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واگذاری 2/6 میلیون
 قطعه سکه پیش فروش از امروز

رییس کمیسیون اقتصادی:

کند می  حمایت  دولت  ارزی  سیاست  از  مجلس 
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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

تکلیف سازمان حمایت و بورس

 برای مقابله با سودجویی ها

افزایش میزان ساعات اشتغال 

معلمان بازنشسته در مدارس

عرضه ۲۷۰ میلیون یورو ارز 

پتروشیمی ها در سامانه نیما
به گزارش زمان ، شریعتمداریاجرای بسته جدید ارزی دولت را موجب 
به حداقل رساندن سودجویی ها دانست و پیش بینی کرد که میزان ثبت 
سفارش در این نظام جدید مالی کاهش می یابد و از تعداد سودجویانی 

که قصد داشتند به صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند...

به گزارش زمان ،  علی اللهیار ترکمن گفت: به منظور استفاده از توان و 
ظرفیت معلمان بازنشسته با هماهنگی بعمل آمده با سازمان اداری و 
استخدامی کشور مجوز بکارگیری این افراد به میزان حداکثر 14 ساعت 

در هفته اخذ شد که از ابتدای مهرماه سال جاری عملیاتی می شود.

به گزارش زمان ،دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی گفت: 
ارایه بسته جدید ارزی دولت، 270  از  در هفته گذشته و پس 
میلیون یورو و از ابتدای سال 2 میلیارد و 700 میلیون دالر، در 

سامانه نیما عرضه شده است. 756
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سرمقاله
»انفرادِی اختیاری« 

در حال گسترش!

نگاه روز

برگ برنده بسته جدید ارزی

اثر بازار ثانویه در
 ساماندهی اقتصاد 

های  زندان 
انفرادی- سفرهای 
زندگی  انفرادی- 

های انفرادی!
گزینه ابتدایی یعنی 
زندان های انفرادی 

بیشتر اوقات از روی اجبار است که در آن 
زندانی هیچ گونه تماسی با دیگران، مگر با 
کارکنان زندان ندارد و گاهی به عنوان تنبیه 
یا مجازات تخطی از مقررات زندان استفاده 
می شود.گزینه سفرهای انفرادی نوعی از 
سفر است که بسیاری از گردشگران حتی 
به آن فکر هم نمی کنند اما در مقابل برخی 
هم معتقدند که همه انسانها برای یک بار 
هم که شده در زندگیشان باید این نوع از 

سفر را تجربه کنند...
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2 الهام آمرکاشی

7مجید سلیمی بروجنی

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعالم شد:

تکالیف جدید وزارت صنعت برای تنظیم بازار 

به  اشاره  با  دارو،  و  غذا  سازمان  رئیس 
برای  ارز دولتی  تخصیص ۳.۵ میلیارد دالر 
واردات دارو، تجهیزات و مواد اولیه دارویی، 
گفت: اولویت تخصیص ارز برای تامین مواد 

اولیه تولیدکنندگان دارو است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دکتر غالمرضا 
سوم  یک  تاکنون  اینکه  بیان  با  اصغری، 
تجهیزات  و  دارو  ارز  دالر  میلیارد   ۳.۵ از 
ارز  تخصیص  افزود:  است،  یافته  تخصیص 
فروردین   ۲۲ از  تجهیزات  و  دارو  به  دولتی 
یک  مجموع  در  تاکنون  و  است  شده  آغاز 

تخصیص  آن  دالر  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد 
یافته است.وی با اشاره به اینکه ۶۰۰ میلیون 
تجهیزات  به  ۴۲۰۰تومانی  دولتی  ارز  دالر 
پزشکی و ۵۰۰ میلیون دالر برای مواد اولیه 
در حال  است، گفت:  یافته  اختصاص  دارو  و 
حاضر حدود ۷۰۰ میلیون دالر در حوزه دارو 
نوبت  در  که  شده  سفارش  ثبت  تجهیزات  و 
دالر،  یورو،  قبیل  از  متعدد  ارزهای  دریافت 
یوآن، ین و... قرار دارد.به گفته رئیس سازمان 
غذا و دارو، اولویت تخصیص ارز با تامین مواد 

اولیه دارویی خواهد بود.

یک رسانه غربی سیاست های محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی را بی ثبات و غیرقابل پیش بینی 
ویرانی  به  او  نوشت که حماقت  و  توصیف کرد 

عربستان منجر می شود.
انگلیسی  مجله  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
»اکونومیست« در گزارشی نوشت: حماقت محمد 
بن سلمان ولیعهد سعودی به کشورش آسیب می 

از  باعث ویرانی آن می شود.این مجله  رساند و 
هم پیمانان غربی ولیعهد سعودی خواست تا او 
کردن  ویران  از  برداشتن  دست  و  آرامش  به  را 
کشورش نصیحت کرده و اگر هم نتوانستند، از 
کنند.اکونومیست  خودداری  او  به  سالح  فروش 
به واکنش غیرمنتظره و خشونت آمیز  اشاره  با 
جاری  ماه  در  کانادا  قبال  در  سعودی  ولیعهد 

میالدی، سیاست های بن سلمان را غیرقابل پیش 
بینی توصیف کرد که ملتش در داخل و سرمایه 
گذاران و هم پیمانانش در خارج را از او دور می 
کند.این مجله نوشت: خشم بن سلمان به کانادا 
آسیب زیادی وارد نخواهد کرد بلکه به دانشجویان 
وجهه  به  مدت  دراز  در  و  سعودی  بیماران  و 
اشاره  با  زد.اکونومیست  کشورش آسیب خواهد 
به برخورد اخیر بن سلمان با کانادا و بازرگانان 
سعودی در سال گذشته و محاصره قطر نوشت: 
بازداشت بازرگانان این برداشت را ایجاد می کند 
که حقوق مالکیت در عربستان بستگی به هوا و 
هوس شاهزاده دارد.اکونومیست افزود: اقدام بن 
سلمان در زندانی کردن فعاالن زن سبب می شود 
که وی تایید زنان و مردان مدافع اصالحاتی را که 
بن سلمان آن را راهبرد خود برای حکومتداری 
در عربستان در این برهه قرار داده است از دست 
ها شجاعت  عربستانی  نوشت:  مجله  این  بدهد. 
ندارد که به ولیعهد سعودی بگویند که اشتباه می 
کند لذا هم پیمانان خارجی او باید حرف بزنند اما 

آنها هم سکوت کرده اند.

گمرک جمهوری اسالمی با استفاده از اختیارات 
خود امکان ترخیص ۷۰ تا 8۰ درصد کاال بدون 
اخذ کد بانکی را فراهم کرد تا واحدهای تولیدی 
بانکی،  های  اقدام  انجام  از  بعد  و  نمانند  معطل 

بقیه کاالها ترخیص می شود.
به گزارش زمان به نقل ازگمرک، »علی معقولی« 
مدیرکل مرکز دفتر وردات گمرک گفت: با تاکید 
تولیدی  واحدهای  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
که نسبت به اخذ کد رهگیری بانک برای تامین 
ارز و گشایش اعتبارات اسنادی مشکالتی دارند، 
کنند.  ترخیص  را  کاال  از  درصدی  توانند  می 
امکان  تولیدی  واحدهای  تمام  برای  افزود:  وی 
استفاده از ضمانت نامه بانکی یک ساله را فراهم 
پرداخت حقوق  دغدغه  وجه  به هیچ  که  کردیم 
برای  تصریح کرد:  باشند. وی  نداشته  را  ورودی 
واحدهایی که شرایط خاص دارند و حتی امکان 
ترخیص  امکان  ندارند  بانکی  نامه  ضمانت  تهیه 
نسیه را برای آنها قرار داده ایم. وی افزود: با این 
روش شرایطی فراهم شده که بخشی از کاال در 
گمرک بماند و بقیه را بدون ضمانت نامه بانکی 
ترخیص کنند. معقولی اضافه کرد: براساس ماده 
امور  قانون  امور گمرکی در چارچوب  قانون   ۴۲
گمرکی به رئیس کل گمرک اختیاراتی داده شده 
تولیدی و صنعتی  تا در مواردی که واحد  است 
گمرکی  تسهیالت  دریافت  شرایط  از  کدام  هیچ 
را ندارند، کاال با دستور رییس کل گمرک، کاال 
و  شود  ترخیص  ورودی  حقوق  پرداخت  بدون 

ایجاد نشود. وی در  مشکلی برای واحد تولیدی 
رابطه با تسریع در ترخیص اقالم  ضروری مردم، 
پزشکی  تجهیزات   ، دارو  بر  عالوه  اکنون  گفت: 
نیز با حداقل اسناد از گمرک ترخیص می شود.

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه 
گمرک درباره تغییرات فهرست ۱۳۳9 قلم کاالی 
است  انجام  حال  در  موضوع  این  گفت:  ممنوعه 
و به محض ابالغ،از سوی گمرک اجرایی خواهد 
شد. معقولی درباره انبار کاالها در گمرک گفت: 

کاالهایی که در انبارهای گمرک هستند، توسط 
سازمان های مرتبط رصد می شوند و این سازمان 
پرسند؛  می  را  تاخیر  دالیل  کاال  صاحبان  از  ها 
نگهداری  مدت  که  هستیم  تالش  در  همچنین 
کاال را به ۲ ماه کاهش دهیم.وی درباره ممانعت 
از صادرات چای و اعتراضات صادرکنندگان چای 
ایرانی گفت: در رابطه با ممنوعیت های صادراتی 
از جمله چای تنها مجری مصوبه هستیم و پس 

از ابالغ، ضوابط را اجرایی می کنیم.

توزیع سبد غذایی میان اقشار آسیب پذیر از شهریور

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توزیع سبد غذایی در بین 
طیف وسیعی از اقشار آسیب پذیر جامعه خبر داد.

برنامه  انوشیروان محسنی بندپی در  ازصداوسیما،  به نقل  به گزارش زمان 
»روی خط بازار« رادیو اقتصاد افزود: این سبد حمایتی شهریور امسال در 
میان  مددجویان زیر پوشش کمیته امداد، بهزیستی و دیگر اقشار آسیب 

پذیر کشور توزیع خواهد شد.وی همچنین اظهارداشت: بسته غذایی برای 
اقشار آسیب پذیر به پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
سازمان  از سوی  این سبد  مالی  منابع  تامین  دستور  که خوشبختانه  بوده 

برنامه و بودجه صادرشده است.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سبد مدنظر ضمن کامل 
بودن، تعداد جمعیت بیشتری از اقشار آسیب پذیر و طبقات ضعیف جامعه 
درصد  سه  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  ادامه  در  شود.وی  می  شامل  را 
بازنشستگان کشور ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می 
کنند، افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته بدون شک این دسته 

از افراد نیز در زمره دریافت کنندگان بسته مزبور خواهند بود.
ریاست جمهوری  تاکیدات  به  توجه  با  امسال  اظهارداشت:  بندپی  محسنی 
و همینطور شرایط حاکم بر اقتصاد مملکت افراد حداقل حقوق بگیر و زیر 

پوشش نهادهای حمایتی بیشتر مورد حمایت قرارمی گیرد.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
اجتماعی افزایش دستمزد کارگران را در شرایط فعلی در دستور کار خود 
دارد، یادآورشد: افزایش دستمزد نه ولی حمایت های اجتماعی مانند بحث 
برخورداری از بیمه تکمیلی و همینطور کمک های موردی در حال بررسی 

است.

با هدف کمک به تولید؛

امکان ترخیص 8۰ درصد کاالها بدون اخذ کد بانکی فراهم شد
رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد:

اولویت ارز دولتی برای مواد اولیه تولید دارو

»اکونومیست« گزارش داد:

حماقت بن سلمان عربستان را ویران می کند

می شود؛ جمع  مسکن  بازار  داللی 

دولت حمایتی  بسته 
 برای خانه دار شدن
 اقشار متوسط جامعه
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»انفرادِی اختیاری« در حال گسترش!
* الهام آمرکاشی

انفرادی-  سفرهای  انفرادی-  های  زندان 
زندگی های انفرادی!

گزینه ابتدایی یعنی زندان های انفرادی بیشتر 
اوقات از روی اجبار است که در آن زندانی 
هیچ گونه تماسی با دیگران، مگر با کارکنان 

زندان ندارد و گاهی به عنوان تنبیه یا مجازات تخطی از مقررات 
زندان استفاده می شود.

گزینه سفرهای انفرادی نوعی از سفر است که بسیاری از گردشگران 
حتی به آن فکر هم نمی کنند اما در مقابل برخی هم معتقدند که 
همه انسانها برای یک بار هم که شده در زندگیشان باید این نوع از 
سفر را تجربه کنند، اینگونه سفرها که گاهی از روی اجبار و گاه از 
روی اختیار است بنا به روحیات و مقتضیات فردی شکل می گیرد 

و دائمی بودِن اینگونه سفرها معموال رخ نمی دهد.
اما این روزها در جامعه حاضر با زندگی های انفرادی روبرو هستیم 
که قریب به اکثریت افراد از روی اختیار این گزینه را انتخاب می 
کنند و برای مادام العمر خود، انفرادی های اختیاری را پذیرفته اند که 
به طور اپیدمی نیز در حال افزایش است و آمار و جداول مربوطه از 

سیرِ صعودِی این روند خبر می دهند.
ازاي  به  آینده  طي۱۰سال  که  دارد  این  از  حکایت  حاضر،  آمار 
هر۱۰خانوار ۷سالمند باالي ۶۰سال در کشور خواهیم داشت و سهم 
جمعیت جوان ایران از 25درصد کل جمعیت در سال 2۰۱3، به 

۱4درصد در سال 2۰5۰ کاهش خواهد یافت.
این مهم که این موضوع، هشداری برای بروز پدیده سالمندی در 
بار ازسوی مسئولین ذیربط مورد بحث و  کشور است، چندین 
واکاوی قرار گرفته و تأکید شده که این روند، از پیرشدن هرم سنی 
جمعیت کشور خبر می دهد و »بحران جمعیت«! واژه ای که برای 
این هرم نامگذاری شده، زنگ خطری محسوب می شود که اگر این 
هشدار به طور جد از دغدغه های افراد و مسئولین نباشد و عالج 
واقعه پیش از وقوع نگردد، شاهد تکثرِ زندگی های انفرادی و به تبع 

آن پیشامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهیم بود.
مرور اخبار و رصد آمارها، بیانگر این مطلب است که نرخ رشد 
جمعیت ایران ۱.3درصد است، این میزان رشد در سال به این مفهوم 
است که یک زن از نظر باروري نمي تواند به جاي خودش یک 
دختر بیاورد و وقتي چنین حالتي رخ مي دهد در اصطالح مي گویند 
تجدید نسل به طور کامل انجام نمي شود و اطالِق »تهدید تجدید 
نسل« را بی تردید باید در دسته هایی از آپشن های جامعه قرار دهیم. 
همچنین در سال های اخیر نرخ باروری و نسل جوان و فعال جامعه 
از مدار صعودی خارج شده و در منحنِی نزولی قرار گرفته است و 
راهکارهای تنظیم سیاست هایی برای توقِف این بحران، همچنان در 
رکود به سر می برد و با روالی که در حال گذر است، در آینده ای 
نه چندان دور، شاهد حقیقت جدی و تلِخ »بحران جمعیت« خواهیم 

بود که به مرور زمان، اثری از جامعه مولود دیده نخواهد شد.
موارد متعدد و گوناگونی در پیدایش این امر دخیل است. یک بُعد 
قضیه عوامل اقتصادی- یک طرف ماجرا، تغییر در سبک زندگی- 
یک ضلع دیگر، نبود حمایت های مختص برای افراد متأهل و گزینه 
های متعدد دیگری در این زمینه وجود دارد که انفرادِی اختیاری را 

بیش از پیش، پررنگ تر کرده است.
جمعیتي،  تدابیر  طرِح  و  مناسب  راهکارهای  ارائه  میان  این  در 
سیاست هاي تشویقي براي منطقي شدن رشد جمعی و... از مواردی 
است که باید مطرح و پیگیری گردد که درنظر گرفتن بسته هاي 
حمایتي براي منطقي شدن نرخ زاد و ولد یکی ازعوامل کلیدی در 
این امر است. به عنوان مثال اگر خانم شاغلی بخواهد ۶ ماه مرخصي 
زایمان بگیرد با عدم امنیت شغلی مواجه نگردد و عدم اشتغال پایدار 
بعد از دوران مرخصی باعث نشود که تأثیری بر میزان باروری داشته 
باشد، چرا که غالب اکثریت بانوان شاغل، در رده های دولتی و با 
بیمه و مزایا نیستند و این خود، مزید علتی است برای کمرنگ شدن 

ازدواج ها و درپی آن تجدید نسلی تازه.
دانشکده   علمی  هیئت  عضو  و  دانشیار  پورحسین-  رضا  دکتر 
روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نیز با بیان این مطلب که 
»سیاسِت »فرزند کمتر، زندگی بهتر« پیوست تربیتی نداشته و به 
پیامدهای تربیتی آن توجه نشده، معتقد است: ازاین به بعد الزم است 
برای طرح های بزرگی که اجرا می کنیم، حتماً »پیوست بهداشت 
روان« هم در نظر بگیریم. اگر بخواهیم این پیوست را رایج کنیم 
الزمه اش این است که متخصصین و علمای تعلیم و تربیت باید در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی های کالن دخالت داده شوند و از این 
افراد خواسته شود تا برای طرح های بزرگ پیوست تربیتی تهیه کنند«.
با پذیرفتن این مورد که الگوبرداری های غربی در سبک زندگی 
بی تأثیر در روند این مهم نبوده، باید سیاست های جمعیتی با توجه 
به آمایِش سرزمین، ازکلیدی ترین مواردی باشد که با تنظیم برنامه 
ای جامع و متقن پیگیری شود و در ذهن افراد جامعه سرایت کند 
و ذهنیت و تقلید اززندگی های غربی که فرسنگ ها با فرهنگ 
ایرانی اسالمِی ما منافات دارد کمرنگ و کور شود تا بتوان به مرور 
زمان از نرِخ نزولی رشد جمعیت فاصله گرفت و آنچنان که شایسته 
است افراد بتوانند در اعتالی پویایی جامعه و زندگی های فردی و 
اجتماعی، نقش مفیدتری داشته باشند و از زندگی های تجردی و 

انفرادی فاصله بگیرند.
elhamamerkashi@ymail.com

جهانگیری:
 کشور در بن بست نیست

معاون اول رییس جمهوری گفت: شــرایط کشور 
شرایط خطیری اســت وبه جهت اقتصادی در این 
مقطع خاصی قرار گرفته ایم ولی به معنای آن نیست 
که در بن بست باشیم ، حتی به شرایط بحرانی هم 

ورود پیدا نکرده ایم .
به گزارش زمان به نقل ازایرنا ، اسحاق جهانگیری در 
بازدید از ایرنا افزود: اگر در شرایط خطیری قرار داریم 
به معنای این نیست که در بن بست قرار گرفته ایم و 
پیش روی ما راهکارهایی نیست.وی با اشاره به اینکه 
حتی به شرایط بحرانی هم ورود پیدا نکرده ایم ، ادامه 
داد: علت آن این است که کشور ظرفیتهای فراوان و 
کم نظیری از لحاظ منابع طبیعی ، انسانی و مدیریتی 
در کشور وجود دارد. ظرفیت های، فرهنگی و تمدنی 
بزرگی داریم که می تواند پشتوانه ملت در روزهای 
سخت باشد.معاون اول رییس جمهوری اظهارداشت : 
کشوری هستیم که رتبه اول را از نظر منابع نفت وگاز 
در اختیار داریم . در منابع طبیعی و ذخائر معدنی و 
فلزات جزء ۱۰ کشور اول دنیا هستیم و از نظر حدود 
جغرافیایی از خلیج فــارس تا منطقه خاورمیانه در 

منطقه بزرگی قرار داریم .

واگذاری 2/6 میلیون قطعه سکه 
پیش فروش از امروز

۲ میلیــون و ۶۰۰ هزار قطعه ســکه پیش فروش 
قطعی از امروز به مدت سه ماه در شعب بانک ملی 

عرضه خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازصداو سیما، دو میلیون و 
۶۰۰ هزار قطعه سکه با سر رسید شش ماهه پیش 
فروش شــده که از این میزان ۲۵ هزار قطعه سکه 
ودیعه ای و مابقی پیش فروش قطعی ســکه بوده 
است.بر اساس برنامه ریزی ها قرار است از امروز ۲8 
مرداد امسال عرضه سکه های قطعی در شعب بانک 
ملی آغاز شــود.واگذاری سکه های قطعی طی سه 
ماه شهریور، مهر و آبان انجام خواهد شد. بر همین 
اساس بانک مرکزی در روز جاری سکه های مذکور 
را تحویل بانک ملی داده تا عملیات عرضه از امروز 
در شعب این بانک آغاز شود.سکه ها در همان شعبه 
ای که عملیات پیش خرید در آن انجام شده، تحویل 
خواهد شد. مراجعه کنندگان باید هنگام حضور در 
شعبه، کارت ملی به همراه اسناد پیش خرید سکه را 

به همراه داشته باشند.

جزییات جدیدی از مخفیگاه و 
وضع جسمانی ابوبکر البغدادی

 یکی از اعضای بازداشــت شــده داعش، جزییات 
بیشــتری از وضع جسمانی سرکرده تکفیری ها و 

مکانی که در آن است، فاش کرد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، یک رسانه آمریکایی 
اطالعــات جدیدی از وضع و مــکان اقامت ابوبکر 
البغدادی ســرکرده داعش فاش کرد که حکایت از 
آن دارد که وی در صحرای سوریه مخفی است.این 
رسانه آمریکایی به نقل از یکی از اعضای بازداشت 
شــده داعش موسوم به اســماعیل العیثاوی - هم 
اکنون در بند نیروهای عراقی پس از بازداشــت در 
ترکیه و بازگردانیدن آن به عراق از سوی ترکها به سر 
می برد- آورده است: من در نشستی که البغدادی 
در آن حضور داشت، شرکت کردم. این نشست در 
مکانی صحرایی در نزدیکی شهر المیادین در استان 
دیرالزور ســوریه رخ داد و رسیدن به آنجا یک روز 
تمام طول کشید و با تدابیر امنیتی ویژه ای همراه 
بود به طوری که نگهبانان ســاعت مچی و خودکار 
و هر ابزاری که رصد آنها از ســوی دســتگاههای 
اطالعاتی مختلفی که آنها را دنبال می کند، را آسان 

می کند، گرفتند.

اخبار

سرمقاله

سخت ترین گناهان، گناهی است 
که گناهکار آن را سبک شمارد

کالمامیر

شورای عالی هماهنگی اقتصادی ساختار، اهداف و 
ماموریتهای ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 

را مصوب کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در این جلسه که 
دیروز به ریاست حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی برگزار شد؛ اعضای جلسه ساختار، اهداف و 
ماموریتهای ستاد اطالع رسانی و تبلیغات اقتصادی 
کشور برای مقابله با هرگونه جنگ روانی و التهاب 

آفرینی در بازار و اقتصاد کشور را تصویب کرد.در 
جلسه گذشته این شورا، سیاستهای کالن و اختیارات 
این ستاد تصویب شده بود.شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی همچنین در راستای تنظیم بازار و نظارت 
موثر بر قیمت و نحوه عرضه کاالها و خدمات، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را به اقدامات زیر مکلف 
کرد: تقویت و تجهیز ستاد سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولید کنندگان - اطالع رسانی گسترده 

با  فروشگاهها  در  عرضه  مقررات  و  کاالها  قیمت 
استفاده از سامانه اطالع رسانی فراگیر برای دسترسی 
نظارت  از  استفاده  سازماندهی  و  مردم  خط  بر 
مردمی - بهره گیری از شبکه نظارتی اتاق اصناف 
و اتحادیه های صنفی - تقویت و حمایت از انجمن 
های حمایت از حقوق مصرف کننده در سطح ملی و 
استانی.بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مقرر شد تا کلیه عرضه کنندگان کاالهائی 

که ضرورت اطالع رسانی آنها توسط وزارت صمت 
اعالم می شود، اعم از تولید کنندگان، وارد کنندگان 
و توزیع کنندگان، موظفند طبق مقررات این وزارت، 
نسبت به تطبیق قیمت با ضوابط قیمت گذاری 
مصوب »هیات تعیین و تثبیت قیمتها« و ثبت آن 
به صورت خوداظهاری در سامانه فراگیر الکترونیکی 
اقدام نمایند و قیمت را به صورت برچسب و قابل 

نظارت، بر کاالها نصب کنند.

