
مغایرت قانونی قیمتگذاری دولتی 
کاالهای بورسی
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به گزارش زمان، حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در مراسم تجدید بیعت هیئت دولت با آرمان های حضرت امام در حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی اظهار داشت: اولین روز هفته دولت در 
کنار تربت امام راحل بار دیگر می خواهیم با آرمان های انقالب اسالمی سیره و راه امام بزرگوارمان بیعت کنیم.وی افزود: خوشحالیم که امسال هفته دولت بین دو عید بزرگ قربان و غدیر واقع شده است؛ یکی عید 

ایثار، فداکاری، از خودگذشتن و از جان عزیزتر گذشتن و دیگری، عید والیت، والیتی که موال امیرالمومنین)ع( هیچ گاه پیشوایی خلق را بدون خواست مردم و اصرار مردم آغاز نکرد...
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 ثبت نام وام ضروري 

بازنشستگان

تدوين بسته جديد 
حمايتی برای 
خودروسازان

753

جهانگیری:

 آیت اهلل هاشمی شناسنامه انقالب اسالمی است

برای دولت  مهم  تصمیم  جزئیات 
وشیمی ها پتر ارز  بازگشت   
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افزایش 23 درصدی صادرات غیرنفتی 

پارس جنوبی در دولت دوازدهم

خریدوفروش 945 میلیون یورو در 

»سنا« با اجرای سیاست جدید ارزی

بهره برداری از اولین طرح پتروشیمی 

با فاینانس چین در سال 97
به گزارش زمان ،پورحیدر : در یک سال منتهی به هفته دولت )2 شهریور 
96 تا 97( 17 میلیون و 560 هزار تن کاالی غیرنفتی شامل محصوالت 
تولیدی منطقه به ارزش افزون بر هشت میلیارد و 320 میلیون و 482 

هزار و 682 دالر به خارج از کشور صادر شده است.

اجرای  زمان  از  که  کرد  اعالم  مرکزی  بانک   ، زمان  گزارش  به 
سیاست های جدید ارزی در 15 مردادماه امسال، 508 میلیون 
یورو خرید ارز در سامانه سنا انجام شده و حجم فروش نیز 437 

میلیون یورو بوده است.

دارای 92  لردگان  پتروشیمی  فعلی  شرایط  ،در  زمان  گزارش  به 
درصد پیشرفت اجرایی بود و بر اساس اعالم مدیرعامل هلدینگ 
 پتروشیمی خلیج فارس این طرح در لیست یکی از طرح های آماده 

بهره برداری و تولید این هلدینگ پتروشیمی در سال 97 است. 676

7
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سرمقاله
ردپـای دلواپسـان مجـازی 

در سناریوی سهـم خواهی ها 
از خـــزر

نگاه روز
زور تحریم به کدام صنعت 

ایران نمی رسد؟

دریای خزر- کنوانسیون 
سهم  وطن-  حقوقی- 
ایران- خیانت و... موارد 
است  پراهمیتی  و  بارز 
جای  در  هرکدام  که 
خود از بار معنایی باالیی 

برخوردار است و صحبت کردن درخصوص 
یکایک موارد ذکر شده، علم و آگاهی و دانِش 
فراخور در این زمینه را می طلبد.این روزها 
اما در قریب به اکثریِت شبکه های اجتماعی، 
بسیاری از عوام و صاحبان صفحات مجازی 
از مباحثی سخن می گویند که نه سواد آن را 
دارند، نه آگاهی از اطالعات موجود َو با تکرارِ 
صحبت هایی نه چندان صحیح، تنها کمک 
به تشویش اذهان عمومی می کنند والغیر. 
َهشتَگ که برچسبی است برای دسته بندی و 

به اشتراک گذاری پست ها و نظرها....
2 الهام آمرکاشی

فقر مهارتی معضل اصلی بیکاری جوانان7

روحانی: به درد و رنج مردم واقف هستیم

هیچ تردیدی درپیروزی ملت ایران نداریم

کسب مهارت؛ نخستین گام برای ورود به بازار کار

ظریف در جمع خبرنگاران:

