را از طریق قانون جلو ببریم 
و اگر هم انتقاد و اعتراضی وجود 

دارد برمدار قانون انجام بگیرد.

کاریکاتور

پیش تولید فیلم سینمایی »دینامیت« به کارگردانی مسعود 
اطیابی و تهیه کنندگی ابراهیم عامریان از چندی پیش آغاز 

شده و به زودی جلوی دوربین می رود.
به گزارش رسیده، بعد از حضور احمد مهرانفر به تازگی 
نازنین بیاتی نیز حضورش در »دینامیت« قطعی شده است. 
این بازیگر سال گذشته کمدی پرفروش »آینه بغل« را روی 
پرده داشت و قرار است بار دیگر در فیلمی کمدی به ایفای 

نقش بپردازد.
»دینامیت« جدیدترین همکاری اطیابی و عامریان بعد از فیلم 
»تگزاس« است که این روزها با فروش بیش از ۱۴ میلیارد 

تومان همچنان در سینماها در حال اکران است.
گفته می شود این فیلم چند بازیگر مطرح و شناخته شده 

دیگری هم دارد که به زودی انتخاب و معرفی می شوند.

انزنین بیایت به »دینامیت« 
پیوست

وضعیت »بدون هیچ پیش شرط« ترامپ!

وزیر ارشاد اعالم کرد:

موجودیمادرتامینکاغذتنهاتادوماهآیندهاست

اجرای نمایش »خانه نم زده« با حضور جمشید هاشم پور در 
»عمارت نوفل لوشاتو« آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی گروه آرتا - اولین اجرای عمومی 
نمایش »خانه نم زده« هم زمان با مراسم افتتاح آن ۱۱ مردادماه  
با حضور جمعی از هنرمندان و عالقمندان این نمایش به روی 

صحنه رفت.
»خانه نم زده« اقتباسی از یک نمایش ژاپنی است که مفاهیمی 
از گم گشتگی انسان عصر حاضر را به نمایش می گذارد و 
مفاهیمی را بیان می کند که مخاطب مایل به شنیدن آن است.

شادی اسدپور کارگردان این نمایش می گوید: »خانه نم زده« 
قصه من و شماست، قصه  خانه های ما و شاید قصه دل های 
ماست. مهدی رزمجو تهیه کننده، حامد مکملی نویسنده و 

عطیه چهرقانی دستیار کارگردان این نمایش است.
دیگر عوامل نمایش »خانه نم زده«،آرزو نبوت مجری طرح، 
پانیذ افشار منشی صحنه، ارغوان عرب سرخی عکاس، مدیر 
صحنه رضا عزیزی اردالنی، طراح گرافیک سینا افشار، هستند. 
در این نمایش رهام بیگلو، رادپور جبار، نیلوفرشهپری، شاهین 

اسماعیلی ، سیمین عسگری به ایفای نقش می پردازند.

آغاز اجرای »خانه من زده« اب 
حضور جمشید هامش پور

نمایش »بانوایان« به کارگردانی علی نیکزاد از ۱۴ مرداد در 
سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

سالن شماره ۳ پردیس تئاتر شهرزاد از ۱۴ مرداد میزبان 
نمایش »بانوایان« به کارگردانی علی نیکزاد و تهیه کنندگی 
هاشم حکمه می شود که با نقش آفرینی )به ترتیب ورود به 
صحنه( حسین میرزاییان، سمیه برجی، محسن میرزاخانی، 
میالد  و  مقدادی  رامتین  خسروی،  آناهیتا  والیانی،  سارا 

شوریده اجرا می شود.
»بانوایان« ساعت ۲۱:۳۰ به صحنه می رود.

آمده  چنین  »بانوایان«  نمایش  داستان  خالصله  در 
است:»بازرس ژاور )یکی از شخصیت های ُرمان بینوایان( 
دزد شده و برای دزدی وارد خانه ژان والژان می شود که 
حاال دیگر شهردار شده است! همسر ژاور که از محل دزدی 
او خبر داشته، شماره تلفن منزل شهردار را از طریق دوستش 
پیدا کرده و به خانه زنگ می زند تا حال همسرش را از او 
بپرسد! دقایقی بعد، شهردار به همراه دوست خود )ُکزت!!!!( 
وارد خانه می شود. در ادامه همسر ژان وال ژان و همسر 

ژاور نیز به این جمع اضافه می شوند و ... .«

»ابنوایان« تئاتر هشرزاد را 
تسخیر یم کنند

شهرداری تهران جلسه ای با همایون شجریان در خصوص 
این  در  که  کرد  برگزار  خیابانی  کنسرت های  برگزاری 
جلسه درباره موضوعات متعددی بحث و گفت وگو شد.

برزین ضرغامی در گفت وگو با فارس، به جلسه ای که با 
همایون شجریان در خصوص برگزاری کنسرت خیابانی 
داشتند اشاره کرد و گفت: در این جلسه شجریان اعالم 
آمادگی کرد، ما هم به نمایندگی از شهرداری در جلسه 
حضور داشتیم تا ببینیم مالحظات وی چه چیزهایی است.
برگزاری  ببینیم  تا  گذاشتیم  جلسه  اینکه  بیان  با  وی   
جلسه  گفت:  دارد،  نیاز  ملزوماتی  چه  خیابانی  کنسرت 
برگزار شد و در خصوص تمام موارد بررسی هایی انجام 

شد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران افزود: این 
مختلف  نهادهای  همکاری  با  و  است  جمعی  کار  یک 
صورت می گیرد شهرداری تهران در این زمینه تصمیم گیر 
نیروی  اسالمی،   و  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  باید  نیست. 