تکالیف جدید وزارت صنعت برای تنظیم بازار
در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی اعالم شد:

آگهی مفقودی
ملی  شماره  به  محمد  فرزند  فرجی  حمید  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
ناپیوسته به شماره  48۱۰2۶34۷9صادره از باغملک ،رشته حسابداری مقطع کاردانی 
۱۷82۷35صادره ازدانشگاه آزاد اسالمی واحد باغملک مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط 

می باشد. نوبت اول:۱39۷/5/۱4-نوبت دوم:۱39۷/5/28-نوبت سوم:۱39۷/۶/۱۱
شهرستان باغملک

رای شورا
شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

 شماره  دادنامه :۱۷مورخ 9۷/۱/۱5  شماره پرونده :4۰۰/9۶/ش3
در خصوص دعوای  خانم فرخنده اله قلی پور    بطرفیت آقای محبوب رضا زاده بخواسته 
مطالبه وجه  به مبلغ شانزده میلیون و دویست و سه هزار پانصد  تومان  و  هزینه دادرسی  و 
خسارت تاخیر ، با توجه به محتویات پرونده  از جمله تصویر گواهی صادره از دفتر اسناد 
رسمی شماره 35۶ تنکابن ،تصویر سند صادره از شهرد اری تنکابن ، تصویر صورت حساب  
عوارض نوسازی  و تصویر فیش واریزی  وجه بانک رفاه کارگران  و اینکه   خوانده  با 
وصف ابالغ قانونی  در جلسه رسیدگی  حضور نیافته  و دلیلی بر پرداخت  مافی الذمه  خود 
ارائه ننموده است  . لذا شورا  دعوای خواهان را وارد دانسته  و به استناد مواد ۱98و   5۱9و 
522 قانون آیین دادرسی مدنی  حکم به محکومیت خوانده  بمبلغ ۱۶/2۷3/5۰۰ تومان  بابت 
اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست   لغایت اجرای 
حکم  و پرداخت مبلغ 3/255/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ گواهی عدم پرداخت مورخه 95/۶/8 لغایت اجرای حکم   و پرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه  قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید  .رای صادره غیابی وظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مدت واخواهی  

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در  دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی حصروراثت
بانو مریم دریس نام پدرحسین بشناسنامه۱۷۷8صادره ازآبادان درخواستی بخواسته 
دریس  کاظم  مرحوم  همسرم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  صدورگواهی حصروراثت 
بشناسنامه۱24صادره خرمشهر درتاریخ۱29۷/4/8درشیراز اقامتگاه غیردائمیش فوت 
)همسرمتوفی(2-جواد  الذکر  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز۱-متقاضی  اش  ورثه 
متوفی(4-نرگس  بشناسنامه23۷23شیراز)پسران  بشناسنامه۱85۷خرمشهر3-امیر 
اینک  متوفی(والغیر  بشناسنامه۱9۰4شیراز)دختران  بشناسنامه23۰9خرمشهر5-زهرا 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:9/492
رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر-سید محمد محمدی

آگهی دادنامه
خرمشهرتصمیم  شهرستان  حقوقی  عمومی  3دادگاه  9۷۰998۶۱4۱3۰۰۱۷2شعبه  کالسه  پرونده 
باوکالت  یارمحمد  فرزند  جودکی  سیاوش  9۷۰99۷۶۱4۱3۰۰545خواهان:آقای  شماره  نهایی 
خانم افروزهندیانی فرزند یونس به نشانی شادگان-خیابان عشایرو خانم زهرا جلیلیان فرزند علی 
به نشانی موقتا خرمشهر-چهاراه مطهری –ابتدای خیابان چهل متری-پاساژستاره ها –طبقه سوم-

خوانده:آقای جمال خسروی فرزند فتاح به نشانی مجهول المکان-خواسته:مطالبه وجه چک.پرونده 
کالسه9۷۰998۶۱4۱3۰۰۱۷2شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهرتصمیم نهایی شماره.
خواهان آقای سیاوش جودکی فرزند یارمحمدبا وکالت خانم افروزهندیانی فرزند یونس به نشانی 
شادگان –خیابان عشایر-و خانم زهرا جلیلیان فرزندعلی به نشانی موقتا خرمشهرچهاراه مطهری-
ابتدای خیابان چهل متری پاساژستاره ها-طبقه سوم-خوانده :آقای جمال خسروی فرزند فتاح به 
نشانی مجهول المکان-خواسته:مطالبه وجه چک.رای دادگاه:درخصوص دعوای آقای سیاوش جودکی 
فرزند یارمحمد باوکالت خانم ها زهرا جلیلیان وافروزهندیانی هردووکیل دادگستری به طرفیت آقای 
جمال خسروی فرزند فتاح مبنی برمطالبه مبلغ یک میلیارد ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
سریال 59۱۱۶2-۱2-9۰۷2مورخ ۱39۶/5/29از حساب جاری ۰۱۰8۷8۶۱93۰۰۷عهده بانک ملی 
با احتساب خسارت دادرسی وتاخیرتادیه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده ودادخواست تقدیمی 
واسنادومدارک ابرازی ازجمله روگرفت مصدق چک موصوف وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه 
ونظربه اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضرنشده والیحه ای ارسال ننموده 
است.ووجودالشه چک دریدخواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده داردوبنابراصل استصحاب بقای دین 
به عهده خوانده بااین وصف محرزودعوای خواهان وارداست وبه استنادمواد3۱۰و3۱3قانون تجارت 
و مواد522،5۱9،5۱5،598قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 
۱3۷9حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیاردریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ سی 
و سه میلیون ویکصد هزارریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید ۱39۶/5/29تا زمان پرداخت با رعایت تغییرشاخص ساالنه نرخ تورم که 
محاسبه واخذ آن پس از پرداخت هزینه دادرسی به عهده ی اجرای احکام است درحق خواهان صادرو 
اعالم می شود رای صادره شده غیابی وظرف بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر دراستان خوزستان است.
ضرغام خسروی -شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر

آگهی دادنامه
پرونده کالسه9۶۰998۶۱959۰۰4۷8شعبه2۱دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهوازتصمیم 
نهایی شماره.خواهان:آقای شرکت اعتباری کوثرمرکزی به مدیریت آقایان عیسی رضایی 
وجوادفهیمی پور باوکالت آقای وحیدحقیقی فرزندمحمدعلی به نشانی استان خوزستان-
سعیدصلیح.خواندگان:۱-آقای  آقای  دفتروکالت  طالقانی  اهواز-اهواز-خیابان  شهرستان 
اهواز-اهواز- خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  فرزندمجیدبه  محمودی  حسین 
خشایارخیابان امیرخسروبین زینب وسروش پالک44۶.  2-آقای یاسرحاتمی فرزندگچی 
3-آقای  خیابان3پالک39.   آب  اهواز-اهواز-منبع  خوزستان-شهرستان  استان  نشانی  به 
محمودطرفی نژادفرزندعباسعلی به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-کیانپارس 
دادگاه:درخصوص  چک.رای  وجه  مهرپالک59.خواسته:مطالبه  خیابان۱5فاز3مجتمع 
دادخواست موسسه اعتباری کوثربه مدیریت آقایان عیسی رضائی وجوادفهیمی پورباوکالت 
فرزندگچی3- فرزندمجید2-یاسرحاتمی  محمودی  بطرفیت۱-حسین  وحیدحقیقی  آقای 
فقره  یک  بابت  مبلغ23۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مطالبه  بخواسته  نژادفرزندعباسعلی  محمودطرفی 
ازتاریخ  تاخیرتادیه  خسارات  ۱395/5/3۰بعالوه  مبلغ2۱5/5484382بتاریخ  بشماره  چک 
باعنایت به محتویات پرونده مالحظه تصویرچک  صدورچک مذکوروخسارات دادرسی 
دریدخواهان  وجودچک  به  وتوجه  علیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  وگواهی  موصوف 
ابالغ  باوصف  خواندگان  داردوازطرفی  آن  وجه  به  نسبت  وی  براستحقاق  داللت  که 
درجلسه دادرسی حضورنیافته دلیلی بربرائت ذمه خویش ارائه نداشته لذادعوای خواهان 
مدنی  دادرسی  آئین  مواد۱98-5۱5-5۱9-522ازقانون  موادمستندابه  به  است  ثابت  وارد 
پرداخت  به  رابنحوتضامنی  خواندگان  تجارت  3۱۱-3۱4ازقانون  ومواد3۱3-۱98- 
موردخواسته فوق الذکروخسارات تاخیرتادیه ازتاریخ گواهی عدم پرداخت برمبنای نرخ 
تورم اعالمی ساالنه بانک مرکزی ایران لغایت اجرای دادنامه وهزینه دادرسی پس ازمحاسبه 
ازابالغ  ظرف2۰روزپس  محسوب  غیابی  صادره  خواهدبودرای  تاخیرتادیه  خسارات 
قابل واخواهی دراین شعبه وپس ازآن درهمان مهلت قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم 

تجدیدنظراستان خوزستان خواهدبود.
دادرس شعبه21دادگاه عمومی حقوقی اهواز-علی امیرابراهیمی

آگهی حصر وراثت
آقای رامین جودخواه دارای شناسنامه بشماره ۱۰84 به شرح پرونده کالسه ۷34-9۷ این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکور جودخواه به شماره 
شناسنامه: ۷3۷53 در تاریخ ۱39۷/۰5/۱2 در اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه 

آنمرحوم منحصر است به: ۱-رامین جودخواه فرزند شکور به شماره شناسنامه ۱۰84 پسر متوفی.
2-پیمان جودخواه فرزند شکور به شماره شناسنامه ۱45۰43384۷ پسر متوفی.

3-فرشته جودخواه فرزند شکور به شماره شناسنامه ۱2۰9۷ دختر متوفی.
4-فهیمه لطفی آذر فرزند علی به شماره شناسنامه ۱42۶ همسر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، هرکس اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار 

رئیس شعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل- بدریساقط و بالاثر خواهد بود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در ششمین کنگره حزب 
عدالت و توسعه در آنکارا با مخاطب قرار دادن مقامات کاخ سفید گفت: تسلیم فشار 
و تحریم اقتصادی نمی شویم و در مقابل کسانی که دنیا را غارت کرده و برای خود 

قواعدی تنظیم کرده اند، سر خم نخواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اردوغان که رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه 
هم به شمار می رود، در این کنگره که با شرکت بیش از ۶ هزار عضو این حزب و 
مهمانان داخلی و خارجی برگزار شد، افزود: برخی ها در صدد هستند که ترکیه را 
با فشارهای اقتصادی، بحران ارزی، تحریم، تورم و نرخ بهره دچار مشکل کنند ولی 

ما بازی آنها را می دانیم و جلوی آنها خواهیم ایستاد.
وی بیان کرد: قدرت و جسارتی که در برابر ترکیه قد علم کند، نمی بینم و کسی 
برابر  در  که  چرا  نکند  اقدامی  کشور  و  ملت  این  سرنوشت  با  بازی  و  امتحان  قصد 

اهداف خود با جان و دل ایستاده ایم.
اردوغان با مخاطب قرار دادن تلویحی آمریکا اظهار کرد: برخی ها خود را برای ما در 
ظاهر به عنوان متحد استراتژیک نشان می دهند ولی با هر گام خود، علیه اهداف 
شد.رییس  نخواهیم  آنها  تسلیم  ما  علت  همین  به  و  کنند  می  اقدام  ما  راهبردی 
و کشور  ملت  توانید  نمی  که  کنم  می  اعالم  دیگر  بار  کرد:  اضافه  ترکیه  جمهوری 
ما را تجزیه کرده و صدای اذان ما را خاموش کنید، نمی توانید پرچم ما را پایین 
ارتقای  و  توسعه  توانید  نمی  و  کنید  سرنگون  را  ترکیه  دولت  توانید  نمی  بیاورید، 

ترکیه را متوقف کرده و مانع تحقق اهداف ما شوید.
وی گفت: اگر آنها دالر دارند، ما نیز خداوند را داریم و به همین علت تنها در مقابل 
خداوند و در زمان رکوع و سجده سر خم می کنیم و نگران تهدیدهای آنها نیستیم.

وی با بیان این که ›آنها تاکنون موفق به زانو در آوردن ما نشده اند و از این پس 
دارای  واحد،  واحد، دولت  ما ملت  اظهار کرد:  نخواهند شد‹،  این کار  به  نیز موفق 
پرچم و وطن واحد هستیم و کسی نمی تواند ما را تجزیه و از هم جدا کند.اردوغان 
تاکید کرد: ترکیه به رغم تهدیدها با گامهای استوار به راه خود ادامه می دهد و از 

این پس نیز ادامه خواهیم داد.

 فرمانده انتظامی تهران بزرگ از عملیات پلیس برای کشف 9 انبار بزرگ احتکار اقالم و 
کاالهایی که عمدتا ضروری هستند، خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین رحیمی در حاشیه بازدید از انبار کشف شده 
از کاالهای اساسی احتکار شده  اظهار کرد: همکاران من در پلیس آگاهی با مشارکت دیگر 
پلیس های تخصصی تعداد 9 انبار که کاالهایی از جمله الستیک خودرو، برنج و اقالم غذایی 
و ... در آن دپو شده بود را در محدوده های جاده ورامین، کهریزک، مهدی آباد، جاده خاوران 
و جاده واوان شناسایی کردند.وی با بیان اینکه این 9 انبار به محل نگهداری غیرقانونی انواع 
مواد غذایی از قبیل برنج، حبوبات، نشاسته، چای، ادویه جات و ده ها هزار حلقه الستیک انواع 
خودروهای صنعتی و سواری به همراه ده ها هزار رینگ خودرو وبیش از ۳۰۰۰ پالت چوب 
ام دی اف  و ... تبدیل شده بود، گفت: در محموع ارزش ریالی اولیه اقالم کشف شده از این 
انبارها بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.وی با بیان اینکه در برخی از سوله ها 
الستیک هایی کشف شد که بیش از دو سال و حتی زمانی بیش از  زمان انقضای آنها گذشته 
گفت: تاریخ تولید برخی از این الستیک ها سال ۲۰۱۶ است و با توجه به اینکه این الستیک ها 
در فضای باز و زیر آفتاب و در شرایط نامناسب نگهداری شده بود کیفیت الستیک های اولیه 
را نداشته و قابلیت استفاده ندارند. اغلب الستیک های کشف شده از تولیدات داخلی بوده که 
به واسطه نگهداری طوالنی آنها در شرایط نامناسب پوسیده اند ولی با این وجود صاحبان این 
کاالها قصد داشتند برای سودجویی خود این الستیک ها را در زمان مناسب در بازار توزیع 
کنند.به کفته رحیمی باید یک سازوکار نظارتی مناسب بر توزیع ارز طراحی کرد تا کاالهای 
اساسی به درستی در بازار عرضه شده و در اختیار مردم قرار بگیرند.وی افزود:  عالوه بر این 
موارد صدها حلقه الستیک خودروهای صنعتی و سنگین نیز کشف شد و این درحالی است 
که در زمینه خودروهای سنگین مدتهاست که دچار مشکل هستیم.رییس پلیس تهران بزرگ 
با بیان اینکه هزاران انبار وجود دارد و الزم است اقدامات نظارتی بر این انبارها صورت گیرد، 
گفت: باید تدابیری اتخاذ کرد تا کاالهایی که با ارز دولتی و یا هر ارز دیگری وارد شده اند به بازار 
تزریق شوند.رحیمی درباره سرانجام کاالهای مکشوفه گفت: همه این کاالها در اختیار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و اداره تعزیرات حکومتی استان تهران قرار خواهد گرد.وی در پایان 

اعالم کرد که عملیات های پلیس در این زمینه ادامه خواهد داشت.   

اردوغان: تسلیم فشار و تحریم 
اقتصادی نمی شویم

شناسایی ۹ انبار 320 میلیارد 
تومانی محتکران در تهران

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
ویژه کمیسیون  به  اسالمی گفت: مجلس 
را  دولت  ارزی  جدید  سیاست  اقتصادی، 

حمایت می کند.
ازایرنا، محمدرضا  نقل  به  به گزارش زمان 

پورابراهیمی افزود: در زمینه وضعیت کالن 
کشور با شرایطی مواجه هستیم که التهاب 
هایی را در مجموعه اقتصاد داخلی ایجاد کرده 
که ریشه اصلی آن به سیاست های ارزی بر 
های  ماه  در  داشت:  اظهار  وی  گردد.  می 
پایانی سال 9۶ شاهد رخدادهایی در وضعیت 
ارز بودیم که به طور طبیعی متناسب با این 
دولت  که  رفت  می  انتظار  حالت  و  شرایط 
تصمیم هایی را در حوزه سیاست های ارزی 
اتخاذ کند تا با تجربه سال های گذشته به 
نحوی عمل کنیم که خروجی آن کمترین 
برای  سود  بیشترین  و  کشور  برای  هزینه 
نماینده  این  باشد.  اقتصادی داشته  فعالیت 
مجلس گفت: در چهار دهه پیروزی انقالب 
اسالمی تا کنون چندین بار با شوک ارزی 
مواجه شدیم و این نخستین بار نیست که 
اقتصاد کشور با شوک ارزی مواجه می شود. 
پور ابراهیمی تاکید کرد: شاید سنگین ترین 

شوک ارزی در اقتصاد ایران به دولت مرحوم 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی برمی گردد که 
در آن زمان تغییرات نرخ ارز شرایط خاصی 
را در اقتصاد ایران به وجود آورد. وی اظهار 
داشت: اما در سال 8۰ تا 9۰ این اتفاق نیفتاد 
جریان  با  شدیم  مواجه  که  سال 9۰  در  و 
تحریم ها این فنر آزاد شد و ارزش پول ملی 
ما به یک سوم کاهش پیدا کرد. پور ابراهیمی 
گفت: اغلب تغییرات ارزش پول ملی و شوک 
ارزی در دوره های دوم دولت ها اتفاق می 
افتاد که این بار در سال اول دوره دوم دکتر 
روحانی رخ داد و شرایط را کمی متفاوت کرد. 
او بیان کرد: طوالنی شدن تصمیم هایی که 
دولت باید در این حوزه اتخاذ می کرد اثرهای 
منفی در بخش های مختلف اقتصادی کشور 
گذاشت. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در هفته های پایانی 
سال 9۶ پیشنهاد طرح دو فوریتی ساماندهی 
بازار ارز را به دولت ارایه کردیم و در ابتدای 

سال 9۷ این طرح ارایه شد که در نشست 
و  اقتصاد  وزیر  و  مرکزی  بانک  مشترک 
دارایی تصویب شد. پور ابراهیمی اضافه کرد: 
محورهای اصلی، سیاست های مشخصی بود 
که هم بر اساس تجارب گذشته و هم مبتنی 
بر رویکردهای متناسب با شرایط کنونی کشور 
بایستی اتخاذ می شد. وی اظهار داشت: اما 
ناگهان با تصمیمی مواجه شدیم تحت عنوان 
نرخ ثابت و عدد اعالمی به عنوان عددی که 
است  جامعه  نیازهای  تمامی  کننده  تامین 
آن هم با عدد ۴۲ هزار ریال که تقریبا ۲۰ 
فروردین تصمیم گیری شد و روز بعد هم قرار 
بر اجرایی شدن آن بود. این نماینده مجلس 
افزود: شاید غیر تخصصی ترین تصمیمی که 
در تاریخ اقتصاد ایران در حوزه سیاست های 
ارزی می توانست اتخاذ شود این تصمیم نرخ 
ثابت بود، چیزی که چالش های بعد از آن را در 
طول ماه های اخیر شاهد بودیم و پیش بینی 
می کردیم.پور ابراهیمی گفت: هر کشوری که 

با محدودیت های ارزی مواجه می شود اگر 
تقاضا و مدیریت عرضه را در دستور کار قرار 
ندهد و سیاست های متفاوتی را در بخش 
های مختلف اقتصادی کشور تعریف نکند 
در بخش  را  اثرات خود  ها  این محدودیت 
های سیاست های ارزی خواهد گذاشت. وی 
اظهار داشت: شرایط جدید را با همه مشکالت 
مثبت ارزیابی و از سیاست جدید ارزی دولت 
حمایت می کنیم. وی افزود: توقع می  رود که 
دولت به صورت جامع سیاست ارزی جدید 
را اجرا و عملیاتی کند. پورابراهیمی تصریح 
کرد: پیش بینی ما این است که بازار ارز در 
هفته  های آینده به ثبات نسبی خواهد رسید 
و وضعیت توقف بخش های اقتصادی برطرف 
این  بینی  بیان کرد: پیش  خواهد شد. وی 
است که نرخ ارز در بازار ثانوی به مراتب کمتر 
از بازارهای غیررسمی خواهد بود و دغدغه 
فعاالن اقتصادی رفع خواهد شد. وی اظهار 
داشت: مطمئن هستیم آمریکایی  ها خواب 
تعبیر  اسالمی  جمهوری  علیه  پریشانشان 
نخواهد شد و ایران با تخصص، رویکرد علمی، 
ادبیات حرفه ای و توان اجرایی از این جریان 

و فضای سخت تحریم ها گذر خواهد کرد. 

رییس کمیسیون اقتصادی:

مجلس از سیاست ارزی دولت حمایت می کند
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اثر بازار ثانویه در ساماندهی اقتصاد 

 مهدی کریمی تفرشی

یکی از مشکالت ساختاری اقتصاد ایران، نوسان های ارزی و آثار آن بر همه 
ارکان پیکره اقتصاد، تولید و صنعت کشور است که امروز به دغدغه اصلی 

دولت، صاحب نظران و اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی تبدیل شده است.
مجلس و دولت پس از سیاست ارز تک نرخی در قیمت ۴۲۰۰ تومان که 
از فروردین ماه اجرایی شد، به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی 
هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد. با توجه به اینکه قیمت 
ارز را عرضه و تقاضای بازار مشخص می کند، بنابراین در موضوع ارز نیز باید 
بازار ثانویه راه اندازی کرد. سیاست ارزی گذشته دولت مبنی بر اینکه به 
همه متقاضیان برای همه مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق بگیرد در شرایط 
اقتصادی فعلی کشور سیاست درست و موفقی نبود و همانطور که پیش 
بینی می شد نتوانست کارآمدی الزم را داشته باشد. زیرا سبب سوء استفاده 
بسیاری از رانت خواران اقتصادی و اخالل گران بازار ارز شد. قیمت ها در 
این بازار جدید از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد؛ در واقع میزان 
پاسخگویی بازار ثانویه ارزی به تقاضا بستگی به حجم عرضه و قیمت خواهد 
داشت. در سیاست ارزی جدید تعیین شده از سوی دولت، هدف اصلی این 
است که از یک طرف ارز مورد نیاز کاالهای اساسی تامین شود و تولید 
کنندگان نگرانی از بابت تامین مواد اولیه موردنیاز نداشته باشند و از طرفی 
دست اخاللگران و رانت خواران در سوء استفاده های احتمالی بسته شود.از 
منظر صادرات نیز صادرکننده انگیزه الزم را برای صادرات از طریق فروش ارز 
حاصل از صادرات به قیمت مناسب در بازار را داشته باشد. به این ترتیب ارز 
حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور برمی گردد. در اجرای این طرح 
باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در بازار چقدر است و مکانیزم 
قیمت گذاری به چه صورت طراحی شده است. نکته حائز اهمیت این است 
که مکانیزمی برای کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود 
داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کاال، چه نرخی دارد و با چه 
قیمتی باید معامله شود که متاسفانه هنوز این مکانیزم در هاله ای از ابهام 
است. یکی از راهکارهای اساسی برای حل معضل بازار این است که ارز باید 
برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود نه در بازار 
تهران. متاسفانه سالهاست شاهدیم قیمت ارز توسط عده ای در بازار تهران 
تعیین شده و سرنوشت سایر جمعیت کشور را همین عده رقم می زنند؛ در 
واقع با ورود کارگزاری ها و بورس به این عرضه قیمت واقعی ارز را عرضه و 
تقاضا رقم می زند و می تواند به شفافیت در تعیین قیمت ارز منجر شود. برای 
جلوگیری از ایجاد تشنج و تبانی در بازار ارز و ممانعت از آزمون و خطا، در 
شرایط حساس کنونی دولت باید مکانیزم دقیق و روشنی برای تعیین قیمت 
در بازار ثانویه ارز ارائه کند و دولت و بخش خصوصی با کمک یکدیگر نواقص 
و ابهام های این طرح را برطرف کنند تا ضمن اینکه واردات کاالهای اساسی 
با مشکل مواجه نشود، مکانیزم مشخصی برای واردات کاالهای غیراساسی 
و تخصیص بهینه ارز به این گروه از کاالها مشخص و تصمیم گیری شود. 
با توجه به اینکه بخش عمده ای از کار به صرافی ها واگذار شده، نظارت بر 
فعالیت صرافی ها از ضرورت مهم اجرای این طرح است و حتما بانک مرکزی 
باید با تشکیل کمیته ای روند اجرای طرح و مشکالت و موانع موجود را پایش 
و رصد کند.انتظار می رود با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل 
مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل شود و نظارت و کنترل دقیق بر این 
بازار از ضروریات موفقیت این طرح است. باید گفت مکانیسم تعیین قیمت ارز 
بر اساس عرضه و تقاضا، یک مکانیسم علمی و تایید شده در جهان است، اما 
به شدت به حضور و نظارت دولت و بانک مرکزی نیاز دارد و باید پیش شرط 

ها و زیرساخت های آن در بازار ایجاد و رعایت شود.

رد الیحه اصالح  قانون پولشویی 
توسط شورای نگهبان 

سخنگوی شورای نگهبان از اعاده الیحه اصالح مبارزه با 
پولشویی به مجلس شورای اسالمی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عباسعلی کدخدایی در 
یادداشتی در این باره نوشت: الیحه اصالح  قانون پولشویی 
در  چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی 
شناخته شد و جهت اصالح به  مجلس اعاده گردید. مالک 
بررسی  شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک 

مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.

طرح های فناورانه مناطق محروم 
حمایت می شوند

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با تاکید بر ضرورت حمایت 
از طرح های فناورانه مناطق محروم گفت: این طرح ها از 
وامهایی با بازده سود کمتر نسبت به طرح ها در سایر سازمان 

ها برخوردار می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، دکتر بهزاد سلطانی اظهار کرد: 
صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح های مناطق محروم و 
کمتر برخوردار حمایت ویژه ای خواهد داشت تا آنها بتوانند 
پروژه های دانش بنیان خود را به مرحله تجاری سازی 
برسانند.وی با بیان اینکه تعریف وزارت کشور از مناطق محروم 
را مبنای کار خود قرار داده ایم، خاطر نشان کرد: صندوق 
نوآوری و شکوفایی ارزیابی طرح هایی که در مناطق محروم 
هستند را در اولویت قرار خواهد داد و نسبت به طرح هایی که 
در سایر استان ها هستند سخت گیری هایی ندارد. به عنوان 
مثال شاید طرحی که در مناطق محروم به تصویب برسد 
در تهران و سایر استان ها تایید و مورد حمایت نشود.رئیس 
صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان کرد: شرکت هایی که در 
مناطق محروم هستند باید بیش از هفتاد درصد فعالیتشان در 
همین مناطق انجام بگیرد؛  اگر شرکتی فقط در منطقه محروم 
به ثبت برسد و ما بقی فعالیت هایشان را در تهران و استان ها 
انجام دهند نمی توانند از تسهیالت طرح های فناورانه مناطق 
محروم برخودار شوند.به گفته سلطانی، تسهیالتی که در 
اختیار طرح های استان ها بعد از ارزیابی قرار می گیرد با بازده 
۱۱ درصد است ولی برای مناطق محروم 9 درصد خواهد بود.