همچنان منتظریم اروپا »فروش نفت« و »روابط بانکی« ما را تضمین کند
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: اتحادیه اروپا قرار بود چندین اقدام انجام دهد؛ 
از جمله حفــظ فروش نفت ایران و حفظ کانال های بانکی که همچنان منتظریم 

انجام دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعداز 
ظهر دیروز در حاشــیه همایش »عبور از بحران و توســعه ایــران« و افتتاح موزه 
آیت اهلل هاشــمی رفســنجانی، در جمع خبرنگاران در خصوص بسته حمایتی ۱۸ 
میلیون یورویی اتحادیه اروپا برای پیشــنهاد به ایران اظهار داشــت: این بسته ای 
اســت که به دو طرف کمک می کند تا با یکدیگر ارتباط داشته باشند و ربطی هم 
به برجام و این فضاســازی ها ندارد و اینکه می گویند مابه ازای برجام است، حرفی 
بی ربط اســت.وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا قرار بود چندین اقدام انجام دهد؛ 
از جمله حفــظ فروش نفت ایران و حفظ کانال های بانکی که همچنان منتظریم 

انجام دهد.
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 ردپای دلواپسان مجازی در سناریوی 
سهم خواهی ها از خزر

* الهام آمرکاشی

دریای خزر- کنوانسیون حقوقی- وطن- سهم 
ایران- خیانت و... موارد بارز و پراهمیتی است 
که هرکدام در جای خود از بار معنایی باالیی 
برخوردار است و صحبت کردن درخصوص 
یکایک موارد ذکر شده، علم و آگاهی و دانِش 

فراخور در این زمینه را می طلبد.
این روزها اما در قریب به اکثریِت شبکه های اجتماعی، بسیاری از عوام 
و صاحبان صفحات مجازی از مباحثی سخن می گویند که نه سواد 
آن را دارند، نه آگاهی از اطالعات موجود َو با تکرارِ صحبت هایی نه 
چندان صحیح، تنها کمک به تشویش اذهان عمومی می کنند والغیر.
َهشتَگ که برچسبی است برای دسته بندی و به اشتراک گذاری پست ها 
و نظرها دربارهٔ موضوعی خاص که در سطح جهانی و فراتر ازحلقه و 
فهرست دوستان به کار می رود، این روزها با چسبیدن به کلمات خزر- 
ایران- وطن- سهم- 11، 20 یا 50درصد و... حلقه ای از اطالعات 
نادرستی تشکیل داده که دست به دست می چرخد و در واقعیت، اصِل 

موضوع و مطلب چیز دیگری است.
پس از سفر روحانی- رئیس جمهور ایران به قزاقستان و شرکت در 
این  امضای  برای  خزر  دریای  ساحلی  کشورهای  رهبران  اجالس 
پایمال شدن  کنوانسیون، سخنانی در فضای مجازی درباره احتمال 
حقوق ایران و از دست رفتن سهم بیشتر از خزر شکل گرفت که به 
نوعی به حاشیه رفتن از واقعیت های موجود است و به دلیل نبود آگاهی 
مشخص در این زمینه و با انتشار اخباری مبنی بر واگذاری دریای خزر 
از سوی ایران به روسیه و دیگر کشورهای حوزه خزر، نگرانی و سخن 

چینی هایی ضد و نقیض در این زمینه به وجود آمد.
در ابتدا الزم است تمام افرادی که در این زمینه اطالعات ناقص و 

فرافکن شده ای در دست دارند، به این دو بند توجه نمایند:
»بارها گفته شده است که در سال های 1۹21و 1۹۴0، ایران و شوروی 
سابق، معاهده هایی امضا کرده بودند و طبق آن معاهده ها، مالکیت خزر را 
بین خودشان بالمناصفه تقسیم کرده بودند. سپس گفته می شود که تجزیه 
شوروی سابق، نافی حق ایران نیست و کشورهای باقیمانده از شوروی 
سابق، باید میراث دار آن 50 درصد خودشان باشند نه اینکه کل خزر را 