انتظامی و ... حضور داشته باشند و اعالم نظر کنند.
ضرغامی تأکید کرد: لذا قرار شد بررسی ها انجام شود و 
دارد  برگزاری وجود  امکان  ببینند  اقتضائات  به  توجه  با 
زمینه  این  در  نقش شهرداری  در خصوص  یا خیر. وی 
گفت: با توجه به اینکه این کنسرت خیابانی است پس در 
فضایی باز و در نقاطی از شهر انجام می شود و شهرداری 
در این زمینه ورود می کند اما تأکید می کنم که شهرداری 

در این زمینه تصمیم گیر نیست.

درجلسههمایونشجریانباشهرداریچهگذشت؟

افتتاحیه »تنگه ابوقریب« در اعتراض 
به شرایط اقتصادی برگزار نمی شود

مراسم افتتاحیه فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب« در 
واکنش به شرایط نامساعد اقتصادی برگزار نمی 
واکنش  در  ابوقریب«  »تنگه  فیلم  عوامل  شود. 
امکانات  نبود  و  اقتصادی  نامساعد  شرایط  به 
اولیه در مناطق جنگ زده دفاع مقدس، هزینه 
برگزاری افتتاحیه این فیلم را صرف اکران فیلم 
در مناطق محروم خوزستان می کنند. در حالی 
که برنامه ریزی های اولیه برای برگزاری آیین 
افتتاحیه فیلم »تنگه ابوقریب« برای روز یکشنبه 

۱۴ مرداد ماه در پردیس سینمایی کورش انجام 
شده بود، گروه تولید این فیلم تصمیم گرفتند 
در واکنش به شرایط نامساعد اقتصادی کشور و 
تخصیص نیافتن امکانات اولیه زندگی به مناطق 
برگزاری  هزینه  صرف  جای  به  مقدس،  دفاع 
مراسم افتتاحیه این هزینه را صرف اکران فیلم 
»تنگه ابوقریب« در خوزستان کنند. بهترین فیلم 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در شهرهای 
مختلف استان خوزستان که خط مقدم نبرد در 
دفاع مقدس بودند اکران خواهد شد. ضمن اینکه 
برنامه ریزی های الزم برای اکران در شهرهای 
بدون سینما هم انجام شده است که برنامه دقیق 
اکران در این مناطق اعالم خواهد شد. چند روز 
پیش هم بازیگران فیلم »تنگه ابوقریب«، برای 
یادآوری پاکدستی و فداکاری فرماندهان دوران 
دفاع مقدس و تفاوت های معنادار مدیران دفاع 
مقدس با رفتار برخی از مدیران امروز کشور، 
تماشای این فیلم را به مسئوالن کشور توصیه 
کرده بودند. فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب«، بهترین 
فیلم و برنده 6 سیمرغ جشنواره سی و ششم فیلم 
فجر از روز چهارشنبه ۱7 مرداد همزمان با روز 

خبرنگار در سینماهای کشور اکران خواهد شد.

 لورل و هاردی جشنواره فیلم لندن را 
به پایان می برند

فیلمی درباره ۲ کمدین محبوب سینما، پایان 
بخش جشنواره فیلم لندن ۲۰۱8 خواهد بود. 
به گزارش  از ددالین، فیلم »استن و اولی« 
که درباره دو اسطوره دنیای کمدی است، به 
عنوان اختتامیه جشنواره فیلم لندن انتخاب 

شد.
 )BFI( شصت و دومین جشنواره فیلم لندن
با اولین اکران جهانی کمدی درام »استن و 
اولی« با بازی استیو کوگان و جان سی رایلی 
در نقش استن لورل و اولیور هاردی ۲ کمدین 

فراموش نشدنی، به پایان می رسد.
این فیلم ۲۱ اکتبر در سینه  وردل در میدان 
جان  فیلم  کارگردان  می شود.  اکران  لستر 
این رویداد خواهد  از حاضران در  اس.برد 
گروه  و  فیلمنامه  نویسنده  پاپ  جف  بود. 
بازیگران فیلم نیز در نخستین اکران جهانی آن 
حضور می یابند. این فیلم از ۱۱ ژانویه ۲۰۱۹ 

اکران جهانی خود را آغاز می کند.
فیلم »استن و اولی« درباره سفر این ۲ کمدین 
در بریتانیا و ایرلند در قالب یک تور است و 
نشان دهنده عشق آنها به اجرای نمایش و نیز 
دوستی صمیمانه شان با هم و نیز عالقه مردم 

به آنهاست.
تریشیا تاتل مدیر هنری جشنواره فیلم لندن 
انتخاب این فیلم را تجلیل از سینمای کمدی 

و این زوج خواند.
جشنواره فیلم لندن از چهارشنبه ۱۰ اکتبر)۱8 
مهر( شروع می شود و تا یکشنبه ۲۱ اکتبر )۲۹ 

مهر( به کار خود ادامه می دهد.
برنامه کامل این دوره جشنواره پنجشنبه ۳۰ 

آگوست اعالم می شود.

همه از تو حرف می زنند
*شمس لنگرودی 

همه از تو حرف می زنند
و گمان می کنند،

از آفتاب، آب، استعاره سخن می گویند.
مثال این درخت

که ریشه های جوانش را بغل گرفته
و می رود آنجا که نسیم بهار می وزد

و گمان می کند
هر میوه یی که دلش بخواهد

بار می دهد،
یا این طوطیان

که مخفیانه از سر مرزها گذشتند
و حالیا به یاد طویان بُنارس مست می کنند.

این باد، این سکوت، این برف، این بلور
همه از ریشه های تو آب می خورند

جز من
که تو را

با درخت و ریشه در کلماتم می کارم*
و بالفاصله بار می دهم

آخر من که خطیب شما نیستم
باغبان توام.

یک جرعه شعر