وی با اشاره به مواردی که صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح 
های مناطق محروم حمایت کرده گفت: تا کنون دو طرح از 
مناطق لرستان و سیستان و بلوچستان از سوی صندوق مورد 
حمایت قرار گرفته است؛ بسیاری از شرکت های دانش بنیان 
در مناطق محروم از شرایط حمایتی صندوق نواوری مطلع 
نیستند.سلطانی با بیان اینکه همچنین دو مورد خاص در این 
حوزه داشتیم گفت: بعد از زلزله کرمانشاه که از موارد خاص 
بود و جزء شرایط ویژه مناطق محروم محسوب می شد، ۲ 
طرح فناورانه را حمایت کرده ایم تا بتوانند محصول قابل ورود 

به بازار را به تولید برسانند.

نگاه روزخبر
داللی بازار مسکن جمع می شود؛

دولت حمایتی  بسته 
برای خانه دار شدن  
 اقشار متوسط جامعه

آگهي مناقصه هاي عمومي ) یک مرحله اي (
شركت توزیع نيروي برق استان یزد در نظر دارد پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای-

با ارزیابی كيفی  به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید . لذا متقاضيان شركت در مناقصه  مي توانند از تاریخ 1397/05/30 
لغایت 1397/06/06 در ساعات اداري در قبال ارائه فيش بانكي به مبلغ  200.000 ریال واریز شده به حساب سپهر شماره    
نيروي برق استان یزد جهت  بنام تمركز درآمدهاي شركت توزیع  بانک صادرات شعبه ماركار یزد   2195095906004
دریافت مدارك مناقصه به  امور تداركات این شركت واقع در یزد – بلوار شهيد منتظر قائم یا به سایت شركت توانير به 
  www.yed.co.ir یا سایت شركت توزیع برق استان یزد به آدرس  www. Tender.tavanir.org.ir  آدرس
مراجعه و پيشنهادات خود را باتوجه به مندرجات در دفترچه مناقصه ظرف ساعت و زمان تعيين شده در جدول زیر  به 
دبير خانه این شركت  )یزد – بلوار منتظر قائم – شركت توزیع نيروي برق استان یزد  - كد پستي : 8916794637 ( ارسال یا تحویل نمایند .ضمنًا 

به پيشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء مدت ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .  كارفرما در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات مختار است

1(هزینه درج آگهي مناقصه و كليه كسورات قانوني به عهده برنده مناقصه ميباشد. 
2(به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

3(داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035  امور تداركات و انبار  تماس حاصل 
نمایند .                                                                    

روابط عمومی شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

شرکت توزیع نیروي 
برق استان یزد

 نوبت اول

آگهی مزایده
شهرداری صفادشت درنظردارد باستناد بند 
شورای   1396/10/11 مورخ   14 جلسه   8
واحدهای  فروش  به  نسبت  شهر  اسالمی 
اقدام  مزایده  ازطریق  مهر  مسكن  تجاری 

نماید .
مزایده  برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضيان 
امالك  واحد  بيشتربه  اطالعات  وكسب 

مراجعه نمائيد.
پایان تحویل مدارك:1397/06/11

محمد علی کریمی - شهردار صفادشت

آگهی مزایده
شهرداری صفادشت درنظر دارد باستناد بند 
شورای   1397/04/25 مورخ   27 جلسه   4
اسالمی شهر نسبت به  واگذاری قدرالسهم 
نور  اداری  تجاری  مجتمع  مشاركت  طرح 

ازطریق مزایده كتبی اقدام نماید.
مزایده  برگه  دریافت  جهت  لذامتقاضيان 
امالك  واحد  بيشتربه  اطالعات  وكسب 

مراجعه نمائيد.
پایان تحویل مدارك:1397/06/11

محمد علی کریمی - شهردار صفادشت

 نوبت دوم نوبت دوم

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای حسن  امین نژاد فرزند رضا قلی 
خواهان  ابراهیم  ابراهیم زاده  دادخواستی بطرفیت  خوانده حسن امین نژاد  به 
خواسته مطالبه وجه  چک مطروح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 
ثبت و  اختالف  شهرستان خوی   9۷۰9984۶34۱۰۰48۶ شعبه ۱  شورای حل 
وقت رسیدگی مورخ   ۱39۷/۰۶/25 ساعت ۱۱   تعیین که حسب دستور دادگاه  
بودن  المکان  مجهول  به علت  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق  
خوانده  و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  
آگهی میگردد 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  

ودر وقت مقرر فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
مسئول  دفتر شعبه 1 شوارای حل اختالف شهرستان خوی- ریحانه محبوبی

رونوشت آگهی حصر وراثت
به کالسه   دادخواست  بشرح  دارای شناسنامه شماره  9۶2  بشیری  آقای  محسن 
9۷۰۷۷9/ش3   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
اقامتگاه دائمی  داده که شادروان منصور بشیری بشناسنامه43۰ در تاریخ9۷/3/۱۱ 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- محسن بشیری فرزند  
منصور –ش ش 9۶2   خوی –پسر متوفی/2-  مهدی بشیری فرزند منصور -ش 
ش 29۰9 خوی-پسر متوفی/3- حمیده  بشیری فرزند منصور -ش  ش 5۱۶4 
–خوی-دختر متوفی/4-  فاطمه مکاری فرزندغالمعباس   ش ش ۷۶3  -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

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب مواد ۱۱3 الی ۱52 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده کالسه 
9۶۱۰۱۶ اجرایی صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری خرم آباد با 
در نظر گرفتن شرایط ذیل سهم االرث محکوم علیه از طریق انجام مزایده بفروش 

می رسد .
مشخصات مورد مزایده :  سهم االرث محکوم علیه آقای هوشنگ شاداب فر به میزان 
یک هفتم از ششدانگ عرصه و اعیان یک عمارت تجاری -مسکونی با موقعیت دو 
نبش و ۱3/۶۰ متر بر خیابان اصلی طیب در پالک ثبتی ۱۶3 فرعی از 42 اصلی واقع 
در بخش دو خرم آباد ملک مذکور با مساحت کل عرصه 2۶8/29 متر مربع و اعیانی 

حدود ۱۷۶/9۰ متر مربع به مالکیت مرحوم علی شاداب فر میباشد. 
نشانی ملک مورد مزایده : خرم آباد -پشته حسین آباد نبش پاکمهر 2۱ کدپستی 

 ۶8۱88-۶3۶۷4
ارزش  به  مربوطه  امور  در  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  مزایده  ۱-مورد 
ششدانگ ملک موصوف به مبلغ 3/۰49/۶۰2/۰۰۰ ریال ارزیابی و برآورد گردیده 
است که )ارزش ریالی سهم االرث محکوم علیه (به عنوان قیمت پایه محسوب و 

برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
)نقدا(  المجلس  فی  را  پیشنهادی  قیمت  درصد   ۱۰ بایست  می  مزایده  2-برنده 

پرداخت یا به حساب صندوق سپرده موقت دادگستری واریز نماید . 
تبصره :چنانچه برنده مزایده به هر علت ازپیشنهاد خود منصرف شود یا حداکثر 
نپردازد ۱۰ درصد  را  قیمت ملک  باقیمانده  مزایده  انجام  تاریخ  از  ماه  ظرف یک 
مبلغ پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی ما بقی به نفع صندوق دولت 

ضبط می گردد. 
3-طالبین می توانند 5 روز قبل از انجام مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام 

مدنی دادگستری خرم آباد از ملک مورد مزایده بازدید نمایند . 
4-کلیه بدهی های معوقه بر عهده مالک و هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار 

می باشد . 
5-مزایده روز شنبه مورخه ۱39۷/۶/۱۰ راس ساعت 9 صبح در محل شعبه دوم 

اجرای احکام مدنی دادگستری خرم آباد برگزار خواهد شد. 
دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری خرم آباد - محمد رضا یغما 

احضار متهم
در پرونده کالسه : 9۷۰99884۰44۰۰۰4۷ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
روانسرآقای علی محمدی فرزند حسین به موجب شکایت آقای مختارکریمی فرزند سلیم 
به اتهام کالهبرداری تحت تعقیب می باشد. به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به 
تجویز ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت 3۰ 
روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر 
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و 

اظهار عقیده به عمل می آید
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

احضار متهم 
در پرونده کالسه : 9۶۰99884۶42۰۰۶2۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب روانسرآقای محمدبازانی فرزند حسین به موجب شکایت خانم بهیه اخگر 
فرزند محمدشریف به اتهام خیانت در امانت یک فقره چک تحت تعقیب می باشد. 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده ۱۷4 قانون آئین دادرسی 
کیفری ، مراتب در روزنامه آگهی متهم ظرف مدت 3۰ روز از تاریخ نشر آگهی در 
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان روانسر حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده 

به عمل می آید.
مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب روانسر-فرید عزیزیان

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه   2/333/9۷ کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای یاسین فرجی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است 
و بیان داشته شادروان صدری فرجی در تاریخ  9۷/5/22  در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثهاش عبارتند از:
۱-یاسین فرجی  زایچه: 2۱42- ۱3۶۶/۱/۶ کد ملی  49599۶۱325 پسر متوفی

  495۰۱8۶2۶4 ملی  کد   ۱3۶9/5/23 اختصاصی-  زایچه:   فرجی    2-یاسر 
پسرمتوفی

3-کبری فرجی  زایچه: 48۶- ۱3۶۱/9/۱ کد ملی 4959899۶۱۱ دختر متوفی
4-زهرا فرجی  زایچه: ۱28- ۱3۶4/۱۰/۱ کد ملی 4959952۷۰9 دختر متوفی

تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیتنامهای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

مفقودی
موتور  شماره  و   ۶2 ۱۱ایران  ع   ۷93 پالک  شماره  با   84 مدل  سمند  سبز  برگ   
۱2484۰94۱۱8 و شماره شاسی ۱452۱844 بنام احمد کامیابیان طبری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

رای شورا
شعبه سوم شواری حل اختالف تنکابن

شماره  دادنامه :85مورخ 93/3/۶   شماره پرونده : 9۱ /3۷4/ش3
در خصوص دادخواست  بانک تجارت بوکالت آرش حسینی ساجدی         بطرفیت 
۱- مهدی چلنگری 2-سید ابراهیم مهری 3-مجید شعبانی   ، بخواسته مطالبه وجه 
مطالبه وجه     ،  شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از 
سوی خواهان  و اینکه خواندگان پرونده   دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده 
اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا   به ماده ۱98 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت  تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
48/5۰۰/۰۰۰   ریال  بابت اصل خواسته و 35/۰۰۰ریال هزینه دادرسی    و خسارت 
تأخیر  روزانه مبلغ 33/9۱۷ریال از زمان تقدیم دادخواست تا زمان  اجرای آن  در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و ظرف بیست روز قابل واخواهی در 
همین شور ا  و سپس2۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری  تنکابن می باشد.

 قاضی  شعبه  سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس وعده ای که وزارت راه به مجلس داده است قرار است یک بسته 
حمایتی از سوی دولت تهیه و به کمیسیون عمران ارائه شود.

به گزارش زمان به نقل ازفارس، حسین هاشمی تختی نژاد درباره آخرین وضعیت پیگیری کمیسیون متبوعش 
برای ساماندهی بازار مسکن، اظهار داشت:  مجلس در این رابطه چند مورد را پیگیری می کند.وی افزود: در 
ابتدا طرحی را برای ساماندهی خانه های خالی تهیه کردیم؛  با توجه به اینکه منازل خالی در کشور زیاد وجود 
دارد و بسیاری منازل خود را دپو کردند تا قیمت مسکن باال برود و بعد بفروشند،  لذا ما طرحی برای ساماندهی 
آن تهیه کردیم.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در ادامه خاطرنشان کرد: حال بحث این است 
بر اساس حد متعارف مانند تعداد فرزندان ایرادی نداشته باشد که کسی بر اساس آن مسکن به نام خود 
داشته باشد اما بیشتر از آن را باید مالیات بدهد و عوارض متوجه آن شود تا برای او صرف نکند که خانه خالی 
داشته باشد.وی با بیان اینکه طرح مذکور با عنوان ساماندهی بازار خانه های مسکونی با همکاری کمیسیون 
اقتصادی تهیه شده است، گفت: همچنین طی نشستی،  با مسئوالن بخش مسکن و وزارت راه صحبت کردیم 
تا راه حلی پیدا کنند و از این طریق کارمندان و افرادی که حوقشان متوسط است بتوانند خانه دار شوند.تختی 
نژاد برهمین اساس اضافه کرد: اکنون قیمت خانه در حال باال رفتن ایت که اگر به همین منوال پیش برویم 
خیلی ها نمی توانند خانه دار شوند؛ بنابراین به دنبال تدبیر ویژه ای هستیم تا هم نظارت در این بخش صورت 
گیرد و قیمت ها هم سلیقه ای نباشد.وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه نباید قیمت ها در بخش 
مسکن سلیقه ای باشد و هر کس هر چقدر می خواهد اعمال قیمت کند،  عنوان کرد: متاسفانه این بخش به 
نوعی به دست دالالن افتاده و نظارت در این بخش بسیار کم است.تختی نژاد با اشاره به اینکه هم وزارت راه و 
شهرسازی و هم تعزیرات و دستگاه های نظارتی باید به صورت منسجم روی این بخش کار کنند، تصریح کرد: 
همچنین سازوکاری باید فراهم شود تا از این طریق معین شود تسهیالت را به چه کسانی می توانیم تخصیص 
دهیم تا از این طریق افراد صاحب مسکن شوند.وی با اشاره به اینکه پیگری این موضوع هستیم تا معین شود 
دولت چه تسهیالتی برای خانه دار شدن قشر متوسط جامعه اختصاص می دهد، یادآور شد: بر اساس وعده ای 
که وزارت راه به مجلس داده است قرار شده یک بسته حمایتی از سوی دولت تهیه شده و به کمیسیون عمران 

ارائه شود و از این طریق اقشار متوسط جامعه صاحب مسکن شوند.

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی ایران 
از افزایش برد موشــک های هوانیروز تا شعاع ۱۲ 

کیلومتری خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، امیر سرتیپ دوم 
»یوسف قربانی« فرمانده هوانیروز ارتش در حاشیه 
همایش هم افزایی هوانیروز ارتش و هوانیروز سپاه 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هوانیروز ارتش 
و ســپاه در مباحث آموزشی، تعمیر و نگهداری، 
عملیات ها و ماموریت های محوله، هم افزایی بسیار 
زیادی دارند و ما مکلف هستیم که در جهت اجرای 

فرامین فرمانده معظم کل قوا برای افزایش تعامل گام برداریم.وی با بیان اینکه حتی کشورهایی که ادعای 
قدرت نظامی دارند هم خودشان به تنهایی نمی توانند بالگرد بسازند، افزود: آنها نیز به کمک سایر شرکت ها در 
نقاط مختلف جهان این کار را انجام می دهند.فرمانده هوانیروز ارتش گفت: ناوگان عظیم بالگردی جمهوری 
اسالمی ایران به همت مهندسین و خلبانان ما در هشت سال دفاع مقدس تعمیر و نگهداری و توان رزمی 
آن حفظ شد.وی تصریح کرد: بعد از دفاع مقدس در حوزه ارتقای سامانه های بالگردی به جایی رسیدیم که 
در کشورهای غرب آسیا و حتی در دنیا به عنوان قطب بالگردی شناخته شدیم.امیر قربانی گفت: در تمام 
دنیا تنها چند کشور معدود هستند که سامانه دید در شب در اختیار دارند، اما ما در این زمینه به خودکفایی 
بومی رسیده ایم.وی تصریح کرد: هوانیروز ارتش امروز در ارتقای برد سالح های بالگردی خود به بُرد باالی 
8 تا ۱۲ کیلومتر دست یافته است. ما امروز هیچ قطعه ای را از خارج وارد نمی کنیم و تمام قطعات به دست 

متخصصین خودمان ساخته و بر روی بالگردها نصب می شود.

برایان هوک با تکرار ادعاهای بی اساس واشنگتن 
علیه کشــورمان گفت که وظیفه کارگروه اقدام 
ایــران در وزارت امــور خارجه آمریکا هماهنگ 
کردن تمامی اقدامات در رابطه با تهران در دولت 

آمریکاست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، برایان هوک که 
به تازگی از سوی مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
آمریکا به عنوان رییس کارگــروه اقدام ایران در 
این وزارتخانه منصوب شــده است، در گفت وگو 
با شبکه فاکس نیوز مدعی شد: استراتژی جدید 
رییس جمهور )آمریکا( اتخاذ یک رویکرد جامع برای رسیدگی به تمام تهدیداتی است که ایران علیه 
صلح و امنیت آمریکا و متحدانش در سراسر دنیا ایجاد می کند.هوک ادامه داد: وزیر پمپئو نیز کارگروه 
ایران را تشکیل داده است که وظیفه هماهنگ کردن اقدامات در خصوص ایران در تمامی وزارتخانه ها و 
نهادهای زیرمجموعه در دولت آمریکا را به عهده دارد.وی در ادامه ادعاهای خصمانه و واهی خود درباره 
کاربرد گروه اقدام ایران، گفت: هدف از کمپین اعمال فشار علیه ایران جلوگیری از دستیابی این کشور 
به پولی است که برای فعالیت های خود در زمینه  برنامه موشکی اش حمایت از تروریسم و دیگر اقداماتی 
که منطقه را بی ثبات می کند، نیاز دارد. به همین دلیل است که ما روی این هدف متمرکز شده ایم.وی 
همچنین مدعی شد: رییس جمهور )آمریکا( عالوه بر این یک آینده بهتر را برای ایران در نظر دارد به 
شرط آنکه این کشور به معنای واقعی رفتار خود را تغییر دهد. ما براین باوریم که مردم ایران خواهان 

همان چیزی هستند که آمریکایی ها خواستارش هستند.

افزایش بُرد موشکی
 بالگردهای هوانیروز تا شعاع 12 کیلومتر

استراتژی ترامپ
 اتخاذ رویکردی جامع علیه ایران



4 شهرستانهایکشنبه 28 مرداد 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3833  

افتتاح تماشاخانه روباز در محوطه سازمان فرهنگی، 
ورزشی - اجتماعی شهرداری رشت

  ترمیم و بازسازی تیوب باندل های 
بخش احیا  در تعمیرگاه مرکزی

فرهنگی،  سازمان  همت  به  رشت:  منكویی- 
مراسم  رشت،  شهرداری  ورزشی  و  اجتماعی 
افتتاح نخستین تماشاخانه روباز کشوردر محوطه 
ساختمان سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی 

شهرداری رشت برگزار شد.
محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر رشت در این مراسم با اشاره 
به افتتاح تئاتر خیابانی دائمی در هفته های گذشته 
اظهار کرد: تئاتر دائمی خیابانی اقدام بسیار قشنگی 
بود و امروز نیز شاهد اقدام مناسب دیگر در حوزه 
فرهنگ هستیم. وی با اشاره به اینکه امروزه شهرها 
تنها به فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز نیازمند 
نیستند بیان کرد: باید پاسخگوی نیاز شهروندان در 
حوزه فرهنگ باشیم.  رئیس کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر رشت به ضرورت شناسایی 
نیازمندی های روزانه شهروندان تاکید کرد و افزود: 
باید انسان محور باشیم و ببینیم مردم در طول روز 

به چه چیزهایی نیازمند هستند.
عاقل منش توجه به مسائل فرهنگی را نیاز اصلی 
از  پیش  باید  شد:  یادآور  و  دانست  شهروندان 
اجرای پروژه های حوزه های مختلف پیوست 

فرهنگی برای آنها تعریف کنیم.
وی به ضرورت آموزش شهروندی تاکید کرد و 
گفت: می توان از ظرفیت هنرمندان برای آموزش 

شهروندی در حوزه های مختلف بهره برد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
رشت با اشاره به اینکه نخستین تماشاخانه کشور 
را گیالن دارا بود اذعان داشت: مدت ها تماشاخانه 
ای در گیالن فعال نبود و امروز تماشاخانه رشت 

بعد از مدت ها فعال خواهد شد.
شهرداری  اگرچه  کرد:  خاطرنشان  منش  عاقل 
رشت با مشکل مالی مواجه است ولی همه تالش 
خود را خواهیم کرد تا رضایت شهروندان را جلب 
و  عمران  کمیسیون  رئیس  رسولی  رضا  کنیم.  
توسعه شهری شورای اسالمی شهر رشت نیز در 
این مراسم با ابراز خرسندی از افتتاح تماشاخانه 
روباز اظهار کرد: افتتاح این تماشاخانه می تواند 
لحظات خاطره انگیزی را برای شهروندان رقم 

بزند.
 گفتنی است فاز اول این پروژه فرهنگی و هنری، 
تماشاخانه یک روز در هفته از ساعت 9 شب 

پذیرای مردم هنردوست شهرمان خواهد بود.

وحيدی فر-اهواز: مهندس سعید قاسم زاده مدیر 
بازسازی  گفت:  شرکت  نگهداری  و  تعمیرات 
قطعات و تجهیزات از قبیل بازوها و قطعات مسی 
کوره های قوس الکتریکی، پاتیل کش ها، انواع 
تیوب باندل های واحدهای احیا، غلتک های ریخته 
گری، چرخ های جرثقیل های سقفی و تعمیر انواع 
گیربکس ها، شیرها و جک ها در کنار ساخت 
به  روزانه  که  تجهیزات  و  قطعات  تعمیرسایر  و 
تعمیرگاه مرکزی ارسال می شوند از وظایف اصلی 

مجموعه تعمیرگاه های مرکزی است.
 وی با اشاره به فرایند بومی سازی و تولیدات داخلی 
و همچنین افزایش بهره وری در کار اظهار داشت: 
بازسازی و تعمیر قطعات و تجهیزات فرسوده که 
گاهی از نظر جنس، کاماًل ناشناخته هستند و تحت 
تنش های ترکیبی و شرایط بهره برداری بوده اند، 
نیاز به تجربه و دانش ویژه دارد. این دانش فنی که 
طی سال های متمادی در مجموعه تعمیرگاه مرکزی 
تولید و اندوخته شده، عالوه بر تأثیرگذاری نسبت 
به ظرافت، دقت و کیفیت فعالیت ها، راهگشای 
شرایط  در  خصوصا«  مشکالت  از  بسیاری 
در  ویژگی  این  همچنین  است.  بوده  اضطراری 

مسیر فرایند بومی سازی و تولید داخل و یا افزایش 
بهره وری از منابع و عبور از تحریم های اقتصادی 
بسیار حائز اهمیت است.مدیر تعمیرات و نگهداری 
ویژگی  ساخت:  نشان  خاطر  ادامه  در  شرکت 
استفاده  خوزستان  فوالد  مرکزی  تعمیرگاه  دیگر 
از فرایندهای جوشکاری و برشکاری مکانیزه و 
پیشرفته ای است که در کنار امکانات ماشین کاری 
سنگین، نیمه سنگین و CNC، با وجود مشکالت 
فراوان در پشتیبانی منابع انسانی و تجهیزات، امکان 
اجرای فرایندهای متنوع بازسازی و ساخت را در 
کوتاهترین زمان ممکن فراهم می نماید.قاسم زاده 
افزود: یکی از فعالیت های شاخص و جاری که 
توسط کارکنان کارگاه صنایع فلزی با همکاری سایر 
بازرسی  واحد  و  مرکزی  تعمیرگاه  های  قسمت 
فنی انجام می شود؛ بازسازی کامل تیوب باندل 
ها یا مبدل های حرارتی بخش احیاست. البته به 
دلیل فرسودگی ناشی از سرویس های دمای باال 
و خوردگی، گاهی نیاز است تا حدود 9۰ درصد 
این تجهیزات مهم و سنگین، که عمدتاً از جنس 
فوالدهای زنگ نزن و مقاوم به حرارت هستند، 

تعویض و یا نوسازی شود.