مجددا بین خود تقسیم کنند.
این سخن در صورتی درست بود که بین ایران و شوروی سابق، چنین 
معاهده ای وجود می داشت. اما واقعیت این است که در هیچ جای این 
دو معاهده، مالکیت خزر بین ایران و شوروی تقسیم نشده است، بلکه 
هر دو کشور توافق کرده اند که در آب های خزر به طور مساوی »حق 
کشتیرانی« داشته باشند، از معافیت هایی برخوردار شوند و بتوانند تا 10 
مایل دریایی از سواحل خود ماهیگیری کنند. اگر کلمه به کلمه این دو 
معاهده را بررسی کنید درخواهید یافت که تقسیم 50 درصد مالکیت 

دریا در این معاهده ها وجود خارجی ندارد.«
زباِن  از  را  ها  گویاترین صحبت  موجود،  تفاسیر  با  و  میان  این  در 
محمدجواد ظریف- وزیر امور خارجه ایران شنیدیم که وی در برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در پاسخ به ابهامات درباره 
کنوانسیون حقوقی دریای خزر، تأکید کرد: »کنوانسیون رژیم حقوقی 
دریای خزر نه تنها تمامیت ارضی ما را حفظ می کند بلکه باعث می شود 
روابط دوستانه  با همسایگانمان در این حوزه برقرار و تداوم یابد. ظریف 
بابیان این مهم که در مورد سطح دریا تقسیم بندی صورت نگرفته و 
درباره خط مبدا توافقی نکردیم و قرار است از سه چهار ماه دیگر 
مذاکرات درباره خط مبدا شروع شود، اذعان کرد: این کنوانسیون 21 
سال است مذاکره می شود و بیش از یک سال است همه موارد آن 
به نتیجه رسیده و یک سال گذشته بیشتر کاری که همکارانم دنبال 
می کردند مربوط به تطابق دادن ترجمه ها بود. کنوانسیون به دو زبان 
فارسی و روسی بود و باید با هم مطابقت داده شود«.بی تردید با کمی 
تفحص و مطالعه مقاالت متعدد در این زمینه، می توان به تمامی موارد 
این کنوانسیون پی برد و ازهرآنچه در این موضوع مورد سخن چینی 
های متعدد مجازی قرار گرفته است، اطالع پیدا کرد.درعصر حاضر که 
چیزی پنهان نمی ماند و همه چیز به عینه مورد تمییز قرار می گیرد انتظار 
به جایی است تا از یکایک مردم ایران زمین بخواهیم ابتدا موضوعی را 
مورد مطالعه قرار دهند و بعد از دستیابی به صحت و سقِم آن، به هشتگ 
و جنجال خبری روی آورند که با پمپاژ اطالعات ناقص و نادرست، نه 
تنها درخصوِص سهم ایران از دریای خزر، اطالعات درستی منتقل نمی 
شود که با تزریق اطالعات ناکافی و اشتباه، سهم مردم و کشور ایران 

زمین، هشتگ ها و تیترهای زردی می شود که لیاقتمان نیست.

elhamamerkashi@ymail.com

نعمتی:رئیس جمهور سه شنبه برای پاسخ
 به مجلس می رود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: رئیس جمهور روز سه شنبه به 
منظور پاسخ گویی به سواالت نمایندگان در صحن علنی خانه ملت 