تشریح آخرین وضعیت مطلوب پروژه هاي 
جاده اي درحال ساخت اصفهان

معاون  امیرخاني،  حمیدرضا  اصفهان:  بهادری- 
مهندسي و ساخت اداره کل راه و شهرسازي استان 
اقدام،  دست  در  پروژه هاي  درخصوص  اصفهان 
احداث و بهره برداري در حوزه راه در استان اصفهان به 
عنوان یکي از استان هاي مهم در حوزه ترانزیت کاال و 
مسافر به مجموعه اقدامات صورت گرفته تا مردادماه 

۱39۷ اشاره نمود.
کنار گذر شرق اصفهان به عنوان یک پروژه آزادراهي 
به طول 93 کیلومتر در سه قطعه طراحي شده است. 
قطعات اول و دوم با توجه به حضور سرمایه گذار و 
انتخاب پیمانکار در حال انجام بوده و ۶4 کیلومتر از 

این پروژه را به خودش اختصاص مي دهد.
پایان  تا  است  قرار  شده  اعالم  برنامه ریزي  طبق 
شهریورماه 9۷ قطعه یک به بهره برداري رسیده و قطعه 
دوم هم تا پایان سال جاري یا نهایتا خردادماه سال 
آینده قابل بهره برداري باشد که علت این تاخیر ممکن 
است در بحث تامین سوخت  ماشین آالت و قیر باشد.
بابت قطعه سوم هم که 3۰ کیلومتر است اداره کل راه 
و شهرسازي اصفهان در حال مذاکره با سرمایه گذاران 
امضاي  با  و  بوده  اصفهان  شهرداري  همچنین  و 
تفاهمنامه ها و در پي آن در شهریورماه قرارداد امضا 
خواهد شد.طول این آزادراه حدود ۱25 کیلومتر است 
که از این میزان ۱۱۰ کیلومتر آن به بهره برداري رسیده 
و ساخت ۱5 کیلومتر باقي مانده در حال عقد قرارداد با 

سرمایه گذار است.
یکي دیگر از پروژه هاي آزادراهي در استان اصفهان، 
آزادراه اصفهان – شهرضا – ایزدخواست شیراز است. 
کارهاي این پروژه از سمت شیراز انجام شده اما از 
سمت استان اصفهان که طول آن ۱۱4 کیلومتر است 

هنوز در مرحله انتخاب سرمایه گذار است.
در استان اصفهان چیزي حدود ۱44 کیلومتر بزرگراه 
در دست احداث است که از این میزان ۱۱۰ کیلومتر 
پیشرفت فیزیکي داشته که باالي ۶۰ درصد از مجموع 

کل پروژه است.
امیدواري  این  گرفته  صورت  برنامه ریزي هاي  طبق 
به  دولت  هفته  تا  آن  کیلومتر   8۰ که  دارد  وجود 
بهره برداري برسد و طبق هدف گذاري صورت گرفته تا 
دهه فجر سال جاري مجموع ۱44 کیلومتر افتتاح و قابل 
بهره برداري باشد. قرار است در این پروژه بزرگراهي 

بخشي راه  هاي اصلي به بزرگراه تبدیل شود.
دریافت  و  آزادراه  به  بزرگراه  تبدیل  درخصوص 
عوارض سه پیشنهاد در استان اصفهان وجود دارد. 
محور نخست محور اردستان – نائین – یزد به طول 
۱2۰ کیلومتر است که پیشنهاد شده از بزرگراه به آزادراه 

تبدیل وضعیت داشته باشد.

خبر

در کارگروه تخصصی زیربنایی و معماری هرمزگان صورت گرفت:

تایید طرح هادي شهر تازیان پایین  

مدیر شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از تایید طرح 
هادی شهر تازیان پایین در کارگروه تخصصي امور زیربنایي و شهرسازي 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان، 
رستم گورانی در این نشست با بررسی این طرح عنوان کرد: شهر تازیان از 
شهرهای زیر 25 هزار نفری استان و داری جمعیتی بالغ بر دو هزار و 833 
در سال 95 است که با احتساب رشد 3/5 در سال ۱4۰3 به چهار هزار نفر 

خواهد رسید.
وی در در ادامه در خصوص مساحت این شهر گفت: مساحت محدوده شهر 
۱52 هکتار پیش بینی شده و مساحت ۶۰۶ هکتار معادل 3/9  برابر محدوده به 

عنوان حریم شهر درنظر گرفته شده است.
مدیر شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان تصریح کرد: 
به دلیل همجواري این شهر با مرکز استان، تهیه طرح هادي شهري براي آن از 

اهمیت باالیي برخوردار است.
گورانی در ادامه با تشریح طرح هادی شهرهای زیر دو هزار نفر گفت: طرح 
هادی در راستای برنامه توسعه و عمران شهری است که برای شهرهای زیر دو 

هزار نفر با نام طرح جامع و تفضیلی اجرایی می شود.
وی توضیح داد: در این طرح کاربری اراضی شهری، معابر و یا ضوابط ساخت 

و ساز بر مبنای اصول شهر سازی مشخص می شود.
مدیر شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان اضافه کرد: 
همچنین در اجرای این طرح استراتژی کالن شهری با رویکرد هایی مانند 
کشاورزی، صنعتی ، ترافیکی... مشخص می شود. گورانی افزود: این طرح 
توسط دفتر فني استانداري به مشاور ذیصالح ارجاع شده و پس از جلسات 
متعدد کمیته کارشناسي و اصالحات، طرح در جلسه کارگروه امور زیربنایي و 

شهرسازي تصویب و به شوراي برنامه ریزي استان فرستاده شد.

برگزاری کنسرت گروه موسیقی سوچال در اسالمشهر

به  وابسته  سوچال  سنتی  موسیقی  گروه  کنسرت  اسالمشهر:  نوری- 
خواهد  زنده  اجرای  فجر  سینما  سالن  در  اسالمشهر  موسیقی  انجمن 

داشت.
اسالمشهر،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
عالقمندان می توانند جهت تهیه بلیت به مراکز فروش در 4 منطقه از 
شهر به نشانی: شماره ۱:گلستان، بعداز فلکه اول ، کوچه برزگر، موسسه 
باران ، شماره 2: اسالمشهر، زرافشان، کوچه هشتم، آموزشگاه موسیقی 
امام خمینی، کوچه چهارم،  بوشهری، شماره 3: اسالمشهر، 2۰ متری 
کوچه  فیض،  باغ  خیابان  اسالمشهر،   :4 شماره  اردیبهشت،  موسسه 

چهارم، موسسه فرهنگی هنری سفید مراجعه نمایند.
یاد آور می شود: در اجرای این موسیقی سنتی عباس رضایی سنتور،فرزاد 
سلطانی تار، مجید عزیزی تار، محسن بحیرایی بم تار، احمد فالح زاده، 
کمانچه، محمد پاکباز آواز، سید جوادحسینی تنبک باژنگ ، فریبا زمان 

وند دف و سازهای کوبه ای هنرنمایی می نمایند.
در پایان الزم به ذکر است: تمامی قطعات این اجرا به سرپرستی  مجید 
عزیزی با اشعاری از حافظ، سعدی، نیما یوشیج و منصور حالج تنظیم 

گردیده است. 

خبر

شورای اسالمی شهر و شهرداری مشکین دشت به بهانه 
هفته خبرنگار، مراسم ویژه ای ترتیب داد و از زحمات 
و تالش های اصحاب رسانه و خبر تقدیر و تجلیل به 
عمل آورد؛ این مراسم باشکوه با برگزاری مسابقات 
ورزشی برای خبرنگاران همراه بود و با پذیرایی به 
صرف شام در مجتمع فرهنگی، رفاهی دشت بهشت 

به ایستگاه پایانی رسید.
به گزارش خبرنگار زمان، سرپرست شهرداری مشکین 
دشت در این مراسم که با حضور رئیس و اعضای 
اداره  رئیس  دشت،  مشکین  شهر  اسالمی  شورای 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فردیس، فرمانده 
فردیس  شهرستان  فرماندار  معاون  و  بسیج  حوزه 
از اصحاب رسانه و خبر همراه بود، طی  و جمعی 
سخنانی با گرامی داشت یاد و خاطره خبرنگاران شهید 
از خبرنگاران به عنوان سربازان جبهه دفاع از ارزش های 
گرانسنگ انسانیت یاد کرد و گفت: رسالت خبرنگارانی 
چون محمود صارمی پایان پذیرفتنی نیست چراکه آنان 
اساسی را در کار خبر بنا نهادند که پایه اش امانتداری 
و شرافت قلم و ابالغ پیام است؛ دو رکنی که سوگند 

کردگار و رسالت پیامبر)ص( است. 
با اشاره به همدوشی  مهندس محسن موالیی اصل 

مختلف  عرصه های  در  مسئوالن  با  خبرنگاران 
خدمت گزاری تصریح کرد: امروز منزلت خبرنگار کمتر 
از یک کارگزار فرهنگی و سیاسی نیست و تجلیل از 
صارمی در روز خبرنگار توصیف یک فرد نیست بلکه 
تبیین تفکری است که در آن حرفه خبرنگاری نه به 

عنوان یک شغل که در مقام یک فریضه است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران به راستي تجسم امانت، 
اند، اظهار کرد:  مسئولیت، تعهد، دلسوزي و وظیفه 
خبرنگاران وجدان بیدار جامعه جهانی و تصویرگر 
زمان خویشند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگي مي 
کنند و سالمت فرهنگي و فکري هر جامعه اي، مرهون 

تالش هاي شبانه روزي آنهاست.

به گفته سرپرست شهرداری مشکین دشت، ۱۷ مرداد 
روز پاسداشت تالش بي وقفه انسان هاي آگاهي است 
که با سالح قلم در سرزمین آگاهي قدم مي زنند. طالیه 
داران راستین خدمت به نظام خبررساني در جمهوري 
اسالمي ایران همواره سعي بر آن داشته اند که با تالش 
وافر، جهان را با هاله اي از قداست در هم آمیزند، تا 
آنچه را که عرضه مي دارند ارزش خدایي به خود گیرد. 
نیز طی  رئیس شورای اسالمی شهر مشکین دشت 
سخنانی در این مراسم با تبریک روز خبرنگار گفت: 
صداقت، صراحت، حقیقت نگری، پرهیز از تعصب 
و جانبداری بخشی از رسالت های ارزش مدار رسانه 
و مطبوعات است که اطالع رسانی، آگاهی بخشی و 
دانایی جامعه را بهمراه خواهد داشت و این امر مهم 
یقیناً زیربنای جامعه ای توسعه مدار و رشد یافته تلقی 
می گردد. حمداله شعبانپور اضافه کرد: بی شک نقش 
و تاثیر قلم و تالش دلسوزانه خبرنگاران برای آگاهی 
بخشی عمومی موجبات تعالی استان خواهد بود چرا 
که خبرنگاران و رسانه های خبری ابزار ارتباط مردم با 
مسئولین هستند و تعامل با رسانه ها می تواند زمینه رفع 
بسیاری از مشکالت را فراهم کرده و همچنین بستر 

ساز پیشبرد توسعه استان باشد.

تجلیل شورای اسالمی شهر و شهرداری مشکین دشت از اصحاب رسانه

سرپرست شهرداری مشکین دشت: رسانه چراغ راه جامعه به سمت روشنایی است

مفقودی
با شماره  ایران 82  با شماره پالک 8۷3 ص۶8  نیسان مدل 84   برگ سبز وانت 
موتور 29۰5۶5 شماره شاسی D85893 بنام حمید رضا صالحی مفقود گردیده و 

 بابلاز درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ اجرائیه 
محکوم له محمد شری زاده  فرزند امامقلی  با وکالت آقای محمد دادگر به نشانی 
خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی و 
محکوم علیه امیر قاسمی  فرزند محمد امین  نشانی  -مجهوال المکان   بموجب 
دادنامه شماره 2855 مورخه   9۶/۰9/28  شورا ی حل اختالف  شعبه  سوم  3 
که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل 
کرده است  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ-/۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  معادل 
حروفی ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ-/۱۷۰/۰۰۰  
ریال  و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول و 
حق الوکاله در حق محکوم له –ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم 

علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
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 ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷9/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
-خوی فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورا

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  سریه  حسینلو     دارای شناسنامه شماره ۱98 بشرح دادخواست به کالسه  
9۷۱۰22/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان میکائیل حسینلو بشناسنامه 5  در تاریخ 9۷/4/28  اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  امیر حسینلو  فرزند  
میکائیل –ش ش  4    خوی –پسر متوفی/2-  رباب حسینلو  فرزند  میکائیل 
-ش ش2  خوی-دختر  متوفی/3- لعیا  حسینلو  فرزند میکائیل -ش  ش 3  –
خوی-دختر متوفی/4- سریه  حسینلو     فرزند میکائیل ش ش۱98 -خوی-دختر 
متوفی/5- وحیده حسینلو  فرزند میکائیل  ش ش۱99 خوی- دختر متوفی/۶- زیبا 
حسینلو  فرزند میکائیل ش ش ۱۰ خوی- دختر متوفی/۷-  امی درستی   فرزند 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی/  –همسر  بیرامعلی ش ش  ۶33 خوی 
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

دادنامه 
پرونده کالسه 9۷۰998۶۶۱34۰۰۱۰3 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9۷۰99۷۶۶۱34۰۰428 خواهان : سرپرستی 
تعاونی ثامن االئمه )ع( با وکالت آقای محمد گودرزی فرزند هیبت اله به نشانی استان 
لرستان شهرستان خرم آباد خیابان بهار روبروی پاساژخوزستان کوچه کاویانی مقدم 
ساختمان وزرا واحد 8 و خانم زهرا مهرزاد فرزند خداداد به نشانی استان لرستان 

شهرستان خرم آباد خیابان مطهری شمالی کوچه شهید گیل آبادی 
لرستان  استان  نشانی  به  عباس  فرزند  پور  دارایی  عبدالرضا  ۱-آقای  خواندگان: 
المکان  مجهول  )فعال  نژاد  غالم  شهید  کوچه  ساحلی  پارک  آباد  خرم  -شهرستان 
میدان  آباد  خرم  شهرستان   - لرستان  نشانی  به  لرستان  دادگستری  مالی  2-امور   )
ژاندارمری دادگستری  3-اجرای احکام دادگستری حقوقی لرستان به نشانی استان 

لرستان شهرستان خرم آباد میدان 22 بهمن بلوار حج خواسته : ابطال سند 
رای دادگاه : در خصوص دعوی سرپرستی تعاونی ثامن االئمه با وکالت آقا و خانم 
لرستان  استان  دادگستری  مالی  :۱-امور  به طرفیت  مهرزاد و محمد گودرزی  زهرا 
به  پور  دارایی  3-عبدالرضا  لرستان   ) حقوقی  )واحد  دادگستری  احکام  2-اجرای 
شدن  مختومه  درخواست  موضوع   ۱39۱/2/۱9 مورخ  عادی  سند  :ابطال  خواسته 
پرونده کالسه 95۰998۶۶۱45۰۰۰۰8 و اجرای ۱3۱۱/۷8 و اجرای جدید ۱8۷/95 
بدین شرح که وکیل خواهان اعالم داشته اند :تعاونی اعتبار ثامن االئمه بابت اخذ وام 
خوانده ردیف سوم و عدم پرداخت آن دادخواستی به خواسته مطالبه وجه وام به 
طرفیت وی مطرح که در سال ۱382/4/22 منجر به دادنامه شماره 83/82 از شعبه 
۱3 دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد می شود متعاقب آن مجددا طی دادنامه شماره 
۱۱3۱84-84/۷/۱۰ از شعبه ۱۰3 دادگاه عمومی جزایی خرم آباد حکم بر تقسیط آن 
صادر می شود مدیون )خوانده ردیف دوم ( طی فیش های متعددی اقدام به پرداخت 
اقساط و واریز وجوه محکوم به به حساب دادگستری می نماید لکن با توجه به تعداد 
زیاد بانکها در پرونده ها و تعدد فیش های واریزی باعث بروز اشتباه فراوان در پرونده 
شده است از طرفی کارشناس حقوقی سازمان با تصور اینکه این مبالغ به حساب 
تعاونی واریز گردیده درخواست مختومه شدن پرونده را نموده و پرونده مختومه می 
شود فلذا مشاهده می شود تنها فیش های واریزی به نام کارمندان تعاونی صادر شده 
اما تحویل آنها نشده است و هیچ گونه رسیدگی نیز دال بر تحویل آنها موجود نمی 
باشد و هیچ مبلغی هم به حساب تعاونی واریز نشده است کارشناس سازمان از اسفند 
سال ۱39۰ به استخدام تعاونی درآمده و در اردیبهشت 9۱ اولین پرونده خود را جهت 
پیگیری داشته و به دلیل عدم تجربه و آشنا نبودن به رویه دادگاه به اشتباه طبق نامه 

مورخ ۱39۱/2/۱9 درخواست مختومه شدن پرونده را می نماید . 
دادگاه : خواندگان علی رغم ابالغ در وقت مقرر حضور بهم نرسانده اند فلذا با توجه 
به شرح فوق دعوی اقامه شده خواهان در موقعیت کنونی قابلیت استماع را نداشته 
بنا به درخواست ذینفع یا به عبارتی محکوم  چرا که واحد اجرای احکام حقوقی 
له حکم قطعی الزم االجراء را اجراء می کند و می تواندهر زمان حسب مقررات 
اجرای احکام مدنی درخواست مختومه شدن پرونده را به هر علت نماید فلذا روند 
اجرایی آن پرونده متوقف و اقدام قانونی در خصوص آن صورت می گیرد از طرفی 
چنانچه تعاونی خواهان مدعی برگشت وجوهی به حساب آن موسسه می باشد می 
بایست با طرح دعاوی دیگری اعم از حقوقی یا کیفری )جعل -خیانت در امانت ( 
نسبت به فرد مورد نظر اقدام نمایند النهایه دعوی موصوف مستندا به ماده 2 قانون 
آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر و اعالم می نماید رای اصدار یافته 
حضوری ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد - سید احمد موسوی . 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به خانم هاجر عطایی  فرزند گرشاسب

آقای میالد سرمدی بزایه شکایتی به طرفیت متهم خانم هاجر عطایی به اتهام سرقت  
مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9۶۰9983۰34۰۰۰۷۷5 شعبه 
۱۰3 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )۱۰3 جزایی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱39۷/۰۷/۱5 ساعت ۰9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
را دریافت ودروقت مقررفوق جهت  ثانی دادخواست وضمانم  کامل خود،نسخه 

رسیدگی درداداگاه حاضر گردد./ ب ۱89
منشی دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس)103 جزایی سابق( - امیر شادمان مژدهی

آگهی موضوع ماده3قانون
 وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقدسندرسمی
اول/دوم  مرداد۱39۷هیات  شماره۱39۷۰3۱۶۰۱4۰۰۱32۶مورخه3  برابررای 
فاقدسندرسمی  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دوتصرفات مالکانه بالمعارض 
ازکرمانشاه  متقاضی آقای نجف فرهودنیافرزندعسکربشماره شناسنامه25۱8صادره 
از۱9اصلی  پالک32۶4فرعی  مساحت۱۱9.83مترمربع  به  ساختمان  درششدانگ 
واقع دربخش سه حومه حوزه ثبت ملک کرمانشاه به آدرس کرمانشاه شهرک زین 
وحاج حسین  روانی  روشن  علی  حاج  آقایان  رسمی  ازمالک  خریداری  العابدین 
بعلیک وعباس صابونی  زاده وحاج محمدحسن  عباسی  رفیقی وحاج محمدعلی 
محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱5روزآگهی  
اعتراضی  متقاضی  صدورسندمالکیت  به  نسبت  اشخاص  که  شوددرصورتی  می 
داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
 ، اعتراض  ازتاریخ تسلیم  ماه  ازاخذرسید،ظرف مدت یک  اداره تسلیم وپس  این 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
صادرخواهدشد.  سندمالکیت  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

مجوزارشاد:43۱5
تاریخ انتشارنوبت اول:۱3مرداد9۷  تاریخ انتشار نوبت دوم:28مرداد9۷

فرهادنوری_رئیس ثبت اسناد وامالک

مفقودی
با  ایران 82  با شماره پالک 43۱ م ۱2   برگ سبز پژو 2۰۶ تیپ دو مدل ۱388 
سماره موتور ۱4۱88۰34۷54 و شماره ساسی NAAp۰3ED۷Aj۰۷2۰۰۷ مفقود 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باسد
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بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق 
برگزار می شود

بیستمین کنگره بین المللی تازه های قلب و عروق به همت انجمن 
آترواسکلروز ایران در روزهای 2۰ تا 23 شهریور 9۷ در سالن همایش 

های بین المللی برج میالد برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی انجمن آترواسکلروز ایران 
، مژده مزیدی دبیر اجرایی کنگره افزود: دستاوردها و تالش هیات 
مدیره انجمن آترواسکلروز ایران در راستای  برگزاری کنگره و همایش 
ها در ابعاد بین المللی و مبنی بر استاندارهای جهانی، همواره بر این 
استوار بوده که  همچون سال های قبل، بیستمین کنگره بین المللی 
تازه های قلب و عروق نیز، بستر های الزم جهت ایجاد عالقه و باال 
بردن انگیزه حضور فعاالن حوزه پزشکی کشور در به اشتراک گذاشتن 
در سطحی  نوآورانه خود  ایده ها و روش های  تحقیقات،  آخرین 
فراتر، فراهم آورد. مزیدی ادامه داد: بیش از 22۰ نفر از سخنرانان 
علمی، هیات رئیسه و گرداننده پانل و بیش از 25 سخنران خارجی از 
انگلیس، ایتالیا، فرانسه اتریش، جمهوری چک، ترکیه، آلمان، آمریکای 
شمالی و همچنین بیش از 4۰۰۰ شرکت کننده جامعه پزشکی قلب 
و عروق کشور، متخصصین قلب و عروق ، فوق تخصص قلب، 
فلوشیپ اینترونشال، بیهوشی قلب، جراحان قلب، فوق تخصص 
و  ها  رزیدنت  الکتروفیوزیولوژی،  متخصصین  اکوکاردیوگرافی، 
فلوشیپ های قلب و عروق و پرستاران ویژه قلب در بیستمین کنگره 
حضور خواهند داشت. وی افزود: امسال هم نیز همچون سال های 
قبل به مقاالت برتر و پایان نامه برتر پزشکی، جوایزی به رسم یادبود 

از طرف کنگره به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
مزیدی گفت: پزشکان و متخصصین قلب و عروق در اقصی نقاط 
جهان قادر خواهند بود تمامی سخنرانی های علمی کنگره به صورت 
آنالین از طریق وب سایت و اپلیکیشن جامع انجمن آترواسکلروز 

ایران مشاهده کنند.

 اولین نمایشگاه تخصصی دوچرخه
 شهری و صنایع وابسته

 واحد توسعه سیستم های حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران با هدف توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از 
دوچرخه شهری، »اولین نمایشگاه تخصصی دوچرخه شهری و صنایع 

وابسته« را در تهران برگزار می نماید.
در این نمایشگاه که در روزهای سه شنبه تا پنجشنبه مورخ ۶ تا 8 
شهریورماه سال جاری برگزار می شود، واردکنندگان، تولیدکنندگان و 
فروشگاه های بزرگ دوچرخه شهری و صنایع وابسته حضور دارند و 
کلیه محصوالت با شرایط و تخفیف ویژه به مخاطبان عرضه می شود.

امروزه ترافیک سنگین، افزایش روزافزون آلودگی هوا  و تبعات ناشی 
از آن موجبات توجه بیش از پیش مسؤالن، به دوچرخه شهری را 
فراهم آورده است. بنابراین این نمایشگاه فرصت مناسبی است که 
خانواده ها و مدیران شهری، ضمن بازدید از آن و حمایت از دوچرخه 
شهری نقشی اساسی در تغییر سبک زندگی و انتخاب این شیوه حمل 

و نقل پاک  داشته باشند.

خبر

اضطراب عاملی مزاحم در یادگیری
اضطراب یک احساس ناخوشایند 
با منشاء ناشناخته است که همه 
انسان ها در زندگی خود اضطراب 

را تجربه می کنند.
اضطراب در بین کودکان و دانش 
آموزان نیز شایع است و با عالمت 
ناخن  پرخاشگری،  چون  هایی 
جویدن، سر گیجه، حالت تهوع، بی خوابی یا بد خوابی، 
تپش قلب، عدم تمرکز و کاهش سطح یاد گیری همراه 

می شود.
اضطراب سطح یادگیری را کاهش می دهد و قدرت 
تصمیم گیری و اراده را از فرد سلب می کند و باعث 

کاهش اعتماد به نفس می شود. 
و  فشار  که  دارد  متعددی  عوامل  و  علل  اضطراب 
سختگیری بیش از حد والدین بر فرزند، کاهش اعتماد 
به نفس، وجود اختالف و درگیری در خانواده، محیط 
فیزیکی نامناسب و سرزنش کردن کودکان از عمده ترین 
عوامل آن است، البته نوع پرسش های امتحان و ایجاد 

رقابت های ناسالم نیز در ایجاد اضطراب مًوثر است.
از آنجا که کنترل اضطراب برای موفقیت دانش آموزان 
را  اضطراب  که  اقداماتی  برخی  اینجا  در  است  مهم 
برطرف کرده یا کاهش می دهد، اشاره می کنم. جهت 
بر طرف کردن اضطراب در ایام امتحانات محیط خانواده 
را گرم و صمیمی کنیم، از مشاجره و درگیری لفظی در 
خانواده مخصوصا در شب های امتحانات بپرهیزیم و نیاز 
های عاطفی فرزند خود را تامین نماییم )البته در محبت 

کردن نیز افراط نکنیم(. 
به فرزندمان اجازه دهیم تا در مورد عامل اضطراب خود با 

ما صحبت کند و احساسات خود را بیان کند.
والدین نباید فرزندان خود را تحت فشار قرار دهند زیرا 
توقعات باال و انتظار نمره عالی اضطراب را افزایش می 
دهد و همچنین اولیاء نباید اضطراب خود را به فرزندشان 

منتقل کنند.
از مقایسه ی توانایی های فرزندان و دانش آموزان پرهیز 
یکدیگر  با  استعداد  توانایی و  نظر  از  افراد  زیرا  کنیم، 
متفاوت هستند و مقایسه نا بجا باعث اضطراب و کاهش 
اعتماد به نفس می شود. سطح انتظاراتمان با توانایی های 
فرزندمان هم خوانی داشته باشد، به توانایی های کودکان 
خود اعتماد کنیم و قدردان موفقیت و تالش فرزندمان 
)هر چند اندک( باشیم. تشویق و تاکید بر توانایی ها و 
موفقیت فرزندان بسیار موثر است و باعث ایجاد انگیزه 
و اعتماد به نفس آنان می شود. از ایجاد ترس و دلهره 
بین بچه ها خود داری کنیم و از امتحان برای آنان غولی 
خطرناک نسازیم. از توقعات باال و فشار بیش از حد بر 
دانش آموزان پرهیز کنیم و از حبس کردن فرزندان در 

اتاق برای مطالعه بپرهیزیم.
 همراهی با مشاوران محترم مدرسه نیز در ایام امتحانات 

نقش بسیاری در کاهش اضطراب دانش آموزان دارد.
فاطمه داودی   دبیر آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج
 دبیرستان دکتر اسپرورین)دوره ی اول متوسطه(

یادداشت

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به 
کاهش سن مصرف مواد مخدر به ۱۱ سال از نبود 

آموزش های پیشگیرانه در مدارس انتقاد کرد.
مواد  کاهش سن مصرف  به  نسبت  لطفی  حسن 
دانش آموزان  تمایل  افزایش  و  سال  به ۱۱  مخدر 
تاکنون  متاسفانه  گفت:  و  داد  هشدار  مصرف  به 
گرایش  از  جلوگیری  برای  مسئوالن  راهکارهای 
نوجوانان و جوانان به سمت مصرف مواد مخدر 
کارآمد نبوده و کاهش سن مصرف مواد مخدر نیز 
نشانه عدم موفقیت سیاست های مبارزه با مواد مخدر 

است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  رزن  مردم  نماینده 
با یادآوری افزایش میل به مصرف مواد دخانی و 
ارائه  متاسفانه  افزود:  دانش آموزان،  میان  مخدر در 
آموزش های پیشگیرانه در تمامی مقاطع تحصیلی به 
دانش آموزان که می تواند عاملی موثر در پیشگیری از 
گرایش دانش آموزان به سمت مصرف مواد مخدر 

باشد، مغفول مانده است.
با  خانواده  ارتباط صمیمی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
سمت  به  دانش آموزان  گرایش  عدم  در  فرزندان 
مواد مخدر می تواند بسیار موثر واقع شود، ادامه داد: 
متاسفانه در حال حاضر رابطه عاطفی میان فرزندان و 

خانواده ها کاهش یافته بنابراین دانش آموزان با غفلت 
از خانواده ها به سمت مصرف مواد دخانی و مخدر 
روی می آورند. این نماینده مردم در مجلس دهم با 
انتقاد از اینکه آموزش و پرورش عملکرد و برنامه 
مناسبی برای پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان ندارد، 
با  که  فرزندان خانواده هایی  بی شک  کرد:  تصریح 
معضل مواد مخدر درگیر هستند، در حاشیه های شهر 
زندگی و با فقر اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند 

و بیشتر به سمت مصرف مواد مخدر گرایش دارند.
لطفی با بیان اینکه دانش آموزان افرادی منفک از 
جامعه نیستند و انواع آسیب های اجتماعی آنها را 
تهدید می کند، گفت: اعتیاد دانش آموزان باید جدی 
گرفته شود؛ برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
به ویژه مواد مخدر تمامی دستگاه ها باید همکاری و 

هماهنگی الزم را با هم داشته باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 

ادامه داد: اگر به دنبال جامعه ای عاری از فقر و اعتیاد 
هستیم باید زیرساخت های مناسب را فراهم کرد؛ 
البته متاسفانه خانواده ها بیشتر از آنکه فقر اقتصادی 
داشته باشند با فقر فرهنگی مواجه هستند این در 
حالی است که فقر فرهنگی بسیار خطرناک تر از فقر 

اقتصادی است.
وی فقر فرهنگی خانواده ها را عاملی موثر در اعتیاد 
دانش آموزان دانست و گفت: ممکن است برخی 
خانواده ها وضعیت مالی و اقتصادی مناسبی داشته 
اما از وضعیت فرهنگی مطلوب برخوردار  باشند 
نباشند بنابراین این وضعیت نامناسب فرهنگی در 
اقشار مرفه باعث شده مصرف مواد مخدر را نوعی 

سرگرمی بدانند و به چرخه اعتیاد وارد شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه اگر 
به دنبال پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان هستیم باید 
علل گرایش آنها به مواد مخدر مورد بررسی دقیق 
قرار گیرد، افزود: عوامل موثر در افزایش گرایش 
دقیق  به طور  باید  اعتیاد  به معضل  آموزان  دانش 
بررسی شود؛ به عنوان مثال زمانی که بیماری برای 
درمان به پزشک مراجعه می کند در وهله اول باید 
نوع بیماری وی مشخص شود سپس برای درمان 

اقدام کرد.

کاهش سن مصرف مواد مخدر در کشور

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر تعامالت 
میان وزارت بهداشت و تامین اجتماعی به ویژه در حوزه دارو و 
درمان بسیار مطلوب است و برنامه های جدیدی نیز با همکاری این 
وزارتخانه برای حل مشکالت آغاز شده است.مهدی درخشان در 
ایننم ورد به ایرنا گفت :اکنون در یک فضای صمیمی و کارشناسی 
در حوزه معاونت درمان روابط خوبی برقرار است زیرا همه به این 
موضوع دست یافته اند افرادی که در حوزه سالمت فعالیت و نقش 
اساسی دارند، باید با همدیگر باشند و معتقدیم نباید وزارت بهداشت، 

تامین اجتماعی و دیگر سازمان های بیمه گر از هم منفک باشند. 
وی اظهار داشت: از آنجا که هزینه های نظام سالمت کمرشکن 
شده است، باید مصارف کنترل شود و همه در کنار هم باشند وگرنه 
نمی توان کار را ادامه داد، به همین منظور تفاهم نامه ای میان وزارت 
بهداشت، بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی منعقد می شود 
تا از این طریق بتوان مطالبات دانشگاه های کشور را با همکاری بانک 
رفاه پرداخت کرد. درخشان اضافه کرد: این تعامل سه جانبه می تواند 
در پرداخت به روز مطالبات هم تاثیرگذار باشد که اکنون مقدمات آن 

انجام شده است و امیدواریم به زودی به مرحله نهایی برسد. 

همکاری اتمین اجمتاعی و وزارت 
هبداشت وارد فاز جدید شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: به منظور استفاده از توان و ظرفیت معلمان بازنشسته 
با هماهنگی بعمل آمده با سازمان اداری و استخدامی کشور 
مجوز بکارگیری این افراد به میزان حداکثر ۱4 ساعت در هفته 

اخذ شد که از ابتدای مهرماه سال جاری عملیاتی می شود.
به گزارش پیام زمان، علی اللهیار ترکمن افزود: از آنجایی که 
تدریس و شغل معلمی یک حرفه ممتاز محسوب می شود با 
گذر زمان به عمق و کیفیت آن افزوده می شود و در تشکیل 
سرمایه های انسانی نقش به سزایی دارد لذا حفظ این سرمایه 

از اهم وظایف دستگاه تعلیم و تربیت است.
وی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که به عنوان معلم وارد 
آموزش و پرورش می شوند از مسیر دوره های تربیت معلم 
به این شغل شریف اهتمام می ورزند و به عبارتی در عنفوان 
جوانی پا به این عرصه می گذارند، گفت: از این رو پس از 3۰ 
سال خدمت و دقیقا در دوره ای که به فرهیختگی و پختگی 
ویژه ای رسیده اند و در سن میانسالی، بازنشسته می شوند و 
نظام تعلیم و تربیت از توان و تجربیات آنان محروم می شود.

افزایش میزان ساعات اشتغال 
معلمان ابزنشسته در مدارس

شهردار تهران با بیان اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان به 
مجلس بازگشت داده شده است گفت: بعد از نظر نهایی شورای 
کسانی  چه  حال  شامل  قانون  این  می شود  مشخص  نگهبان 
می شود. محمدعلی افشانی در حاشیه بازدید از پروژه تونل و 
زیرگذر آرش ـ اسفندیار در جمع خبرنگاران، گفت: این پروژه 
پیشرفت فیزیکی خوبی داشته و هزینه در نظر گرفته شده برای 
ساخت آن 25۰ میلیارد تومان بوده که تا کنون ۱9۰ میلیارد تومان 

از هزینه ها پرداخت و به زودی الباقی نیز تسویه می شود.
به گفته شهردار تهران، طول این پروژه ۱4۰۰ متر است و از 
شرق اتوبان صدر ترافیک را به سمت اتوبان آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی هدایت می کند. وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی 
پروژه 95 درصد است، گفت: قبل از آغاز سال تحصیلی جدید 
این پروژه آماده بهره برداری می شود. وی در خصوص قانون منع 
بکارگیری بازنشستگان و تعیین تکلیف شهردار تهران در این باره 
گفت:  فعاًل این قانون به مجلس برگشت داده شده تا آنها اعالم 
نظر کنند. بعد از نظر نهایی شورای نگهبان آن زمان مشخص 

می شود که این پروژه شامل حال چه کسانی می شود.

ابز گشت  قانون منع بكار گريي 
ابزنشستگان به مجلس

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده مال غیر منقول

شماره آگهی : ۱39۷۰39۱344۷۰۰۰۰۱۶
تاریخ آگهی: ۱39۷/۰5/۱۶

شماره پرونده : ۱393۰4۰۱344۷۰۰۰۱3۰
تاریخ انتشار۱39۷/۰5/28

مقدار ۱۷۰ سهم مشاع از 29۷ سهم از جمله دو سهم مشاع از ۱۰ سهم ششدانگ 
یکبابخانه بشماره پالک ۱ فرعی از 23۶5 اصلی بخش  ۱  خوی که بشماره چاپی 
۰۱8۱۱4  ذیل شماره 9۶923  در دفتر ۱۰۱ صفحه 349 به ثبت رسیده  محدود به 
است  آن غربی  که قسمت چهارم  در هفت قسمت  :شماال  ذیل  حدود ششدانگی 
/ اول دیواریست بطول)۶/3۱( شش متر و سی ویک سانتی متر   به حصار شهر 
چهارهزارسیصدو شصت و دو اصلی  دوم دیواریست  بطول )3/۰5(  سه متر و پنج 
سانتی متر به حصار  شهر چهار هزارو سیصدو شصت و دو  اصلی سوم دیواریست 
بطول   )۱۰/۶۶(  ده متر و شصت و شش سانتی متر به حصار شهر چهارهزار سیصد 
و شصت و دو  اصلی چهارم  دیواریست به طول )۰/25( بیست و پنج سانتی متر به 
حصار شهر چهارهزار و سیصدو  شصت و دو  اصلی پنجم دیواریست بطول )۱/45( 
یک متر و چهل و پنج سانتی متر  به حصار شهر چهارهزار و سیصد و شصت دو 
اصلی ششم دیواریست بطول )8/9۰( هشت متر و نود سانتی متر به حصار شهر 
چهارهزارو سیصدو شصت  و دو  اصلی  هفتم دیواریست بطول )5/۶5( پنج متر و 
شصت و پنج  به حصار شهر چهارهزار و سیصدو شصت و دو اصلی شرقا: درب و 
دیواریست بطول )۱۰/8۰( ده متر و هشتاد سانتی متر به شارع جنوبا : در سه قسمت  
اول دیواریست بطول )۱9/2۷( نوزده متر و بیست هفت سانتی متر  به دو هزار و 
سیصدو شصت و پنج اصلی دوم دیواریست بطول  )4/35( چهار مترو سی سانتی 
متر به دو هزار  و سیصدو شصت و پنج اصلی سوم دیواریست بطول  بطول )۱/24( 
یک متر و بیست و چهار سانتی متر به دوهزار و سیصدو شصت و پنج  اصلی  غربا 
: به دیوار بطول )۱5/۱5( پانزده متر و پانزده سانتی متر  به دوهزار و سیصدو شصت 
و چهار اصلی ملک آقای علی پشمی به آدرس :خوی خیابان امام  اول خیابان سینا ) 
خوی  خیابان شهید سالمت بخش )سینا( روبروی پاساژ سینا   مدیون پرونده های 
کالسه 93۰۰۱4۶ که طبق صورتجلسه  مورخه 9۶/۱۱/2۱ که پالک مذکور بر خیابان  
با کاربری مسکونی و تجاری  که مقدار 2 سهم  مشاع از ششدانگ آن متعلق به آقای 
علی پشمی میباشد  . ششدانگ این ملک با مساحت  35۷/5 متر مربع می باشد  که 
اعیانی در دو قسمت شمالی و جنوبی با مشخصات ذیل می باشد . اعیانی تجاری 
شامل 2 باب مغازه مجموعا به مساحت  5۶ متر مربع  مشرف به خیابان میباشد مغازه 
شماره  ۱  به مساحت حدود 2۶ متر مربع  بصورت دو دهنه  و عرض حدود 5/۷ متر 
و دارای  زیر زمین به مساحت  2۶ متر مربع ) ورودی  زیر زمین از حیاط(  که درب 
و پنجره نمای اصلی آن از نوع شیشه سکورت و کرکره مشبک بوده و با اختالف 
کد 3 پله از پیاده رو احداث شده است . مغازه شماره 2   به مساحت 32 متر مربع و 
یک دهنه  به عرض حدود 3۰ متر  مشرف به خیابان و بدون زیرزمین که در و پنجره 
اصلی آن از نوع آلومینومی  ،کرکره حفاظ معمولی ،  سقف کاذب  و دیوارها ترکیبی 
از سفیدکاری وپوشش آذران پالستیک   میباشد . سیستم سازه های هردو مغازه   نیمه 
فلزی و با پوشش سقف طاق  ضربی  و دارای  قدمت حدود سی سال میباشد  و 
مغازه ها دارای انشعاب آب و برق و گاز بوده و هم اکنون  در اجاره اشخاص میباشد  
و سرقفلی مغازه ها در اختیار کلیه مالکین مشاعی ملک میباشد . اعیانی مسکونی شامل 
2 طبقه زیرزمین و همکف مجموعا  به مساحت  ۱5۰ متر مربع )همکف ۷8 مترمربع 
و زیر زمین ۷2 متر مربع ( می باشد . قدمت ساختمان مسکونی بیش از 3۰ سال  بوده  
و سازه آن بصورت دیوار های آجری و سقف تیر آهن  با پوشش طاق ضربی  درب 
و پنجره   چوبی و نازک کاری داخلی  فاقد تزئینات  بصورت ساده میباشد.  ملک 
مذکور دارای  امتیاز آب و برق و گاز میباشد . و در قبال مبلغ -/۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال اصل طلب  و مبلغ  -/۷5/۰۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر اجرائی بازداشت و ششدانگ 
آن توسط کارشناس رسمی دادگستری به          مبلغ -/ ۱4/85۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که 
ارزش دو سهم مشاع از ۱۰ سهم ششدانگ ملک مذکور به مبلغ -/2/9۷۰/۰۰۰/۰۰۰  
ریال ارزیابی شده است  لذا از ساعت 9 –الی ۱2 روز یکشنبه  مورخه 9۷/۶/25 
در محل اجرای ثبت خوی از طریق مزایده  به فروش میرسد  مبلغ مورد مزایده 
-/۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  شروع و به باالترین قیمت پیشنهاد شده از طرف خریدار 
فروخته می شود فروش نقدی است و کلیه هزینه های شهرداری و دارایی و حق 
مزایده عالوه بر مبلغ مورد مزایده  و  پرداخته بدهی های مربوطه به آب برق گاز 
اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آن ها 
باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعمم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برده مزایده است این آگهی در یک 
نوبت منتشر خواهد شد ضمنا داوطلبین می توانند جهت اطالع از مشخصات ملک 
به شعبه اجرای ثبت مراجعه تا اطالعات الزمه در اختیار آن ها واگذارده شود. تاریخ 

انتشار۱39۷/۰5/28 
معاونت اداره کل و سرپرست ثبت خوی – سلیمانپور

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح  شناسنامه شماره  3943   دارای  عاشوری  معصومه  آقای   
کالسه  9۷۰99۰/ش3    این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و 
چنین توضیح داده که شادروان نوروز عاشوری بشناسنامه  ۱   در تاریخ9۷/4/29 
به/۱- عزیز  آن مرحوم منحصر است  به درود گفته ورثه  را  دائمی خود  اقامتگاه 
عاشوری فرزند  نوروز –ش ش ۱434   خوی –پسر متوفی/2- ناصر عاشوری 
فرزند نوروز ش ش 3۶3 خوی-پسر متوفی/3-  معصومه عاشوری فرزندنوروز 
-ش  ش 3943 –خوی-دختر متوفی/4-  حکیمه عاشوری فرزند نوروز   ش ش 
2۷9۰39۰۷۶2   -خوی-دختر متوفی/5- فاطمه مرندی فرزند موسی    ش ش  
۶۷۷ 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

برگ اجرائیه 
کاشانی   خیابان  –ارومیه  نشانی خوی  به  ایران  بیمه  سهامی   له شرکت   محکوم 
المکان  -  بهاردوست فرزند اسماعیل  نشانی  -مجهوال  و محکوم علیه حجت 
آزادگان –قره درویش- شبنم 2 بموجب دادنامه شماره   4۷/88 مورخه   88/۱/25 
دادگاه حقوقی  شعبه سوم خوی که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید 
نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
هزینه  ریال    2223۶۰۰ مبلغ  و   خواسته  اصل  بابت  ریال  مبلغ-/۱۶2۶8۰۰۰۰  
دادرسی در حق محکوم له میباشد . در صورت  عدم اقدام  وفق اجرائیه   از محکوم 

علیه نیم عشر اخذ خواهد شد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
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 ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷9/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی   شعبه  سوم –باقرزاده

 قاضی  شعبه سوم حقوقی دادگاه –مسعودی

آگهی ابالغ دادنامه 
برابر پرونده کالسه 3/9۷۰8۶9ش شعبه سوم شوارای حل اختالف  خوی  بانک 
تجارت با مدیریت آقای محمد افخم دغدغان با وکالت آقای جعفرصادق دادگر 
مبلغ3۰/۰۰۰/۰۰۰  مطالبه  بر  مبنی  مجهوالمکان   علیلو   پیر  علی  آقای   بطرفیت 
مربوطه  پرونده  و  نموده  دعوی  طرح  بانکی  قرارداد  یکفقره  وجه  بابت  از  ریال 
مورخ9۷/۰۶/25 راس ساعت 9 صبح روز یکشنبه  وقت رسیدگی تعیین شده است  
لذا مراتببه استناد ماده ۷2 قانونی  آیین دادرسی مدنی یک نوبت آگهی به محض 
اطالع آدرس دقیق خورا اعالم و با مراجعه به دفتر شعبه نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم  را تحویل و اال جلسه شورا غیابی  تشکیل و تصمیم الزم اتخاذ خواهد شد

فرهاد پور-قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خوی

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم :

۱-رضا رشیدی خبیر فرزند شرفعلی به نشانی : استان لرستان -شهرستان خرم آباد 
خ شیر خوارگاه ک سلحشور ساختمان بهین 4 واحد ۱ 

مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
۱-یداله پاپی فرزند کبک علی به نشانی : استان لرستان شهرستان خرم آباد خ ۶۰ 

متری پشت هزار دستگاه آبشار ۶ 
2-امین مراد پور فرزند حمید به نشانی :مجهول المکان 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 
روح اله پاپی فرزند حسن به نشانی : استان لرستان -شهرستان خرم آباد چهارراه 

بانک جنب پاساژ مرکزی وکیل رضا رشیدی خبیر 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم به شماره 9۷۱۰۰9۶۶۱34۰۱۰۰2 و 
شماره دادنامه 9۷۰99۷۶۶۱34۰۰249 محکوم علیهما محکومند به پرداخت مبلغ 
۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هفت فقره چک به شماره های 49۰8۶4-۱ ، 49۰8۶3-2 
عنوان  به   353۰44-۷ ،  5۱25۷9-۶ ،  ۱۷2۰49-5 ،  353۰43-4 ،  49۰8۶2-3 ،
از  له  محکوم  اعسار  رای  به صدور  توجه  با   ( له  محکوم  در حق  اصل خواسته 
هزینه  میزان   9۶۰99۷۶۶۱34۰۰4۷2 شماره  دادنامه  طی  دادرسی  هزینه  پرداخت 
دادرسی در اجرای احکام محاسبه و از محکوم به وصول خواهد شد.(محکوم علیه 
ردیف دوم )امین مراد پور ( به عنوان صادر کننده چک محکوم است به پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ 24۶89۷ ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ها لغایت یوم صدور حکم و اجرای کامل آن بر 
اساس تغییرات شاخص قیمت ها از سوی بانک مرکزی تعیین و در زمان وصول 
محاسبه می گردد در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت و 

ضمنا اجرای حکم غیابی منوط است به معرفی ضامن معتبر توسط محکوم له .
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد - مراد جوادی فر. 

مفقودی
سواری   سبز(خودرو  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
موتور  شماره  به   مدل۱39۷      New ا   3۱5H تیپ     MVM سیستم: 
به   NATFBAMD4J۱۰5۷232 شاسی  شماره  و   MVM4۷۷FJAJ۰۶8324

نام حیدر تاز نگ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 2/33۷/9۷ شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود آقای 
امیر اله مرادی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان داشته شادروان 
سایه اله مرای در تاریخ۱39۶/9/۱  در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:

۱.امیر اله مرادی   زایچه: ۶85-۱354 کدملی: 49598394۶5 پدرمتوفی
2.شیرین مرادی  زایچه: 35۱-۱3۶۱ کدملی: 59۶98۷۷344مادر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس اعتراضی دارد یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا 
اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز 

سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

احضار متهم
در پرونده کالسه 9۶۰99884۶54۰۰۶59 این دادیاری حسب شکایت آقای اسعد 
محمدی فرزند محمدسعید علیه آقایان بابک حسینی فرزند بخشعلی و علی عظیمی 
به اتهام خیانت در امانت شاکی  می باشد. نظر به اینکه متهمین فوق مجهول المکان 
میباشند بدین وسیله به تجویز ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر 
آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شوند، در غیر 

اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان جوانرود-محمدی
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 CNG امکان فروش گاز از طریق 
و مینی ال ان جی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ضمن تشریح آخرین 
وضعیت صادرات گاز از امکان فروش گاز از طریق 

CNG و مینی LNG خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، حمیدرضا عراقی با 
اشاره به آغاز صادرات گاز به عراق در دولت دوازدهم 
گفت: در حال حاضر روزانه به  دو نقطه در عراق  
2۷ میلیون مترمکعب گاز صادر می شود که با میزان 
گازی که به ترکیه صادر می شود برابر است. نیروگاه 
عراق از گاز ایران استفاده می کند و روشنایی عراق تا 
حد زیادی منوط به  گاز ایران است. به طور کلی از 
ابتدای سال تا کنون یک و نیم میلیارد مترمکعب  گاز 
به  بغداد صادر شده است. وی با تاکید بر اینکه ایران 
مشکلی در دریافت پول گاز صادراتی  از ترکیه، عراق 
و نه هیچ کشور دیگری ندارد، درمورد تاثیر تحریم ها 
موضوع  یک  داد:گاز  توضیح  گاز  صادرات  روی 
محیط زیستی است و هیچ کشوری نمی تواند گاز 
را تحریم کند. نگاه به نفت نگاه اقتصادی است اما 
نگاهی که به گاز وجود دارد هم اقتصادی و هم محیط 
زیستی است. زیرا هرجا گاز باشد سوخت میان تقطیر  
مصرف نمی شود و همه دنیا عالقه مند هستند در 

نیروگاه ها از سوخت گاز طبیعی استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از صادرات روزانه 
5۷ میلیون مترمکعب گاز از ایران به سایر کشورها 
خبر داد و افزود: پتانسیل صادراتی گاز ایران حدود 
۷۰ تا ۷5 میلیون مترمکعب در روز است. اما ترکیه در 
این فصل به خاطر شرایط آب و هوایی گاز  کم تری 
دریافت می کند. عراقی درمورد برنامه شرکت ملی 
گاز برای افزایش میزان صادرات گاز نیز توضیح داد: 
بسیاری از کشورها عالقه مند هستند از ایران گاز وارد 
کنند و در آینده این پتانسیل وجود دارد. صادرات 
گاز به نقاط دیگر عراق هم مطرح است. همسایه ها 
برای ما در اولویت هستند. البته فروش گاز مایع با 
تنش هایی که ایجاد شد نیاز به محافظه کاری دارد اما 
امکان فروش گاز از طریق  CNG و مینی ال ان جی 
امکان فروش وجود دارد. با بسیاری از کشورها هم در 
این مورد درحال مذاکره هستیم و احتماال از این طریق 
صادرات داشته باشیم. بر اساس این گزارش صادرات 

گاز به عراق از اول تیرماه سال ۱39۶ آغاز شد.