حضور می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، بهروز نعمتی در این باره تصریح 
کرد: با توجه به اتمام مهلت یک ماهه رئیس جمهور برای حضور در 
مجلس و پاسخ به سواالت نمایندگان در روز دهم شهریور ماه ، 
دولت طی نامه ای به مجلس اعالم کرد که آقای روحانی روز سه شنبه 
برای پاسخ به سواالت نمایندگان در نشست علنی مجلس حضور می 
یابد.براساس ماده 213 آیین نامه داخلی مجلس؛ مدت طرح سؤال یا 
سؤاالت از طرف نمایندگان منتخب سؤال کنندگان حداکثر سی دقیقه 
و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک  ساعت است که طرفین 
می توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند و در این صورت 
همه سؤاالت و پاسخ ها در بخش اول وقت هر یک از دوطرف بیان 
می شود و در بخش دوم ابهامات سؤال کنندگان و پاسخ های رئیس 
جمهور مطرح می گردد.همچنین بر اساس تبصره این ماده؛ پس از 
این مرحله، درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سؤاالت از نظر 
قانع کننده بودن به صورت جداگانه رأی گیری می شود.چنانچه اکثریت 
نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع 
نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون 
محسوب شود، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می شود.طرح سوال از 
رئیس جمهور در جلسه علنی دهم مرداد مجلس اعالم وصول شد، 
در ابتدا متقاضیان سوال ۹2 تن از نمایندگان بودند که پس از ارجاع 
سوال به کمیسیون اقتصادی، این کمیسیون با حضور نمایندگان دولت 
و متقاضیان سوال محورهای پنج گانه سوال را بررسی کرد و در نهایت 
گزارش کمیسیون اقتصادی دوم مرداد ماه به هیات رئیسه مجلس 
ارسال شد.در نهایت بعد از بررسی، ۸0 نماینده بر تقاضای خود باقی 
ماندند بنابراین مستند به اصل ۸۸ قانون اساسی این سوال اعالم وصول 
شد.با توجه به اتمام مهلت مقرر در آیین نامه داخلی مجلس و عدم 
اقناع بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس از پاسخ های نمایندگان 
رئیس جمهور، سوال با 5 محور و امضای ۸0 تن از وکالی مجلس 
اعالم وصول شد.بر این اساس؛ عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت 
کاال و ارز، استمرار تحریم های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در 
خصوص کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید چندین ساله و 
افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی 

از محورهای پنج گانه سوال از رئیس جمهور است.

سیدحسن خمینی:
می توانیم با اتکای به امید از 

مشکالت عبور کنیم

 تولیت آستان حضرت امام خمینی)ره( گفت: 
مــی توانیم با اتــکای به امید، مانند شــرایط 
سال های سخت جنگ، از مشکالت عبور کنیم.  
به گزارش زمان به نقل ازمهر، ســید حســن 
خمینی تولیت آستان حضرت امام خمینی)ره( 
دیروز در مراســم تجدید بیعت اعضای هیئت 
دولــت با آرمان بنیانگذار جمهوری اســالمی 
اظهار داشــت: روزهای ســختی را در اقتصاد 
داریم اما روزهای ســخت تری را پشــت سر 
گذاشته ایم. می توانیم با اتکای به امید، مانند 
شرایط سال های ســخت جنگ، از مشکالت 
عبور کنیم.وی افزود: شــرور در نگاه ظاهری، 
شر هستند اما با عنایت به خداوند، شاید خیری 
در آن نهفته باشد؛ شــاید خیر شر دشمنان، 
بازگشــت انسجام از دست رفته میان فرزندان 
انقالب باشــد.خمینی اضافه کرد: به توانمندی 
دوستان در دولت و قدرت جمهوری اسالمی 
و رهبــر معظم انقالب امیدوارم؛ از خداوند می 
خواهم که انســجام و وحدت که الزمه شرایط 

فعلی است به ما عطا کند.

سرلشکر باقری در بیانیه ای:
نیروهای مسلح تحت زعامت 
رهبر معظم انقالب قرار دارند

رئیس ســتادکل نیروهای مســلح در بیانیه 
منزلت نیروهای مسلح با تاکید بر به رسمیت 
شناختن تفکیک قوای ســه گانه، یادآور شد: 
نیروهای مسلح برابر اصل ۱۱۰، تحت فرماندهی 

و زعامت رهبری نظام قرار داده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار سرلشکر 
پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران بنا بر تدبیر اخیر 
فرمانده معظم کل قوا مبنی بر اینکه »مدیریت 
نیروهای مسلح با رهبری است؛ یعنی نیروهای 
مســلح را رهبری مدیریت می کنــد.« بیانیه 
سراسری »منزلت نیروهای مسلح« را خطاب 
بــه فرماندهان، مســئوالن، مدیــران و آحاد 

کارکنان نیروهای مسلح صادر کرد.

جزئیات تصمیم مهم دولت برای 
بازگشت ارز پتروشیمی ها

 دولــت در یــک تصمیــم مهم بــه تمامی 
پتروشــیمی ها اعالم کرده که از این پس باید 
ارز موجود در حسابهای خارجی، شرکت های 
تراستی، کارگزاران و صرافی های خود را تسلیم 

بانک مرکزی کنند.
به گزارش زمــان به نقل ازمهر، دولت با اعالم 
بســته جدید ارزی، تالش کرده تا ارز حاصل 
از صادرات پتروشــیمی ها را نیز در بازار ثانویه 
و با نرخ توافقی به بازار ارز تزریق کند، اما طی 
هفته هایی که از ابالغ این بســته سیاست های 
ارزی می گذرد، هنوز حضور پررنگی از ســوی 
پتروشیمی ها دیده نمی شــود.حال دولت در 
یک اقدام حائز اهمیت، به تمامی پتروشیمی ها 
اعالم کردــه که از این پس بایــد ارز موجود 
در حسابهای خارجی، شــرکت های تراستی، 
کارگزاران و صرافی های خود را تســلیم بانک 
مرکزی کنند.یک مقام مســئول در دولت با 
تائید این خبر گفت: بیــژن زنگنه، وزیر نفت 
طی نامه ای از تمام پتروشــیمی ها ) شرکت 
های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی 
و خصوصی(در خواســت کرده اســت که در 
راستای اجرای سیاست ابالغی دولت به منظور 
تامین نیاز ارزی کشــور از طریق بازار ثانویه، 
تمام ارز موجود در حســاب های خارجی، یا 
شرکت های تراســتی، صرافی ها وکارگزاران 
ارزی طــرف معامله خــود را کتبــا به بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران تسلیم کرده 
و بــا دریافت معادل ریالــی آن، ارز مورد نظر 
را بر اســاس آنچه که بانک مرکزی معین می 
کند در اختیار مراحــل بعدی برای عرضه در 
بــازار ثانویه قرار دهند.بر این اســاس، انتظار 
می رود با اجرای این سیاست ابالغی از سوی 
وزیــر نفت به عنوان گامی تاثیرگذار و کارآمد، 
درآمدهای ارزی دولت و مهم تر از آن مدیریت 
بازار ارز توسط بانک مرکزی در ریل صحیحی 
قرار گیرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این 
سیاست ابالغی وزارت نفت را می توان خروج 
نبض بازار ثانویه ارز از دســت پتروشیمی ها 

دانست.

اخبار

سرمقاله

که  است  کسی  دوست،   بدترین 
برای او به رنج و زحمت افتی.

کالمامیر

رئیس جمهور با بیان اینکه ما به درد و رنج 
مردم واقف هستیم، گفت: همه تالش ما این 
است که در برطرف کردن درد و رنج مردم 
گام های رو به جلویی برداریم و هیچ تردیدی 