خبر

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :محمد غنی زاده فرزند باقر به نشانی : آذربایجان غربی –شهر 

ستان خوی- شهر خوی- بلوار 22 بهمن –پالک 3۶4 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : ۱- مجید فرامرزی فرزند محرم 2- علی یاسمنی فرزند 

محمد هر دو مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 

ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له محمد غنی زاده 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9۷۰99۷4۶34۷۰۰۰58  محکوم علیها محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ  
۱3/5۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ 2۱۰/۰۰۰ ریال 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول و وحق الوکاله 

در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه ۷ شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیال حاجی زاده

رئیس-رحمانی
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه 
اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی ۱394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394(۶- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

اجرائیه
محکوم له/محکوم لهم :محمد غنی زاده فرزند باقر به نشانی : آذربایجان غربی –شهر 

ستان خوی- شهر خوی- بلوار 22 بهمن –پالک 3۶4 
محکوم علیه/ محکوم علیهم : ۱-جاوید علیزاده قره قویون فرزند صالح 2- مجید 

فرامرزی  فرزند محرم هر دو مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم عیله: محمد دادگر  فرزند 
بخشعلی به نشانی  آذربایجان غربی -خوی –خیابان طالقانی –جنب بانک سپه – 

ساختمان محمدیه –طبقه فوقانی نوع رابطه وکیل    محکوم له محمد غنی زاده 
محکوم به :بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مربوطه9۷۰99۷4۶34۷۰۰25۱   محکوم علیها محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ  
۶/۰۰۰/۰۰۰  ریال  بابت اصل خواسته و با احتساب  هزینه دادرسی و مبلغ۱3۰/۰۰۰  
ریال تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول و وحق 

الوکاله در حق محکوم له. ضمنا نیم عشر دو لتی بر عمهده محکوم علیه میباشد
متصدی امور دفتری شعبه ۷ شوارای حل اختالف شهرستان خوی- نازیال حاجی زاده

رئیس-رحمانی
محکوم علیه مکلف است  از تاریخ ابالغ اجرائیه :۱- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد 3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت سی روز  
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول  به 
طور  مشروح بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و 
اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصا ت دقیق حسابهای مذکور  و کلیه 
اموالی که اوبه هر نحو نزد  اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات اواز اشخاص  ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال 
قبل از طرح  دعوای اعسار  به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواستا محکوم له بازداشت می شود )ماده 8و3 قانون اجرای  محکومیت 
مالی ۱394(4- خودداری محکوم علیله از اعالم کامل صورت اموال  به منظور فرار 
از اجرای حکم حبس  تعزیری درجه هفت را در پی دارد.)ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری  درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به  یا هردو مجازات می شو )ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱394(۶- چنانچه صورت اموال  پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکومه له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱394(.نشانی –خوی –بلوار مطهری

آگهی مربوط به تجدید نظر
آگهی ابالغ

 دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی 
تجدید نظر خواه سرپرستی تعاونی ثامن االئمه دادخواست تجدید نظر خواهی به 
دادنامه  به  نسبت  عباس  فرزند  پور  دارایی  عبدالرضا  نظر خوانده  تجدید  طرفیت 
طبق  که  تقدیم  حقوقی  دوم  شعبه   9۷۰۱33 کالسه  پرونده  در   9۷۰/428 شماره 
المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   34۶ و   ۷3 ماده  موضوع 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  لوایح  تبادل  مراتب  نظر خوانده  تجدید  بودن 
االنتشارآگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا به این دادگاه 
به ارسال  قانونی نسبت  انقضاء مهلت مقرر  از  اینصورت پس  ارائه نماید در غیر 

پرونده به دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد. 
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

خرم آباد - مراد جوادی فر. 

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 3۱5/9۷  شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود 
آقای پوریا محمودیاندرخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. و بیان 
اقامتگاه دائمی خود فوت  تاریخ9۷/۱/2۶  در  داشته شادروانعثمان محمودیان در 

نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.فرشاد محمودیان   زایچه: ۶9/۱/۱۱  کدملی:495۰۰۱۶4۶۶ پسر متوفی
2.شاهپور محمودیان  زایچه: ۶5/۷/۱۱کدملی: 49599۶۰3۶۱پسر متوفی

3.پوریا محمودیان   زایچه: ۷5/۱/۶  کدملی: 495۰۱4۱2۱پسر متوفی
4.رابعه محمدی  زایچه:4۷/3/3 کدملی: 595983۰8۶8همسر متوفی

5.شوکت محمودی پندار  زایچه:۱322/۷/۱ کدملی: 4959۷۰۱4۰4مادر متوفی
اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کس 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی 
ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را 
صادر و هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

مفقودی
المثنی سندکمپانی و برگه سبز ریو مدل 85 رنگ سفید بنام مصطفی رضایی روشن 
ش موتور:۱۰۰99۱8 ش ش:NAS۶۱۰۰22۶۱۱۱۱۶۶9 شماره پالک:249ج55 ایران 

۷2 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
کارت هوشمند  بنز 3۶۰ بشماره کارت۶۱۰9۶29  وبه شماره پالک ۱29ع۶۱ ایران 

۱2  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

 مفقودی
 اصل پروانه ساخت مایع ظرفشویی بشماره 49.۱۱298 و مایع دستشویی بشماره 
49.۱۱29۷ و سفید کننده بشماره 49.۱۱299 متعلق به شرکت کیمیا کاران شیما مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
محمودآباد 

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز پژو 2۰۶ مدل 82 با شماره پالک ۱28 م 2۱ ایران ۷2 با 
شماره موتور.۱۰fSm8458۱2۰5 و شماره شاسی 82۶5۰5۱5 بنام قباد احمد پور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

 امکان انتقال نفت خام منطقه تهران
 از طریق خط 14 اینچ تبریز

با اجرای لوله کشی و جوشکاری ۱3 سرلوله ۱2 اینچ در یک عملیات  بی 
وقفه در منطقه تهران، مسیر نفت خام جنوب به ورودی پمپ های خط ۱4 

اینچ ری/ تبریز متصل شد.
به گزارش زمان به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران، 
علیرضا بیات- رئیس نگهداری و تعمیرات خط با اعالم این خبر گفت: پس از 
دو شبانه روز تالش طاقت فرسا، همکارانمان بعد از تخلیه و شستشوی خط 
و تأمین متریال مورد نیاز در تلمبه خانه نفت اصلی موفق شدند با اتصال مسیر 
نفت خام ارسالی از جنوب به ورودی پمپ های خط ۱4 اینچ ری / تبریز ، 
گام مهمی را در اجرای این پروژه بردارند. وی با مهم توصیف شمردن این 
پروژه افزود: در این عملیات با اتمام تخلیه خط و برش به وسیله کلدکتر، اقدام 
به Mud plug )ایمن سازی به وسیله گچ و گل( کردیم و با ساخت یک 
دستگاه کامیشن فیلتر و نصب آن در این محل تدابیر الزم را برای ممانعت و 
جلوگیری از ورود خاک و سنگ به داخل پمپ ها اتخاذ نمودیم. وی با اشاره 
به اینکه در عملیات مذکور عالوه بر ترابری، تلمبه خانه نفت اصلی، تدارکات 
و مکانیک، واحدهای HSE، روابط عمومی و امور اداری نیز همکاری و 
مساعدت کردند، تصریح کرد: با اتمام پروژه، امکان انتقال نفت خام منطقه 
تهران که پیش از این تنها از خط ۱۶ اینچ ارسال می شد، از طریق خط ۱4 اینچ 

تبریز نیز میسر و گام مهمی در این خصوص برداشته شد.

آخرین وضعیت منابع آبی استان تهران

هم اکنون به طور میانگین ۶۱ درصد از حجم مخزن سدهای استان تهران خالی 
از منابع آبی است و در سدی همچون الر این رقم به 93 درصد می رسد که 
از این حیث این سازه بدترین وضعیت ذخیره آب را در میان سدهای پنجگانه 

استان تهران داشته است.
بر اساس این گزارش، بررسی آخرین وضعیت منابع آبی استان تهران از کاهش 
22 درصدی بارندگی این استان نسبت به سال گذشته حکایت دارد. میزان 
نزوالت جوی استان تهران از ابتدای سال آبی )ابتدای مهرماه( تاکنون به 252 
میلیمتر رسیده است که در مقایسه با متوسط درازمدت نیز کاهش هشت 

درصدی داشته است.
افت بارندگی ها در سال آبی جاری موجب شده است تا حجم ورودی به 
سدهای پنجگانه استان تهران )الر، طالقان، کرج، لتیان، ماملو( هم با افت 32 
درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شود. کل حجم آب ورودی به سدهای 
استان از ابتدای سال آبی تاکنون یک میلیارد و ۱25 میلیون مترمکعب بوده است 
که در مقایسه با سال گذشته ورودی آب به سدهای تهران کاهش 538 میلیون 
مترمکعبی داشته است. با کاهش ورودی آب به سدهای استان، حجم ذخیره 
آب در این مخزن سدها نیز نسبت به سال گذشته با افت 25 درصدی مواجه 
شده است. هم اکنون مجموع آب ذخیره شده در مخازن سدهای پنجگانه تهران 
که وظیفه تأمین آب شرب استان را به عهده دارند، به ۷42 میلیون مترمکعب 
رسیده که در مقایسه با سال گذشته کاهش 25۰ میلیون مترمکعبی داشته است.
در حال حاضر میزان آب ذخیره شده در سد الر ۷۰ میلیون مترمکعب، سد 
طالقان 3۱3 میلیون مترمکعب، سد کرج ۱۶4 میلیون مترمکعب، سد لتیان 48 

میلیون مترمکعب و سد ماملو ۱4۷ میلیون مترمکعب است.
عالوه بر این حجم ذخیره آب سدهای پنجگانه استان تهران در روزهای پایانی 
مردادماه به ۷42 میلیون مترمکعب رسیده است که در مقایسه با سال گذشته 

کاهش 25۰ میلیون مترمکعبی داشته است.

کوتاه از انرژی

پتروشیمی  کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر 
ارایه بسته  از  گفت: در هفته گذشته و پس 
از  و  یورو  میلیون   ۲۷۰ دولت،  ارزی  جدید 
ابتدای سال ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر، در 

سامانه نیما عرضه شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احمدمهدوی 
کارفرمایان  صنفی  انجمن  دبیر  ابهری، 

شده  عرضه  ارز  میزان  درباره  پتروشیمی، 
نیما  سامانه  در  انجمن  این  عضو  واحدهای 
گفت: در هفته گذشته )پس از ارایه بسته جدید 
ارزی دولت( ۲۷۰ میلیون یورو در سامانه نیما 
عرضه شده است. به این میزان رقم ۲ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون دالری که از ابتدا سال به این 
کنید. اضافه  نیز  را  ایم  کرده  عرضه  سامانه 

با ارایه بسته جدید ارزی دولت و الزام عرضه 
ارز پتروشیمی ها به عنوان موثرترین بازیگر 
این بازار، پیش بینی می شد که نوسانات این 
حوزه کاهش یافته و تاثیر محسوسی در بازار 
احساس شود. این در حالی است که به گفته 
فعاالن بازار ارز، این تزریق ارز محدود و منقطع 
بوده و تاکنون نتوانسته است بازار را تحت تاثیر 
قرار دهد.در این میان به نظر می رسد تاکیدات 
و بخشنامه های دولتی به منظور دریافت ارز 
صادرات پتروشیمی ها آنطور که پیش بینی 
افاقه نکرده است. چرا که همچنان  می شد 
به  و  بوده  بازار جذاب  ارز در  اختالف قیمت 
گفته کارشناسان با توجه به اینکه هزینه های 
این واحد در بخش جاری و همچنین هزینه 
نکرده  تجربه  را  افزایشی  آنها  خوراک  ریالی 
است، فروش ارز در بازار بجای عرضه در سامانه 

این  به  دارد.  بیشتری  اقتصادی  توجیه  نیما، 
ترتیب کارشناسان بازار ارز و همچنین صنعت 
پتروشیمی بر این عقیده اند که دولت باید از 
اهرم های دیگری برای تضمین سرعت و حجم 
ارز عرضه شده این واحد در سامانه نیما استفاده 
کند.یکی از این اهرم ها را می توان محاسبه و 
تسویه ارزی نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی 

عنوان کرد.
 مصوبه ای که در دولت قبلی وجود داشت و 
به نظر می رسد به دست فراموشی سپرده شده 
است. اهرم دیگری که می تواند برای دریافت به 
موقع و کامل ارز پتروشیمی ها به دولت کمک 
کند، تعیین بازه زمانی برای عرضه ارز  است. به 
این ترتیب نبض بازار ارز در دست دولت و بر 
اساس سیاست های این حوزه انجام می شود 

نه خواست پتروشیمی ها. 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی اعالم کرد:

عرضه 27۰ میلیون یورو ارز پتروشیمی ها در سامانه نیما

 پردیس بزرگترین تولیدکننده 
اوره و آمونیاک جهان شد

همزمان با تکمیل ظرفیت تولید فاز سوم توسعه 
پتروشیمیایی  مجتمع  این  پردیس،  پتروشیمی 
به بزرگترین تولیدکننده متمرکز اوره و آمونیاک 

خاورمیانه و حتی جهان تبدیل شد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
صنعت پتروشیمی، فاز سوم بزرگترین مجتمع تولید 
کننده اوره و آمونیاک خاورمیانه به ظرفیت کامل 
تولید خود براساس برنامه پیش بینی  شده دست 
وضعیت  آخرین  درباره  جعفری«  »رضا  یافت.  
تکمیل ظرفیت تولید فاز سوم توسعه پتروشیمی 
پردیس، گفت: واحد آمونیاک فاز سوم پتروشیمی 
 پردیس از زمان بهره برداری در آبان ماه سال گذشته 
تاکنون موفق به تولید 32۷.4۰2 تن آمونیاک شده که 
این میزان معادل   ۶9 درصد برنامه پیش بینی شده تا 
پایان شهریورماه سال جاری است. رئیس خدمات 
فنی پتروشیمی پردیس افزود: پیش بینی می شود 
تا پایان شهریورماه امسال 4۰8 هزار تن  آمونیاک 
معادل 85 درصد برنامه تولید شود.  این مقام مسئول 
با اعالم اینکه در این مدت واحد اوره فاز سوم، 
4۰۱.۶۶۶ تن اوره تولید کرده است که پیش بینی 
می شود این  میزان تا پایان شهریورماه به 522.۰۰۰ 
تن افزایش یابد، اظهار داشت: بر این اساس تا پایان 
شهریورماه جاری واحد اوره فاز سوم پتروشیمی 

 پردیس به ۷۰ درصد برنامه پیش بینی شده خود 
دست خواهد یافت.  بر اساس این گزارش، شرکت 
پتروشیمی پردیس به عنوان بزرگترین مجتمع تولید 
کننده اوره و آمونیاک خاورمیانه، با تولید سالیانه 
2.۰4۰.۰۰۰ تن  آمونیاک و 3.225.۰۰۰ تن   اوره، ۶۰ 
درصد تولید اوره و آمونیاک ایران را در اختیار دارد 
و محصوالت خود را به بیش از 2۰  کشور جهان 
صادر می کند.  احداث فاز سوم این مجتمع در سال 
۱389 در حالی آغاز شد که محدودیت های جهانی 
بسیاری به منظور مختل نمودن فعالیت  پروژه های 
نفت، گاز و پتروشیمی کشور در جریان بود؛ اما بار 
دیگر با اعتماد به تخصص و اتکا به دانش و مهارت 
نیروهای  توانمند داخلی و همچنین با برنامه ریزی 
و مدیریت کارآمد و نیز شناسایی راه حل های 
میان بر، تاثیر محدودیت ها به حداقل  رسید و این 
پروژه در آبان ماه سال ۱39۶ به بهره برداری رسید.  
هزینه اجرای این پروژه 5۰2 میلیون یورو بوده که از 
محل درآمد فازهای اول و دوم مجتمع پتروشیمی 
پردیس تأمین شده  است. این هزینه شامل احداث 
واحدهای جانبی یوتیلیتی از جمله دو بویلر هر کدام 
به ظرفیت ۱5۰ تن در ساعت؛ طرح توسعه  آبگیر 
و احداث واحد تولید آب  DM  به ظرفیت 3۰۰ 

مترمکعب در ساعت است.

 اجازه گرانی بنزین تا پایان سال 
داده نمی شود

شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
اسالمی گفت: دولت اختیار دارد بنزین را دو 
نرخه کند اما تالش داریم اجازه ندهیم تا پایان 

سال بنزین گران شود.
به گزارش زمان به نقل از مهر، اسدا... قره خانی 
اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های موجود می 
تواند تولید نفت کشور مانند گذشته باشد و 

کاهش نیابد.
و ۷۰۰  میلیون  دو  ساالنه  که  این  بیان  با  وی 
بشکه  هزار   ۱5۰ و  خام  نفت  بشکه  هزار 
میعانات گازی صادر می شود، گفت: با توجه 
به تجهیزات و امکانات موجود در کشور تالش 

داریم میزان تولیدات کشور کاهش نیابد.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به این که با ادامه روند تحریم 
ها احتمال کاهش تولید در شرایطی که مصرف 
داخل افزایش یابد وجود دارد، افزود: تمام تالش 
بر این است که درآمدهای نفتی کاهش نیابد و 
اگر تولید کاهش یافت با افزایش قیمت جبران 

شود.
به دنبال بازارهای جدید صادرات نفتی هستیم

وی ادامه داد: هم اکنون دولت و مجلس برای 
شناسایی بازارها و مشتریان جدید برنامه ریزی 

هایی داریم.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور آمریکا تهدید 
به صفر می  را  ایران  نفت  کرده که صادرات 
رساند اما ما از تمام ظرفیت های خود استفاده 
می کنیم و اجازه چنین موضوعی را نمی دهیم.

جمهور  رئیس  اگر  کرد:  تصریح  خانی  قره 
آمریکا از نفوذ خود در مجامع بین المللی، زور 
نظامی و امکانات و ... برای نابودی اقتصاد ما 
از تمام ظرفیت ها استفاده  به کار برده ماهم 
می کنیم و تحریم های ظالمانه را پشت سر 

می گذاریم.
مجلس  انرژی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
شورای اسالمی به موضوع گران شدن بنزین 
بیان کرد: دولت اختیار دارد هم  هم اشاره و 
بنزین را دو نرخه کرده و هم استفاده مجدد 
از کارت سوخت را اجرا کند اما تالش داریم 

اجازه ندهیم تا پایان سال بنزین گران شود.
وی به موضوع طرح سوال نمایندگان مجلس 
از رئیس جمهور هم اشاره و خاطرنشان کرد: 
طرح سوال از رئیس جمهور را امضاء نکرده 
ام که پس بگیرم اما در حال حاضر به خاطر 
مصالح کالن ملی پرسش از رئیس جمهور را 
به صالح نمی دانم چراکه بیش از هرزمانی به 

وحدت و یکپارچگی نیاز داریم.
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برگ برنده بسته جدید ارزی
* مجید سلیمی بروجنی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی از برگ برنده های سیاست های 
جدید، در نظر گرفتن نقش جدی، فعال و تقریبا با مکانیسم بازار آزاد 
برای بازار ثانویه ارز است؛ اگرچه با توجه به تحریم های سه ماه آینده، 
احتماال امکان صادرات فرآورده های پتروشیمی، فلزات و... مانند قبل 

ادامه نخواهد داشت.
سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، بانک مرکزی از بسته ارزی 
رونمایی کرد. بسته ای که دومین واکنش دولت برای مهار و کنترل 
نوسان بازار ارز در سال جاری است. واکنش اول که در فروردین ماه 
انجام شد، با تثبیت نرخ ارز بر روی 42۰۰ تومان و ابالغ بخشنامه های 
متعدد بود و در نهایت نتوانست آرامش را در بازار حکمفرما کند.
دولت در گذشته سعی کرده نرخ رسمی ارز را نسبتا ثابت نگه دارد 
و از آن به عنوان اهرم کنترل تورم استفاده کند تا این که عدم تعادل 
در عرضه و تقاضای ارز باعث جهش نرخ در بازار آزاد شده و کار 
به بحران کشیده شد. بروز این گونه عدم تعادل ها در برخی اوقات به 
دلیل پایین آمدن درآمدهای نفتی بوده که به دنبال خود افزایش نرخ 
ارز را به دنبال داشته است. ولیکن بانک مرکزی به خاطر نگرانی از 
تورم تا حد ممکن جلوی رشد قیمت دالر را با استفاده از ذخایر 
ارزی اش می گرفت. اما در مواقعی که بانک مرکزی با کمبود ذخایر 
ارزی مواجه می شد، مجبور به تشدید سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز 
می شد؛ به این دلیل که این انتظار در اقتصاد تقویت می شد که خیلی 
زود بانک مرکزی مجبور به قبول افزایش نرخ ارز شود. در نتیجه 
تقاضا در بازار باالتر رفته و عرضه پایین تر می آمد و بازگرداندن تعادل 
به بازار مشکل می شود.به نظر می رسد این بسته حاصل اجماع نظراتی 
است که در 3 ماه گذشته در مورد حل مشکل ارزی مطرح شده است. 
این نکته مثبتی است که با اظهارنظرهای مختلف بررسی شده است و 
در نهایت مواردی که همه روی آن اجماع نظر داشته اند در این بسته 
ارائه شده است. یکی از مواردی که اجماع کلی روی آن به وجود آمده 
بود، تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی است. البته در مورد حجم 
تخصیص نظرات مختلفی وجود دارد که باید به آن دقت بیشتری 
شود.از دیگر مواردی که در این بسته رونمایی شده است، بازگشایی 
صرافی هاست. این که دولتی ها پذیرفته اند و صرافی ها باید باز باشند 
و قاچاق بودن ارز تنها سبب ایجاد ریسک و هزینه بیشر خواهد شد. 
همچنین در مورد ارز مسافرتی نیز این که پذیرفته شد نباید ارز دولتی 
استفاده شود و در نهایت برای حل بحران کنونی به بازار دوم نیاز 
است که کشف قیمت در آن انجام شود، نکته قابل توجهی است.به 
نظر می رسد برخالف فروردین ماه که اکثر کارشناسان در همان روز 
اول با آنچه دولت اعالم کرد، مخالفت داشتند، این بار رضایت کلی 
در مورد این بسته وجود دارد. شاید برای اولین بار بود که دولت و 
بانک مرکزی پذیرفتند که اگر به هر دلیل ارزش ریال در برابر ارزهای 
خارجی متالطم شده است، سیاست بگیر و ببند و دراز کردن انگشت 
اشاره به سمت و سوی آدرس های غلط، فایده ای ندارد. بلکه برعکس، 
پذیرفتن حق مردم برای متنوع سازی سبد دارایی های خود و داشتن 
طال و ارزهای خارجی در این سبد، از انتظارات عمومی برای تورم ارز 
کاسته و التهاب تقاضا را التیام می بخشد. در واقع این دولت است که با 
سیاست های خود در تصمیم سازی فعاالن اقتصادی اثرگذاری می کند.
بر این اساس، نمی توان فعاالن بازار و خانوارها را برای تصمیمات 
عقالنی شان شماتت کرد، بلکه باید سیاست ها را به گونه ای تنظیم کرد 
که بین تصمیم بهینه آنها و مصالح اقتصاد کالن و نظام مالی کشور، 
حداکثر اشتراک به وجود آید. یکی از برگ برنده های سیاست های 
جدید، در نظر گرفتن نقش جدی، فعال و تقریبا با مکانیسم بازار آزاد 
برای بازار ثانویه ارز است. اگرچه با توجه به تحریم های سه ماه آینده، 
احتماال امکان صادرات فرآورده های پتروشیمی، فلزات و... مانند قبل 
ادامه نخواهد داشت. از سوی دیگر، ارز حاصل از صادرات همان 
مقادیر فروخته شده نیز به راحتی در سیستم بانکی روان نخواهد شد. 
باید حواسمان به این موضوع باشد که امکان گردش منابع نزدیک به 
4۰ میلیارد دالر ارز صادراتی فراورده های پتروشمی و فوالدی ها به این 
راحتی ها تحقق نخواهد یافت.با توجه به اعمال تحریم ها، حواله های 
ارزی در بخش واحد تطبیقی بانک های خارجی با سختی های بیشتری 
برای  ایرانی ها،  با  کار کردن  در چنین شرایطی  همراه خواهد شد. 
بانک ها و شرکت های خارجی با ترس و ابهام هایی همراه خواهد 
شد. به همین دالیل محدود، فعالیت و صادرات پتروشیمی ها کمتر 
خواهد شد. پس به جاست که دولت خیلی امیدوارانه به بازگشت 
ارز صادراتی پتروشیمی ها نگاه نکنند و واقعیت های احتمالی را با 
دقت بیشتری رصد کنند.در شرایط پیش رو اگر پتروشیمی ها بتوانند 
محصوالت خود را بفروشند، ولی به احتمال زیاد برای عرضه ارز به 
داخل کشور و بازار ثانویه دچار مشکالتی خواهند شد. در حال حاضر 
نیز بیشتر جابه جایی ارزهای پتروشیمی ها در دست واسطه ها است و 
چنانچه در دوران تحریم، آمریکا این کانال های مالی را شناسایی کند، 
مشکالت جابه جایی ارز بیشتر خواهد شد.نکته دیگر این است که 
طراحی این بسته بیشتر برای شرایط عادی بوده، اما مطمئنا اجرای آن 
در دوران تحریم ها با سختی هایی همراه خواهد بود. پذیرش نرخ آزاد 
ارز عالوه بر کمک به بهبود شرایط اقتصادی، باعث کاهش خروج 
سرمایه از اقتصاد می شود. در صورتی که چشم انداز کاهش ارزش 
پول ملی وجود داشته باشد، اغلب فعاالن اقتصادی برای حفظ قدرت 
خرید خود تبدیل دارایی های داخلی به خارجی را مورد بررسی قرار 
می دهند. در صورتی که ارزش پول ملی کاهش یابد و کاهش ارزی 
خارجی  دارایی  به  داخلی  دارایی های  تبدیل  نباشد،  متصور  بیشتر 
توجیه اقتصادی ندارد و بدین صورت از خروج سرمایه جلوگیری 
می شود.آزادی فعالیت برای همه افراد موجب تعمیق بازار ارز می شود 
و ضربه پذیری بازار را در مقابل شرکای خارجی افزایش می دهد. 
وجود بازیگران مختلف در بازار دارایی با ایجاد پویایی موجب باثبات 
شرایط  در  صرافی ها  و  صادرکنندگان  می شود. حضور  بازار  شدن 
باید بیشتر تقویت شود. در صورت قطع  کنونی ظرفیتی است که 
صرافی ها  تحریم ها،  واسطه  به  ایرانی  بانک های  کارگزاری  روابط 
می توانند بخشی از این کاستی را جبران کنند. در تحریم های گذشته 
فعالیت صرافی ها از آسیب پذیری بیشتر اقتصاد جلوگیری کرد. اگر 
سیاست های اقتصادی به درستی اجرا شوند، خود بازار زحمت ادامه 
کار را خواهد کشید و مخاطبان هر سیاست به خوبی آن را اجرایی 

خواهند کرد و اثرات مثبت آن را آرام آرام می توان در جامعه دید.