در پیروزی نهایی این ملت نداریم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
در  دیروز  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 
آرمان  با  دولت  هیئت  بیعت  تجدید  مراسم 
های حضرت امام در حرم بنیانگذار جمهوری 
اسالمی اظهار داشت: اولین روز هفته دولت 
در کنار تربت امام راحل بار دیگر می خواهیم 
با آرمان های انقالب اسالمی سیره و راه امام 
بزرگوارمان بیعت کنیم.وی افزود: خوشحالیم 
که امسال هفته دولت بین دو عید بزرگ قربان 
ایثار،  عید  یکی  است؛  شده  واقع  غدیر  و 
از جان عزیزتر  و  از خودگذشتن  فداکاری، 
که  والیتی  والیت،  عید  دیگری،  و  گذشتن 
موال امیرالمومنین)ع( هیچ گاه پیشوایی خلق 
آغاز  مردم  اصرار  مردم و  بدون خواست  را 
نکرد و هیچ گاه از راه حق و صواب منحرف 
نشد.  روحانی تاکید کرد: در بین این دو عید 
بزرگ، دومین سال دولت دوازدهم را آغاز می 
کنیم و امیدواریم بتوانیم رهرو مسیر امام عزیز 
شرایط  در  داد:  ادامه  وی  باشیم.  بزرگوار  و 
زندگی کشور و منطقه و جهان ضروری است 
که بار دیگر کالم، راه و سیره امام را بازخوانی 
کنیم. امام عزیز و بزرگوار، راه و مسیر امید 
و  وجود  سراسر  او  آموخت؛  ما  همه  به  را 
کالمش، امید به آینده بود و اگر این روحیه 
امیدوارنه وجود نداشت، نمی توانست با یاران 
اندکش نهضت عظیم و بزرگی را پیش ببرد.
نمی  نبود  امیدوار  او  اگر  داد:  ادامه  روحانی 

با کمال  را  ماه حبس و حصر  توانست 10 
نشاط و سرزندگی طی کند، اگر او امیدوار 
نبود نمی توانست 1۴ سال تبعید را تحمل 
کند. اگر او امیدوار نبود، نمی توانست انقالب 
را از معبر های بسیار خطرناک بویژه در سال 
های اولیه عبور دهد وتجاوز متجاوزین را از 
سرزمین ما دفع کند و بتواند هماهنگونه که 
انقالب را رهبری کرد، برای نظام هم معماری 
در  او  گفت:  جمهور  رئیس  باشد.  بزرگ 
سایه حسن ظن به مردم و خداوند توانست 
امیدوارانه حرکت کند، حسن ظن به رحمت 
خداوند و به اینکه هیچ گاه نباید از رحمت 
او مایوس بود.وی اضافه کرد: ایمان قوی امام 
به خداوند، مایه امیدواری در مسیر و راهش 
و  مردم  قدرت  به  امام  دیگر،  از طرف  بود؛ 
باور  و  ایمان  ایران  بزرگ  ملت  توانمندی 
داشت. امام در همه مشکالت و سختی ها بعد 
از خداوند، دستش به سوی ملت خودش دراز 
خواست.رئیس  می  استمداد  مردم  از  و  بود 
جمهور تاکید کرد: امام از مردم می خواست 
بر دوش  را  انقالب  راه  ادامه  سنگین  بار  تا 
بِکشند. او می دانست که ملت بزرگ ایران با 
فرهنگ کهن و با ایمان به خداوند و روحیه 
ایثار به خوبی از همه مشکالت عبور خواهد 
کرد.روحانی ادامه داد: او هیچ گاه نگفت همه 
با من بلکه او همیشه می گفت همه با هم. 
او خواست تا همه اقشار و اقوام و افکار و 
سالیق در کنار یکدیگر باشند و همه جمعیت 
ها و نهادها در کنار یکدیگر و همه مردم برای 
رسیدن به اهداف بلندشان در کنار یکدیگر 
از  یکی  امروز  کرد:  اضافه  بگیرند.وی  قرار 
برابر  در  ایران  سخت  و  مشکل  روزهای 

توطئه دشمنان است؛ همانطور که تکیه امام 
بر مردم بود، تکیه خلف صالح ایشان یعنی 
مقام معظم رهبری هم بر مردم است.روحانی 
با بیان اینکه امروز روزی نیست که باری که 
بر دوش داریم، بر دوش دیگری بیفکنیم و 
باید یاری برسانیم، اظهار داشت: تنها گذاشتن 
دولت و به این فکر بودن که کسی می تواند 
حساب خود را از حساب دولت جدا کند، 
است.رئیس  نابخشودنی  و  محض  اشتباهی 
جمهور با بیان اینکه نهاد روحانیت و نهاد دین 
و دولت در کنار هم هستند، گفت: حاکمیت، 
دولت و نظام نمی توانند از هم فاصله داشته 
باشند، فقاهت و والیت، حوزه های علمیه 
دولت  کنار  در  انقالب  آغاز  از  و روحانیت 
بوده اند و دولت نیز در مسیر ارشادات آن ها 
حرکت کرده است.وی تاکید کرد: هیچ کس 
نمی تواند به دریا قدم بگذارد و انتظار داشته 
باشد پایش خیس نشود و یا بدتر پایش را در 
دریا بگذارد و نسبت به خیس شدن پایش 
منکر شود، همه با هم هستیم و آرمان بزرگ 
تاکید  با  ماست.روحانی  همه  انقالب هدف 
بر اینکه مشکالت جامعه و توطئه بیگانگان 
و ایستادگی در برابر آن وظیفه همه ماست، 
تصریح کرد: بی تردید با وحدت به خوبی 
کرد.رئیس  خواهیم  عبور  مشکالت  این  از 
نیز  دولتمردان  به  خطاب  همچنین  جمهور 
گفت: در هفته دولت انتظار من از دولتمردان 
این است که تالش و زحمات یکسال گذشته 
را برای مردم تشریح کنند.روحانی گفت: ما به 
درد و رنج مردم واقف هستیم و همه تالش 
گام  آنها  کردن  برطرف  در  که  است  این  ما 
های مثبت و رو به جلویی برداریم و هیچ 

تردیدی در پیروزی نهایی این ملت نداریم. 
ما با وحدت و اتحاد با یکدیگر و استقامت 
توانستیم تالش البی های صهیونیستی را در 
سالن های مجلس سنا و مجلس نمایندگان 
آن کشور خنثی کنیم، ما توانستیم توطئه های 
امنیت  شورای  اجالس  سالن  در  را  آمریکا 

سازمان ملل خنثی کنیم.
رئیس جمهور افزود: ما توانستیم اتهامات آنها 
ایران را در قبال افکار عمومی بزدائیم  علیه 
و توطئه های آنها در دل آژانس بین المللی 
توانست  خوبی  به  ملت  این  کردیم.  خنثی 
کند.وی  عبور  سرفرازانه  مشکالت  همه  از 
تصریح کرد: امروز ما با امام خود عهد می 
بندیم، امامی که مردم ساالری دینی را به ما 
یاد داد و به ما گفت که در برابر مردم که ولی 
نعمت شما هستند باید خدمتگزار باشید؛ ما 
بار دیگر با امام و آرمان هایش عهد می بندیم 
که برای خدمت به مردم تالش می کنیم و 
مطمئن هستیم که خداوند هم در این مسیر 
یار این ملت بزرگ خواهد بود.روحانی اظهار 
داشت: در اینجا یاد می کنیم از شهدای خود، 
شهیدان رجایی، باهنر، آیت اهلل بهشتی، شهید 
مطهری و مرحوم آیت اهلل هاشمی. یاد همه 
این بزرگان را گرامی می داریم هرچند که آنها 

نیستند اما فرزندانشان حاضرند.
تأکید کرد: سالم و  پایان  رئیس جمهور در 
درود فراوان ما به روان پاک امام بزرگوار و 
توفیق  آرزوی  ایشان، خاندانشان و  فرزندان 
حجت  امام  یادگار  و  یاران  شاگردان،  برای 
االسالم سید حسن خمینی داریم و از خداوند 
می خواهیم که یاری دهد تا بتوانیم راه امام را 

به طور مستمر ادامه دهیم.