یادداشت

۹ وعده رییس کل بانک مرکزی برای 
اقتصاد ایران

رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی برخی اقدامات 
و سیاست های جدید بانک مرکزی را تشریح کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالناصر همتی در 
هستم  ممنون  بسیار  است:  آورده  خود  اینستاگرام 
مورد  در  که  کارشناسان محترمی  و  از صاحبنظران 
سیاست های بانک مرکزی و اقداماتی که من باید یا 
نباید انجام دهم، دیدگاه هایشان را ارائه می دهند.همه 
عزیزان کم و بیش از آنچه من تحویل گرفته ام خبر 
دارند، به آن بزرگواران و خصوصا مردم شریف ایران، 
اطمینان می دهم که تمام تالشم را با بهره گیری از 
نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی 
و همکارانم در بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حل 
مشکالت و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد کشور، 
خصوصا بازار ارز و پول بکار می گیرم. شفاف سازی 
و مبارزه با هرگونه رانت، جزو تفکیک ناپذیر تمام 
سیاست ها و اقدامات من خواهد بود.تقویت ارزش 
ارز،  بازار  کنترل  و  هدایت  ملی،  پول  دیده  آسیب 
کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصالح 
ساختار مالی و ناترازی بانک ها، مبارزه با تحریم های 
ناجوانمردانه درنقل و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با 
کشورهای مرتبط در این زمینه، بخشی از خیل عظیم 
اقداماتی است که در حال انجام بوده یا انجام خواهد 
شد.حمایت و همراهی ملت بزرگ ایران بزرگترین 
پشتوانه برای خدمتگزارشان در انجام این وظیفه خطیر 

است.

آغاز ثبت دوباره اطالعات وراث 
مشموالن سهام عدالت

 فعالیت سامانه ثبت اطالعات وراث متوفیان مشمول 
سهام عدالت از دیروز دوباره آغاز شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، وراث مشموالنی که 
فوت شده اند، می توانند با رعایت شرایط الزم در 
طول ایام هفته از ساعت 8 تا ۱4 »به جز روزهای 
پنج شنبه، جمعه و ایام تعطیل« به دفاتر واجد شرایط 
پیشخوان خدمات الکترونیک دولت، که مشخصات 
و نشانی آنها در سایت اطالع رسانی سهام عدالت 
شده،  منتشر   news.samanese.ir نشانی  به 
عدالت  سهام  تقسیم  تقاضای  به  نسبت  و  مراجعه 
متوفی اقدام کنند.شرایط، الزامات و اسناد مورد نیاز 
سهام  مشمول  متوفیان  وراث  اطالعات  ثبت  برای 
عدالت مانند مرحله قبل بوده که در اطالعیه جدید 
شده  درج  نیز  سازی  خصوصی  ۱۷سازمان  شماره 
است. عدم رعایت شرایط و الزامات ذیل موجب رد 
درخواست وراث از سوی سازمان خصوصی سازی 
خواهد شد.بر اساس این اطالعیه، تمامی وراث در 
قید حیات باشند و وراث قانونی یا وکیل، قیم و ولی 
قانونی آنان به یکی از دفاتر واجد شرایط پیشخوان 
دولت )فهرست و اطالعات کامل آنها در سامانه سهام 

عدالت به نشانی مزبور( مراجعه کنند.

اشتغال مقرری بگیران بیمه بیکاری
 در اولویت 

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیگیری برای اشتغال 
دوباره مقرری بگیران بیمه بیکاری در اولویت متولیان 

اجرای قانون بیمه بیکاری است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، کریم یاوری افزود: 
از مقرری  نفر  این اساس سال گذشته ۱۶ هزار  بر 
مقرری  داد:  ادامه  شدند.وی  شاغل  دوباره  بگیران 
بیمه بیکاری برای کارگران مشمول از روز نخست 
بیکاری قابل پرداخت است و کارگران مکلفند ظرف 
3۰ روز از تاریخ بیکار شدن با اعالم مراتب بیکاری 
به واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود 
را برای اشتغال به کار تخصصی و مشابه اعالم کنند.
در  کارفرمایان  و  کارآفرینان  داشت:  اظهار  یاوری 
همه واحدهای تولیدی، صنعتی، صنفی، خدماتی و 
کشاورزی باید برای بهره مندی نیروی کار خود از 
مزایای قانونی نسبت به بیمه کردن آنها اقدام کنند.
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: بیمه بیکاری یک 
حمایت اجتماعی است و تامین اجتماعی با دریافت 
حق بیمه مقرر به بیمه شدگان مشمول قانون کار و 
تامین اجتماعی که طبق مقررات قانون بیمه بیکاری 
بدون میل و اراده از کار بیکار می شوند، بیمه بیکاری 
پرداخت می کند.او اضافه کرد: بیمه شدگان مشمول 
قانون کار و تامین اجتماعی که به دلیل بروز حوادث 
قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ و آتش 
سوزی بیکار می شوند مشمول دریافت مقرری بیمه 
بیکاری هستند.یاوری گفت: سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای مکلف است آموزش مهارت های مورد نیاز 
بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران 
زیرپوشش بیمه بیکاری را در مراکز آموزش فنی و 
حرفه ای و یا مراکز آموزش جوار کارخانه ها فراهم 
کند و هزینه های آموزش های فنی و حرفه ای مقرری 
بگیران بیمه بیکاری از حساب بیمه بیکاری پرداخت 

می شود.

خبر

بسته  اجرای  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
جدید ارزی دولت را موجب به حداقل رساندن 
سودجویی ها دانست و پیش بینی کرد که میزان 
کاهش  مالی  جدید  نظام  این  در  سفارش  ثبت 
می یابد و از تعداد سودجویانی که قصد داشتند به 
صورت گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاسته 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمد شریعتمداری 
در ارتباط با تصمیم دولت مبنی بر طراحی بسته 
به دلیل برطرف کردن ضعف های  ارزی  جدید 
بسته قبلی در بخش تولید و واردات، در پاسخ 
به اینکه چه سیاستی اتخاذ شده تا همانند بسته 
ارزی که از فروردین ماه  ابالغ شد، سودجویی 
آن  اولیه  مواد  گرانی  بهانه های  به  دالالن  برخی 
هم در شرایطی که دالر 42۰۰ تومانی دریافت 
برخی  توسط  قیمت  افزایش  نیز  و  بودند  کرده 
واردکنندگان به دنبال درآمدزایی بیشتر با توجه به 
نیاز به نظارت بر بازار عرضه، اظهار کرد: در بسته 
جدید ارزی سودجویی ها به حداقل خواهد رسید 
و میزان سودجویایی که قصد داشتند به صورت 
گسترده ثبت سفارش انجام دهند، کاهش خواهد 
یافت چرا که شرایط به وجود آمده در راستای 
درآمدزایی نامتعارف برای آنها به صرفه نخواهد 
بود.وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفت با توجه 
به سودجویی هایی که پس از ابالغ بسته جدید 
ارزی در فروردین ماه به وجود آمد، با تصمیم 
گیری به موقع مانع از ادامه چنین اتفاقی شود و 
در حال حاضر مسیری را طی می کند که ثبت 
صنعت،  وزارتخانه  سه  سوی  از  باید  سفارش 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  تجارت،  و  معدن 
بر  و  شود  کشاورزی طی  جهاد  نیز  و  پزشکی 
اساس اهلیت، قیمت و تناژ واردات هر یک از 
دستگاه های اجرایی با بررسی های صورت گرفته 
و ثبت سفارش های قبلی شرایط را برای متقاضیان 
اصلی فراهم کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه یکی از خواسته های مردم در انتخابات 
سال ۱39۶ کارآمدی، شفافیت و صداقت دولت 
بود، خاطرنشان کرد: آنها خواستار روی کار آمدن 
دولتی کارآمد جهت حل مشکالتشان بودند و 
امیدوار هستیم که دولت دوازدهم بتواند در تحقق 

چنین مسیری گام بردارد.شریعتمداری با بیان اینکه 
در حال حاضر ملت ایران با یک عامل برون زا به 
نام عدم قطعیت بر اذهان روبرو است، گفت: این 
موضوع مربوط به تمامی اقشار جامعه می شود و 
رفتار تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف 
کننده را تحت تاثیر قرار می دهد. اینکه طی روزها 
با چه  اقتصادی کشور  آتی وضعیت  ماه های  و 
سرنوشتی مواجه می شود، روند حرکت اقتصاد را 
کند می کند و این کند شدن موجب برهم خوردن 
تعادل عرضه و تقاضا می شود.وی افزود: وقتی که 
قرار است یک محصول تولید شود، نیازمند ماده 
موجب  اولیه  ماده  ارائه  در  تاخیر  و  است  اولیه 
تاخیر در تولید و عرضه می شود که همه این 
اتفاقات قیمت جدیدی را در بازار ایجاد می کند 
که متاسفانه این اتفاق طی روزهای اخیر رخ داده 
است و دولت سعی کرده که شرایط را به وضعیت 
اولیه خود باز گرداند.وزیرصنعت، معدن و تجارت 
اعمال  جهت  الزم  مراقبت های  اینکه  بیان  با 
سیاست های جدید دولت در دستور کار است و 
باید کنترل های الزم جهت مقابله با سودجویی و 
رانت خواری صورت پذیرد، خاطرنشان کرد: قصد 
داریم تا جایی که مقدور است میزان سودجویی 
از بازار ورودی کاال حذف شود و پس از آن به 
مرحله تامین ارز خواهیم رسید.وی افزود: بدنه 
اتفاق نظر  برای اعالم بسته ارزی جدید  دولت 
اینکه کلیه  از جمله  داشت و در مورد مسائلی 

کاالهای ساخته شده و مواد اولیه ارز واحد بگیرند 
یا اینکه در مورد کاالهای اساسی نسبت به سایر 
کاالها به گونه ای متفاوت در تخصیص ارز تصمیم 
گیری شود، صحبت های مختلفی مطرح گردید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه در 
تا کاالهای  این شده  بر  قرار  ارزی  بسته جدید 
اساسی و ضروری ارز 42۰۰ تومانی دریافت کنند 
و مابقی کاالها ارز خود را در بازار ثانویه تامین 
نمایند، گفت: در بسته ارزی اول سودجویی هایی 
شکل گرفته بود و کسانی بودند که علی رغم 
اما محصول خود را  دریافت ارز 42۰۰ تومانی 
بازار عرضه نمی کردند. زمانی که  به  ارز  این  با 
تعداد اقالم و کاالهای مربوطه نیز به ۶۰۰۰ مورد 
افزایش یافت مطمئن باشید نظام کنترلی وجود 
ندارد که بتواند تمام مسیر را از نقطه شروع تا 
پایان که شامل تامین اولیه تا تولید محصول نهایی 
می شود، نظارت کنند. بنابراین چنین امکانی وجود 
نداشت و به همین دلیل نیز سودجویی مختلفی 
شکل گرفت.شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه 
بسته ارزی جدید میزان ثبت سفارش را کاهش 
خواهد داد، اظهار کرد: شما در هر زمینه ای که وارد 
شوید، به دیوار سودجویانی برخورد خواهید کرد 
اما دولت مرحله به مرحله تمهیداتی را در نظر می 
گیرد و روش های مختلفی را به کار خواهد گرفت 
تا میزان این سودجویی ها به میزان حداقل ممکن 
برسد.وی ادامه داد: به طور مثال در بورس کاال 

قاعده بر این بود که برخی کاالهای مهم مثل فوالد 
و پتروشیمی به بورس بروند و قرار بود قیمت ارز 
از قیمت پایه در نظر گرفته شده و با اضافه و کم 
شدن چند درصد رقابت شکل گرفته و در بازار 
بورس محصول مورد نظر به فروش برسد اما در 
شروع کار قیمت ارز به یکباره باال رفت و موجب 
افزایش قیمت ها شد بنابراین فورا دولت دست به 
کار شد و قیمت پایه را 42۰۰ تومان تعیین و اعالم 
کرد که قیمت باالتر از 42۰۰ تومان نمی تواند پایه 
قیمت ارز برای محاسبه ارزش کاالهای موجود در 
بورس باشد بنابراین با کنترل مجددا به طور طبیعی 
شاهد بازگشت قیمت ها بودیم.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه پس از این اتفاق در مرحله 
عرضه متوجه شدیم که محدودیت هایی به وجود 
آمده است، گفت: تولیدکنندگان با توجه به سود 
آتی متوجه شدند که اگر عرضه کمتری در بورس 
داشته باشند می توانند سود بیشتری کسب کنند 
بنابراین مجددا برنامه جامع توزیع کاال در بورس 
به  تولید کنندگان مکلف  قرار گرفت و  مدنظر 
عرضه میزان معینی در بورس شدند و به آنها اعالم 
شد که اگر به این میزان عرضه نداشته باشند، اجازه 
صدور محصول به آنها داده نمی شود که پس از 
آن عرضه در بورس افزایش یافت و اخیرا به میزان 
2۷۰ هزار تن فوالد در بورس عرضه شده و این 
مسئله موجب شد تا قیمت آن تا 2۰۰۰ تومان 
کاهش یابد و این مسیر نیز ادامه خواهد یافت.
شریعتمداری در ادامه همچنین با بیان اینکه به 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعالم شد تا بر فعالیت آنهایی که از بورس کاال 
می گیرند نظارت و کنترل شود، گفت: عالوه بر 
این تاکید کردیم که بورس مکلف است اسامی 
شرکت هایی را که خرید کرده اند اعالم کنند و 
این مسئله چند هفته ای است که توسط ما اعالم 
شده و به عنوان یک مطالبه توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مطرح است. اگر تخلفی وجود 
داشته باشد می توان شکایت های الزم را ارائه کرد 
و عالوه بر این دستگاه های نظارتی نیز می توانند 
بازرسی های الزم را در دستور کار قرار دهند و 
صورت  واقعی  قیمت  با  فروش  شوند  متوجه 

می گیرد یا خیر.

وزیر صنعت: بسته ارزی جدید ثبت سفارش را کاهش می دهد

تکلیف سازمان حمایت و بورس برای مقابله با سودجویی ها

آگهي  اخطار اجرائیه 
 بدینوسیله به    سید مهدی کالنتریان    به آدرس :   تنکابن -خ فردوسی شرقی -ساختمان 
امیر فرهنگ     ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره ۱9مورخ  92/3/23  ) و رای شماره 
۷۱84 مورخ 9۷/3/8 (از شعبه دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن که 
قطعیت یافته است  جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت مبلغ   ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ریال   
مورخه  تاخیراز  خسارت  و  دادرسی   هزینه  ۷۰5/۰۰۰ریال  ومبلغ  خواسته   اصل  بابت 
94/۱/25     تا زمان پرداخت     در حق خواهان:   احسان ستاره      به نشانی : تنکابن  خ 
جمهوری -رویروی راهنمایی و رانندگی -صنایع سنگ اصفهان ، صادر و اعالم میگردد. 
به استناد ماده ۱9 آیین نامه اجرایی ماده ۱89 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید نسبت 
به اجراي حکم تمکین ،در غیر این صورت  از طریق اجرا،اقدام قانوني  انجام خواهد شد.
دفتر  شعبه دوم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به آقای نوراله عتیقی فرزند درویش-
خواهان آقای عبدالرضا عفراوی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نوراله عتیقی فرزند 
درویش به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت درساخت مورخ8۷/۶/۷مطرح که به این 
شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه 9۷۰998۶۱3۰2۰۰385شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهرثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱39۷/8/۱ساعت 
۱۰:۰۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی به 
از  المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی  علت مجهول 
انتشارآگهی  ازتاریخ  ماه پس  تا خوانده ظرف یک  کثیراالنتشارآگهی می گردد  جراید 
به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم 
رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۱۶/38۶
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان بندرماهشهر-

علی راشدی

آگهی وقت دادرسی
8:3۰صبح- ساعت  رسیدگی:9۷/۷/2دوشنبه  3/9۶-۷93-وقت  پرونده  کالسه 
دادخواستی  :مطالبه.خواهان  آبادی-خواسته  خانوادگی:حسن  ونام  :نام  خواهان 
تسلیم شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرنموده که جهت رسیدگی به 
المکان  مجهول  علت  به  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  گردیده  کد3ارجاع  شعبه 
دادرسی  آیین  ماده۷3قانون  تجویز  وبه  خواهان  درخواست  وبه  خوانده  بودن 
مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسالمی ویا یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده ۱-علی اکبربابا احمدی وند2-شرکت پیام 
آوران شوشترازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف مراجعه 
رادریافت  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  وضمن 
نمایدودروقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربه هم رساند.شماره م الف:۱۶/385
شورای حل اختالف کد3ماهشهر-شفیعی

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  خیرالنسا ء بهتا پور       ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   
که     دادخواستی بخواسته  مطالبه وجه چک          به استناد   چک مصدق شماره 
۱۰55/9۶۶52۷ بانک پاسارگارد ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 3۰5/9۶شعبه 5 
حکمی   ثبت و وقت دادرسی  به روز دو شنبه  9۷/۷/2 ساعت 9صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست     خواهان و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی 
با انتشار یک نوبت آگهی  ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ 
میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم 

باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه  5 حکمی شورای حل اختالف تنکابن  

وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه 

افزایش یافت

بورس کاال با صدور اطالعیه ای رسمی اعالم 
کرد: وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه 
طال از روز یکشنبه 28 مرداد ماه سال جاری در 

بورس کاال افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بورس کاال اعالم 

بند ۱۱ مشخصات قرارداد آتی  با  کرد: مطابق 
امام )ره( در خصوص  بهار آزادی طرح  سکه 
سکه  آتی  قرارداد  اولیه  تضمین  وجه  تعیین 
طال و با توجه به افزایش قیمت تسویه روزانه 
روز  از  اخیر،  روزهای  طی  فعال  قراردادهای 
یکشنبه 28 مرداد ماه سال جاری پس از اتمام 
روز معامالتی وجه تضمین اولیه برابر مبلغ ۷9 
میلیون ریال »هفتاد و نه میلیون ریال« به همراه 
وجه تضمین اضافی، در مجموع 9۷.5۰۰.۰۰۰ » 
9۷ میلیون و 5۰۰ هزار ریال« تعیین می شود.این 
گزارش می افزاید: قرارداد آتی، توافق نامه ای مبنی 
بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در 
آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر 
در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد 
استاندارد  قرارداد  به  نامه ای که  توافق  براساس 
تبدیل شده، صورت می گیرد که در آن به دارایی 

با مشخصات خاصی اشاره می شود.

 مراکز همگانی خرید و فروش خودرو 

به شبکه مجازی می پیوندد

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل 
شهر تهران با اشاره به این که اجرایی کردن نرم 
افزار دیجی کار سبب تسهیل خرید و فروش 
مراکز  زودی  به  گفت:  شود،  می  شهروندان 
همگانی خرید و فروش خودرو به شبکه مجازی 

می پیوندد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، افشار در تشریح نرم 
افزار دیجی کار گفت: با اجرای این طرح عالوه بر 
روزهای جمعه در سایر روزهای هفته نیز شاهد 
خرید و فروش خودرو در مراکز خواهیم بود.
وی با اشاره به خواست مدیران شهری و اهمیت 
نیاز شهروندی در راستای تحقق شهر الکترونیک، 
تصریح کرد: اداره امور شهروندان اعم از خدمات 
و سرویس های آنالین و شبانه روزی در تمامی 
روزهای هفته و با ضریب امنیت باال از جمله 
مصادیق این امر محسوب می شود. افشار افزود: 
پروژه الکترونیکی کردن مراکز همگانی خرید و 

با همکاری و حمایت شرکت  فروش خودرو 
های دانش بنیان به ثمر می رسد و با اجرای آن 
شهروندان می توانند با مراجعه به  پرتال شرکت  
ساماندهی و یا استفاده از اپلیکیشن طراحی شده 

نسبت به خرید و فروش خودرو اقدام کنند.

معاون رئیس جمهور گفت: منابع چندانی برای توسعه نداریم وتنها 
۱۰ درصد از بودجه عمومی کشور را می توانیم صرف توسعه زیر 
ساخت ها کنیم و 9۰ درصد آن صرف هزینه هایی مانند حقوق و 

هزینه های جاری می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جمشید انصاری از بهره وری به عنوان 
موضوعی قدیمی، تکراری که در عمل کمتر به آن پرداخته شده است 
نام برد و اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه بحث اختصاص درصدی 
از منابع دستگاه ها در بودجه سالیانه برای ارتقاء بهره وری به صورت 
یک حکم قانونی مطرح شد اما در عمل از این موقعیت استفاده نشد 
و تنها نیم درصد از منابع هزینه ای صرف ارتقای بهره وری نیروی 
انسانی آن هم به صورت پرداخت های جبرانی به کارکنان شد.رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: ما یک اقتصاد منابع محور 
یا به تعبیر امروزی نهاده محور داریم و محاسبات نشان می دهد  85 
درصد رشد اقتصادی به اتکای منابع مالی و سرمایه ایجاد می شود 
و تنها ۱5 درصد از رشد اقتصادی ما متکی به عوامل بهره وری و 
نیروی کار است که سهم عامل بهره وری حدود ۷ تا 8 درصد است 
که در مقایسه با هدف گذاری 35 درصدی برنامه ششم توسعه بسیار 
کم است. در حالی که عملکرد بهره وری و نقش نیروی انسانی در 
دیگر کشورها در مقایسه با اقتصاد ملی ما خیلی متفاوت است و بعضًا 
عامل نیروی انسانی بیشتر از ۶۰  رشد اقتصادی کشور را رقم می زند.

انصاری یکی از علت های ضعف کشور در حوزه اقتصادی را اتکاء 
بیش از حد به درآمدهای نفتی دانست و افزود: علت ضعف کشور در 
حوزه بهره وری نیروی انسانی، نفت و اقتصاد نفتی و منابع بی حساب 
آن است که کشور را به سوی منابع محوری سوق داده است و به 
همین دلیل بر تکیه به نیروی کار و اتکاء به بهره وری در فعالیت های 
اقتصادی تمایلی نیست.معاون رئیس جمهور گفت: مجموعه اقداماتی 
که در حوزه نیروی کار و ارتقای بهره وری آن انجام شده نشان دهنده 
این واقعیت است که تصور از به سازی نیروی کار در کشور ما بیشتر 
تخصیص منابع به عنوان جبران خدمت به نیروی انسانی است . در 
۱5سال گذشته عمده ترین سرمایه گذاری خارج از این رویکرد که بر 
روی نیروی انسانی کشور انجام شده ارتقای سطح دانش و تحصیالت 
نیروی انسانی بوده است و توانستیم  از لحاظ کمی موفق باشم، از 
نیروی  کار کشور درسال 8۰ حدود ۱۰ درصد دارای تحصیالت 
دانشگاهی بودند در حالی که در ابتدای سال 9۶ این نسبت به باالی 
28 درصد رسیده است یعنی یک سرمایه گذاری کالن و ارتقای 3 
برابری  سطح تحصیالت صورت گرفته است ولی محاسبات نشان 
می دهد بهره وری به همان اندازه در نیروی کار کاهش یافته است.وی 
اظهار کرد: ما یک کشور ساختار گرا هستیم ، برای مثال اگر بخواهیم 
بهره وری را در کشور توسعه بدهیم اولین پیشنهاد و اندیشه ای که 
مطرح می شود ایجاد دفتر و ساختار در وزارتخانه ها و سازمانها است 

که این کارها ما را محصور و از مفهوم اصلی دور می کند. انصاری 
تصریح کرد: امروزه باید رشد اقتصادی به جای منابع محور بودن به 
سمت استفاده بهتر از عوامل تولید، نهاده ها  و منابع انسانی و استفاده 
کارا و اثر بخش از آنها سوق پیدا کند.رئیس سازمان اداری استخدامی 
در رابطه با وضعیت بودجه عمومی در حوزه توسعه زیر ساخت ها 
گفت: امروزه منابع چندانی برای توسعه نداریم و از بودجه عمومی 
کشور تنها ۱۰ درصد آن را می توانیم صرف توسعه زیر ساخت ها 
کنیم و 9۰ درصد آن صرف هزینه هایی مانند حقوق و هزینه های 
جاری می شود که این ۱۰درصد کمتر از 4۰ هزار میلیارد تومان است 
و خیلی نمی توان امیدوار بود که بتوانیم با ابزار بودجه عمومی کارهای 
بزرگی را در کشور انجام دهیم.معاون رئیس جمهور  افزود: در حوزه 
اقتصاد ملی منابع چندانی در اختیار نداریم، چه  شکل گیری پس انداز 
ملی و چه  توان بخش خصوصی و چه جریان سرمایه خارجی آنقدر 
قابل توجه نیست که نیاز ما را برای رشد 8 درصدی تامین کند و این 
کل پتانسیل سرمایه گذاری خارجی، داخلی و بخش خصوصی است 
و نمی توان با این شرایط توقع معجزه داشت.انصاری در ادامه افزود: 
در عملکرد اقتصادی از سال 8۶ به جز دو سال اخیر رشد سرمایه 
گذاری در کشور منفی است. در این شرایط برای رشد اقتصادی نمی 
توان فقط بر روی سرمایه گذاری اتکا کرد و باید به نیروی کار و 

ارتقای بهره وری بطور جدی پرداخته شود.

1۰ درصد از بودجه عمومی صرف توسعه زیرساخت ها می شود



آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت 
مبدل شود که همه ی انسان ها برابرند.

مارتین لوتر کینگ

سخن حکیمانه

خیال روی تو در هر طریق همره ماست 
 نسیم موی تو پیوند جان آگه ماست

به رغم مدعیانی که منع عشق کنند 
 جمال چهره ی تو حجت موجه ماست

امروز با حافظ

»شما که غریبه نیستید« به چاپ 
بیست و هفتم می رسد

مدیر انتشارات معین از ارائه 
چاپ بیست و هفتم کتاب 
نیستید«  غریبه  که  »شما 
مرادی  هوشنگ  نوشته 

کرمانی خبر داد.
لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین در گفتگو با  
مهر، درباره آثار جدید این نشر گفت: به تازگی کتاب 
»گزیده بهترین آثار جابربن حیان در کیمیاگری« را به 
چاپ رسانده ایم که اثری ترجمه و تالیفی از محمدرضا 

توکلی صابری است.
وی افزود: این شخصیت از جمله حکمای مسلمان 
بوده که در حوزه های فلسفه، علوم انسانی و علوم 
تجربی و... صاحب اثر است. کیمیاگری هم یکی از 
حوزه هایی است که جابربن حیان روی آن کار کرده و 
محمدرضا توکلی صابری در کتاب مورد نظر، گزیده 
نوشته های این حکیم را گردآوری کرده است. این 
کتاب را به تازگی با ۱۶۶ صفحه و قیمت ۱5 هزار 

تومان عرضه کرده ایم.
چاپی  تجدید  آثار  درباره  ادامه  در  نشر  مدیر  این 
انتشارات معین گفت: به تازگی و طی روزهای گذشته 
مرادی  هوشنگ  اثر  نیستید«  غریبه  که  »شما  کتاب 
چاپخانه  به  هفتم  و  بیست  چاپ  برای  را  کرمانی 
و  بیست  چاپ  نسخه های  همه  چون  فرستادیم 
ششمش تمام شد و دیگر از آن موجودی نداشتیم. 
عالوه بر این کتاب، رمان »درخت انجیر معابد« نوشته 
احمد محمود را هم برای چاپ دوازدهم به چاپخانه 

فرستادیم.
صالح رامسری گفت: دوره سه جلدی رمان »مدار صفر 
درجه« اثر دیگر محمود هم این روزها در فهرست 
تا حدود ۱۰ روز  قرار دارد که  تجدیدچاپی هایمان 
می شود.  عرضه  بازار  در  یازدهمش  چاپ  با  دیگر 
نسخه های این نوبت از چاپ مذکور در حال حاضر 
در صحافی هستند. »داستان یک شهر« هم اثر دیگر 

این داستان نویس است که به چاپ دهم رسیده  اس.
به تازگی کتاب »قند و نمک«  پایان گفت:  وی در 
که  رسیده  دهم  چاپ  به  هم  شهری  جعفر  اثر 

ضرب المثل های تهرانی را در بر می گیرد.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

بیانیه دانش آموزان انجمن اسالمی در پی شهادت 
مظلومانه دانش آموزان یمنی

در پی شهادت مظلومانه دانش آموزان یمنی به 
دست رژیم آل سعود، اعضای قرارگاه ملی پسران 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان بیانیه 

ای صادر کردند
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی و امور 
دانش  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  الملل  بین 
آموزان  دانش  مظلومانه  پی شهادت  در  آموزان: 

یمنی به دست رژیم آل سعود، اعضای قرارگاه ملی پسران اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان بیانیه ای صادر کردند.

متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد:بسم اهلل الرحمن الرحیم/چند روزی است 
که آفتاب با چشمان گریان بر سرزمین یمن طلوع و غروب می کند. ایامی است 
که دریای سرخ از همیشه تاریخ سرختر شده است. این روزها مرز و بوم یمن 
عزادار است. خاک یمن فریاد مظلومیت و ناله سر می دهد و ناله سردادنش به 
جهت آغشته شدنش به خون پاک شهیدان است، شهیدانی که دانش آموزانی 
بودند که هیچ جرمی را مرتکب نشده بودند.این شهیدان همچون گل های الله 

پرپر شدند و به سان کبوتران عاشق به آسمان پرواز کردند.
ما دانش آموزان عضو قرارگاه ملی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان به 
نمایندگی از همه اعضای این تشکل ، با تمام وجود واقعه ننگین قتل عام دانش 
آموزان یمن را محکوم می کنیم. خطاب به کسانی که دستشان به ریخته شدن 
خون بی گناه این دانش آموزان آلوده شده است و به عبارتی دیگر خطاب به 
آمریکای جهانخوار،رژیم غاصب صهیونیسم و رژیم پوچ و توخالی سعودی می 
گوییم هزاران مرگ بر شما باد که خونخواران جهان هستید. ننگ بر کشورها و 
سازمان های بین المللی که مدعی حقوق بشر هستند ولی بویی از حقوق بشر 
نبرده اید و با رخداد چنین کشتار عظیمی،هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهند.
از امروز ما افسران جنگ نرم،همکالسی های آسمانی جدیدی داریم و آن ها 
همان دانش آموزان شهید یمنی هستند. به همکالسی های آسمانی مان عرض 
می کنیم که ما در سنگر مبارزه با استکبار همچون شما ایستاده ایم و خود را برای 

شهادت در راه والیت آماده
کرده ایم .دانش آموزان شهید یمنی به دلیل مقاومت در برابر ظالم شهید شدند و 
توصیه ما به دیگر دانش آموزان یمنی این است که راه مبارکتان را ادامه دهند که 
قطعا به فضل الهی پیروزی از آن شماست. به امید تحقق تمدن نوین اسالمی./

والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

خونی که از گلوی بریده دختر سرخ مو چکید

کارگردان نمایش »شفیره« عنوان کرد این نمایش 
فضای افسانه های »هزار و یک شب« را القا می 
کند و اقتباسی آزاد از نمایشنامه »مده آ« محسوب 

می شود.
مهدی شاه پیری نویسنده و کارگردان »شفیره« که 
در جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک حضور 

دارد درباره این اثر نمایشی به  مهر گفت: »شفیره« اقتباسی آزاد از نمایشنامه »مده 
آ« اوریپید است که بیشتر در جزییات به این اثر شباهت دارد و در فضاسازی به 
افسانه های »هزار و یک شب« نزدیک است و عالقه ام به افسانه ها و فضاهای 

ِسحر و جادو و جن و پری باعث شد که به سمت اجرای این نمایش بروم.
وی ادامه داد: داستان نمایش از جایی آغاز می شود که هنوز مده آ به دنیا نیامده 
است. یک شب پادشاهی بدون فرزند آوای زنبوری در گوشش می پیچد. زنبور 
به او می گوید اگر می خواهد بچه دار شود باید قوچ زرین را سر ببرد و از پارچه 
زرین برای خودش رواندازی درست کند. بعد از چند ماه ملکه فرزندانی دوقلو 
به دنیا می آورد؛ دختری سرخ مو و پسری مرده. پادشاه از این که پسر مرده است 
غصه دار می شود اما دوباره آوای زنبور در گوش او طنین انداز می شود که تنها در 
صورتی که گلوی دختر بریده شود، پسر زنده خواهد شد. پادشاه گلوی دختر را 
می برد و پسر زنده می شود اما از یک قطره از خون دختر که روی زمین ریخته 
است گلی می روید سرخ رنگ. گلی که روزها به شکل یک گل است اما شب 
ها تبدیل به دختر سرخ موی می شود تا اینکه شاهزاده ای جوان به آن دیار می 
آید و مدهوش بوی گل می شود و ... شاه پیری درباره دیگر ویژگی های نمایش 
توضیح داد: این اثر با مدت زمان 5۰ دقیقه نمایشی بدون دیالوگ است که به 
جای آن از نریشن استفاده شده است و موسیقی و تصویرسازی نقش پررنگی 
در اجرا دارد. تم نمایشنامه »مده آ« حسادت و یا انتقام است اما در این نمایش به 
تقابل بین زن و مرد پرداختم و اینکه اجحافی که از کودکی در حق دختر سرخ 
موی می شود او را به زنی کینه ورز تبدیل می کند. به گفته وی، این نمایش اثری 
زنده - عروسکی است و از عروسک های باتومی )میله ای( برای اجرا استفاده 
می شود. فیزیک بازیگران نیز نقش مهمی در اجرا دارد و بازیگران با دست و 

بدن خود در نمایش عروسک می سازند و به بازی می گیرند.

اسکارلت جوهانسون یک بار دیگر پردرآمدترین بازیگر 
زن هالیوود شد

پردرآمدترین  فهرست  انتشار  با  فوربس  نشریه   
بازیگران زن سال 2۰۱8، اسکارلت جوهانسون را 

در راس این فهرست قرار داد.
به گزارش  از رویترز، اسکارلت جوهانسون با ایفای 
نقش بیوه سیاه در فیلم های جهان داستانی مارول، 
بار دیگر راس فهرست پردرآمدترین بازیگران زن 
فوربس را اشغال کرد. در این فهرست که منتشر شد 

او باالتر از آنجلینا جولی قرار گرفته است. 
جوهانسون 33 ساله در سالی که گذشت 4۰.5 میلیون دالر بدون محاسبه 
کاهش مالیاتی، درآمد داشت. این فاصله زمانی از یکم ژوئن 2۰۱۷ تا یکم 
»انتقام جویان: جنگ  فیلم  ژوئن 2۰۱8 را دربرگرفته است. جوهانسون در 
ابدیت« در نقش بیوه سیاه ظاهر شد و این نقش را در ادامه این فیلم در سال 

2۰۱9 نیز ایفا می کند.

خبر

فیلم  مردمی  اکران  در  عزتی  جواد 
سینمایی »تنگه ابوقریب« با اشاره به 
انتظامی گفت:  اهلل  درگذشت عزت 
به گردن  بزرگی  انتظامی حق  آقای 
عزت  مثل  عزیزانی  دارند.  سینما 
اهلل انتظامی اگر نبودند این مسیر در 

سینمای ما ادامه پیدا نمی کرد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
فیلم سینمایی »تنگه ابوقریب«، شامگاه 
فیلم  مردمی  اکران  ماه  مرداد   2۶
سینمایی»تنگه ابوقریب«به نویسندگی 
تهیه  و  توکلی  بهرام  کارگردانی  و 
کنندگی سعید ملکان با حضور جواد 
عزتی و امیر جدیدی بازیگران این فیلم 
سینمایی در شهر رشت برگزارشد. در 
مخاطبان  استقبال  با  که  مراسم  این 
»میرزا  سینما  در  سینمایی  فیلم  این 

کوچک خان رشت« همراه بود، جواد 
عزتی در صحبت های کوتاهی گفت: 
ممنونم که »تنگه ابو قریب« را برای 

استقبال  انتخاب کردید، قطعا  دیدن 
خوب شما از فیلم برای ما خوشحال 
کننده است، اما متاسفانه امروز خبر 

خوبی نشنیدیم. )درگذشت عزت اهلل 
انتظامی(، آقای انتظامی  حق بزرگی 
به گردن سینما دارند. عزیزانی مثل 

عزت اهلل انتظامی اگر نبودند این مسیر 
در سینمای ما ادامه پیدا نمی کرد. امیر 
جدیدی هم ضمن تشکر از مخاطبان 
شهر  من  گفت:  سینمایی  فیلم  این 
شما را دوست دارم و شما مردم با 
فرهنگی هستید. جواد عزتی به خوبی 
به مقام استاد انتظامی اشاره کرد. من 
هم برای خانواده های آقایان انتظامی 
و ُدری آرزوی صبر دارم. ان شااهلل که 
روحشان در آرامش باشد. امیدوارم از 

فیلم لذت ببرید.
که  بگویم  باید  گفت:  همچنین  او 
اسامی که در انتهای فیلم می بینید به 
گردن همه ما حق دارند. فیلم سینمایی 
»تنگه ابو قریب« بعد از گذشت یازده 
روز از اکران عمومی یک میلیاردی 

شد

کاریکاتور

مراسم تشییع استاد عزت اله انتظامی ساعت 9٫3۰  امروز 
یکشنبه 28 مرداد برگزار می شود.

به گزارشپیام زمان از  ستاد برگزاری مراسم تشییع استاد 
عزت اله انتظامی، مراسم وداع با این هنرمند فقید ساعت 
9٫3۰ امروز یکشنبه 28 مرداد از تاالر وحدت به سوی قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار می شود.
ستاد برگزاری مراسم تشییع استاد عزت اله انتظامی متشکل 
از خانه تئاتر ، خانه سینما، خانه موزه استاد انتظامی و خانه 

هنرمندان ایران تشکیل شد.
با کمال تاسف و تاثر درگذشت این هنرمند برجسته عرصه 

ایران را به جامعه هنر کشور تسلیت عرض می نمائیم.
در جهت برگزاری مراسمی در شأن و منزلت استاد انتظامی 
ستاد برگزاری تشییع این هنرمند شاخص متشکل از خانه 
تئاتر ، خانه سینما، خانه موزه استاد انتظامی و خانه هنرمندان 

ایران تشکیل شد.

پیکر زنده یاد عزت اله انتظایم 
امروز  تشییع یم شود

برخورد کوبنده یوآن چین با دالر آمریاک

در اکران مردمی »تنگه ابوقریب«

جواد عزتی: آقای انتظامی حق بزرگی به گردن سینما دارند

فیلم تفاوت عمده ای با نسخه جشنواره ای اش ندارد
مهدی کرم پور در آستانه اکران فیلمش، »سوفی و دیوانه« را اثری 
می داند که پیام آور امید به زندگی و نشان دهنده آن مفر تاریخی 
همیشگی مخاطبانش است. مهدی کرم پور به بانی فیلم گفت: فیلم 
در مقایسه با نسخه به نمایش درآمده در جشنواره فیلم فجر پارسال 
کمی دخل و تصرف خواهد داشت، اما تغییر عمده ای نخواهد 
کرد. او همچنین در پاسخ به اینکه »سوفی و دیوانه« برخاسته از 
کدام بخش سینماست و چه دغدغه ای را دنبال می کند،توضیح 
داد: در هر شکلی که سینمای ایران را بررسی کنیم، سینمای ایران 
دارای مخاطبین خاصی است. حتی پرفروش ترین آثار این سینما 
هم مخاطب عام چند ده میلیونی ندارد. سوفی و دیوانه هم برای 
مخاطبانی ساخته شده که سینما را جدی تر دنبال می کنند و شاید 
خیلی هم عالقه ای به روند فعلی سینمای ایران ندارند و من 
مطمینم پتانسیل باالیی در این مخاطب وجود دارد که در حال 

حاضر در سبد مخاطبان سینمای امروز ایران قرار ندارند.
و اگر کمی به مناسبات و هنجارهای تاریخی جمعیت مان نگاه 
کنیم، آن ها را متفاوت تر از ریختن در سطل پیش بینی های 
آزمایشگاهی پیدایشان می کنیم.من مطمئنم لیاقت مردم ایران بیش 

از چیزی است که در اختیارشان قرار می گیرد.

»سوىف و دیوانه« پیام آور 
امید به زندىگ است

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گفت: 9 هزار و 3۰۰ رسانه مجوز دار اعم از 
پایگاه خبری، خبرگزاری و نشریه در کشور وجود دارد که 2 
هزار و 3۰۰ مورد آن در فضای مجازی فعال و بقیه مکتوب 
هستند. در نشست با مدیران مطبوعات و رسانه های سیستان 
و بلوچستان در زاهدان اظهار داشت: از مجموع 2 هزار و 3۰۰ 
خبرگزاری موجود در کشور هزار مورد آنها غیر فعال هستند. 
وی ادامه داد: هم اینک هزار و 2۷۰ پایگاه خبری در کشور 
وجود دارد. وی با بیان اینکه از مجموع هفت هزار مطبوعات 
مکتوب کشور سه هزار و 2۰۰ مورد آنها فعال هستند گفت: 
هیات نظارت بر مطبوعات آن دسته از مطبوعاتی که زیر ۱۰ 
عدد نظم انتشار دارند را لغو مجوز می کند. مدیر کل مطبوعات 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  داخلی  خبرگزاری های  و 
برنامه  براساس  احتمالی  از تخلفات  برای جلوگیری  گفت: 
ریزی ها مقرر شده به تمام کسانی که مجوز جدید نشریه می 
گیرند تا سه سال آگهی و یارانه تعلق نگیرد. دربندی گفت: از 
سه هزار و 8۰۰ نشریه فعال کشور 3۰۰ مورد آنها روزنامه، هزار 
و 8۰۰ مورد هفته نامه و هزار و 9۰۰ مورد آنها ماهنامه هستند.

9300 رسانه در ایران دارای 
مجوز هستند

با مشارکت بیش از یکصد روزنامه 
رسانه ای  فعال  و  سینمایی  نگار 
حوزه سینما، جایزه سینماسینما به 
موثرترین چهره سال سینمای ایران 

اهدا می شود.
ازروابط  زمان  پیام  گزارش  به 
عمومی آکادمی جایزه سینماسینما، 
بیش از یکصد تن از روزنامه نگاران 
سینما،  حوزه  فعال  خبرنگاران  و 
دبیران سرویس سینمایی و فعاالن 
شنیداری،  و  دیداری  رسانه های 

چهره  موثرترین  خود  آرای  با 
سال 9۶ سینمای ایران را انتخاب 
می کنند که فرد برگزیده در آیین 
پایانی آکادمی سینماسینما، معرفی 

خواهدشد.
اسامی رای دهندگان نیز پیش از 

مراسم نهایی اعالم می شود.
مراسم جایزه آکادمی سینماسینما 
در دهه دوم شهریورماه با دبیری 
کیوان کثیریان و ریاست کیانوش 

عیاری در تهران برگزار می شود.

چهره موثر سینما در سال ۹6 انتخاب می شود

 سینماهای »پشت دیوار سکوت« 

در تهران مشخص شدند

»پشت  سینمایی  فیلم  اکران  سینماهای 
مسعود  اثر  جدیدترین  سکوت«  دیوار 
مشخص  تهران  در  جوزانی  جعفری 
 24 چهارشنبه  روز  از  فیلم  این  شدند. 
سینمایی  گروه  در  جاری  ماه  مرداد 

»آزادی« روی پرده رفت.
سینمایی  فیلم  رسیده،اکران  گزارش  به 
اثر  جدیدترین  سکوت«  دیوار  »پشت 
ملتهب   درام  جوزانی  جعفری  مسعود 
»فتح اهلل  کنندگی  تهیه  به  افشاگرانه، 
و  خزاعی«  »محمد  و  جوزانی«  جعفری 
روز  از  شهر،  تصویر  مؤسسه  محصول 
توسط  جاری  ماه  مرداد   24 چهارشنبه 
سینمایی  گروه  در  فیلم«  »جوزان  پخش 
تهران  سینماهای  و  شد  آغاز  »آزادی« 

نمایش دهنده آن مشخص شدند.
دیوار  »پشت  تهران،  در  که  سینماهایی 
از؛  عبارتند  می کنند،  اکران  را  سکوت« 
پردیس سینمایی آزادی، پردیس سینمایی 
کوروش، سینما فرهنگ، پردیس سینمایی 
مگامال، پردیس سینمایی تماشا، پردیس 

سینمایی کیان، باغ کتاب، سینما سمرقند، 
پردیس  ایران،  سینما  شکوفه،  سینما 
پردیس  سپیده،  سینما  هروی،  سینمایی 

سینمایی رازی و پردیس سینمایی راگا.
سکوت«  دیوار  »پشت  سینمایی  فیلم  در 
از  تعدادی  دارد؛  اجتماعی  مضمونی  که 
سحر  جمله؛  از  ایران  سینمای  بازیگران 
امین  تیموریان،  رؤیا  جوزانی،  جعفری 
تارخ، پرویز پورحسینی، فریبا متخصص، 
بهزاد  احمدی،  مهدی  درویش،  آرمان 
پاکدل،  حسین  فراهانی،  شقایق  فراهانی، 
سیما تیرانداز، سیامک صفری، محمدرضا 
شریفی نیا، سمیه نجومی، سودابه گودرزی، 
لی لی فرهادپور، احسان امانی، میالد یزدانی، 
شکراله  پازوکی،  یاسمین  متقی،  حمید 
ملوندی،  فرهاد  گلچین،  فرشته  حسنی، 
فاطمه  کوشافر،  فرانک  دلیری،  سعید 
صالحی شهرابی، نجمیه آقاباباگلی، میالد 
یزدی، علی کامیار، الهام پورشیرمردی، منا 
عامری، سعیده بت فریب و زهرا حسینی به 

ایفای نقش می پردازند.

 خواسته برادران پل واکر: 

او به »سریع و خشمگین« برگردد

مجموعه  فقید  بازیگر  واکر  پل  برادران 
ابراز  خشمگین«  و  »سریع  فیلم های 
امیدواری کردند شخصیتی که برادرشان 
این  به  دوباره  می کرد،  بازی  را  نقشش 

مجموعه فیلم ها برگردد.
به  نزدیک  اکسپرس،  از  گزارش   به 
واکر،  پل  درگذشت  از  پس  سال  پنج 
برادران او می گویند امیدوارند شخصیت 
فیلم های  مجموعه  ادامه  در  دوباره  او 

»سریع و خشمگین« دیده شود.
معرفی  مراسم  در  ساله   4۰ واکر  کلب 
فیلم جدید مستندی که از واکر ساخته 
امیدواری کرد  ابراز  این زمینه  شده، در 
شخصیت  تکنولوژیک  امکانات  همه  با 
»سریع و خشمگین«  به  دیگر  بار  را  او 

بازگرداند.
حضور  با  تا  است  آرزویش  گفت  وی 
ساخته  جدیدتری  فیلم های  برادرشان 
است  امیدوار  کرد  اظهار  واکر  شود. 

بتواند در این زمینه مفید باشد.
»من  فیلم  معرفی  در  کودی  و  کلب 

که  بودند  شده  حاضر  هستم«  واکر  پل 
درباره  جدید  و  ساعته  یک  مستندی 
و  خانواده   فقید،  بازیگر  این  کودکی 
شغل اوست و توسط آدرین بویتنهویس 
ساخته شده است. این فیلم در تعطیالت 
آخر هفته پیش در نتوورک پارامونت به 
نمایش در آمد و اکنون برنامه هایی برای 

معرفی آن برگزار می شود.
از  پس  مجموعه  این  تهیه کنندگان 
کودی  و  کِلِب  از  واکر،  پل  درگذشت 
نقش  در  تا  بودند  خواسته  واکر 
ظاهر  درگذشته شان  برادر  شخصیت 
»خشمگین  فیلم  شدن  تکمیل  و  شوند 

۷«  را ممکن کنند.
درگذشت پل واکر که نوامبر 2۰۱3 در 
تصادف اتومبیل جان باخت موجب شد 
فیلم »خشمگین ۷« نیمه کاره بماند و آن 
پیوستند.  پروژه  این  به  او  برادران  زمان 
اجراها  که  حالی  در  فیلم  تکمیل  برای 
توسط برادران صورت گرفت، صورت 

واکر با جلوه های دیجیتالی ساخته شد.

برگزاری سومین کنگره دو ساالنه 
بین المللی آنکولوژی کودکان در محک

سومین کنگره دوساالنه بین المللي آنکولوژي کودکان 
بزرگداشت پروفسور پروانه وثوق، با همکاری انجمن 
خون و سرطان کودکان ایران و انجمن خون و سرطان 
ماه  تا ۱۶ شهریور   ۱4 ،)GPOH( آلمان  کودکان 

۱39۷ در بیمارستان محک، برگزار می شود.  
به گزارش زمان، بهره مندی از دستاوردهای بین المللی 
و ارتقای دانش علمی متخصصان درمانی بیمارستان 
پزشکان  و  محک  کودکان  سرطان  فوق تخصصی 
آنکولوژیست کشور از اهداف برگزاری این کنگره 
است. اهدافی که ارائه خدمات درمانی با کیفیت بهتر 
به فرزندان مبتال به سرطان ایران را موجب می شود. بر 
همین اساس این رویداد علمی- تخصصی بر مبنای 
دعوت از اساتید بین المللی که در زمینه تشخیص و 

درمان سرطان شناخته شده اند، برگزار می شود.
حاد  لوسمی  نظیر  علمی  مبانی  کنگره  این  در 
)لنفوبالستیک - میلوبالستیک( در کودکان )درمان، 
دیررس(،  عوارض  استخوان،  مغز  پیوند  توکسیتی، 
لنفوم نان هوچکینی )تشخیص و درمان، توکسیستی، 
متخصصان  می شود.  مطرح  دیررس(  عوارض 
بزرگساالن،  و  کودکان  آنکولوژی  و  هماتولوژی 
پاتولوژی، رادیولوژی،  رادیوتراپی، کودکان، داخلی، 
و  پرستاران  نروسرجری،  فارماکولوژی،  جراحی، 
دانشجویان پزشکی از مخاطبان و گروه های هدف این 

رویداد تخصصی هستند.
مؤسسه خیریه محک با برپایی این کنگره دوساالنه 
علمی ضمن بزرگداشت یاد پروفسور پروانه وثوق، 
بنیانگذار آنکولوژی کودکان در ایران و رئیس فقید 
هیأت امنا این سازمان مردم نهاد تالش می کند دانش 
مبتال  درمان کودکان  راستای  در  را  تخصصی خود 
به سرطان در تنها بیمارستان فوق تخصصی سرطان 
تخت های  ظرفیت  پنجم  یک  که  ایران  در  کودک 
آنکولوژی کودک را داراست، به اشتراک گذاشته و 
ضمن تبادل نظر صاحب نظران و متخصصان ملی و 
بین المللی این حوزه، از تجربیات ایشان بهره مند شود. 
درمانی  روز  به  پروتکل های  مطرح شدن  همچنین 
اساس  بر  که  حوزه  این  متخصصان  استفاده  مورد 
استاندارهای مورد تأیید جهانی است موجب هم افزایی 
دانش تخصصی پزشکان ایرانی و در نتیجه  افزایش 

بازده این کنگره علمی است.

خبر