روحانی در حرم امام )ره(: به درد و رنج مردم واقف هستیم

هیچ تردیدی درپیروزی ملت ایران نداریم

هاشمی  اهلل  ایت  گفت:  جمهوری  رییس  اول  معاون 
رفسنجانی به معنای واقعی شناسنامه انقالب اسالمی است 
و اگر کسی بخواهد تاریخچه انقالب اسالمی را بررسی کند 
با بررسی شخصیت ایشان می تواند به ابعاد مختلف انقالب 

اسالمی پی ببرد.
جهانگیری«  »اسحاق   ، ازایرنا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
آیت اهلل هاشمی  افتتاح خانه موزه  آیین  دیروزدر حاشیه 
هاشمی  اهلل  آیت  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  رفسنجانی 
رفسنجانی کارهای بزرگ و مهمی در طول حیات جمهوری 
و  در جنگ  نظام جمهوری چه  استقرار  در  اسالمی -چه 
صلح سازندگی و چه در اصالحات-انجام دادند.وی ادامه 
داد : در همه دوران نقش آیت اهلل هاشمی رفسنجانی نقش 
ویژه است و ایشان در میانه میدان حضور دارد و به معنای 
واقعی شناسنامه انقالب اسالمی است و اگر کسی بخواهد 
تاریخچه انقالب اسالمی را بررسی کند با بررسی شخصیت 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی می تواند به ابعاد مختلف انقالب 
خاطرنشان  جمهوری  رئیس  اول  ببرد.معاون  پی  اسالمی 
کرد: خانه موزه ها از کارهای بزرگی است که در گذشته 
انجام شد . در این دوره به همت خاندان هاشمی و فرزندان 
این خانه موزه شکل  با تصویب هیات وزیران  و  عزیزشان 
گرفت.جهانگیری با تاکید بر اهمیت ارتباط نسل جوان و 
جامعه ایران با شخصیتهای انقالبی کشور اظهارداشت: نسل 

جوان می تواند با استفاده از فناوری های نوین و تمرکز در 
چنین مکانی به ابعاد انقالب و شخصیت آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی پی ببرد.وی در ادامه آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
را از سرمایه های نمادین کشور عنوان کرد و گفت: امروز 
وقتی به توسعه کشور و به ابعاد شخصیتی آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی نگاه می کنیم همواره یک شخصیت جامع نگر 
اهلل هاشمی  آیت  یادآورشد:  رئیس جمهور  اول  بود.معاون 
رفسنجانی در عین حال که به مطالعات قرآنی می اندیشید 
و کار می کرد به توسعه ایران فکر می کرد. برنامه توسعه می 
نوشت. نگرانی های جدی نسبت به آینده داشت. شخصیت 
بود. نظام  و  مردم  آینده،  نگران  همواره  بود  نگری  آینده 

جهانگیری گفت: آیت اهلل هاشمی رفسنجانی سیاستمداری 
بود که فکر می کرد هیچ بن بست وجود ندارد مهمترین بن 
بست شکنی اش هم این بود که نه برای نظام بلکه برای 
مردم بن بست قائل نبود.جهانگیری افزود: در سخت ترین 
شرایط وقتی به آیت اهلل هاشمی مراجعه می کردیم می 
دیدیم برای مشکالت راهکار و راه حل دارد فکر می کنیم 
امروز هم کشور می تواند از خیلی از تنگاهایی که پیش روی 
دارد با همین روش های آیت اهلل هاشمی رفسنجانی عبور 
کند.وی اظهار داشت: یکی از مسایلی که درباره آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی انسان را خیلی رنج می داد مظلومیت 
ننالید هیچ  هاشمی بود؛ هاشمی هیچ وقت برای خودش 
وقت برای خودش شکایت نکرد البته همیشه آن جایی که 

الزم بود از وضع مردم هشدار می داد.
معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: امروز هم فکر 
اهلل  آیت  درگذشت  از  سال  دو  از  گذشت  با  که  کنم  می 
هاشمی رفسنجانی این مظلومیت وجود دارد و امیدوارم به 
همت دوستداران هاشمی و انقالب بتوانیم گرد مظلومیت 
را از چهره هاشمی برطرف کنیم .خانه موزه مرحوم آیت 
رییس  اول  معاون  حضور  با  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  اهلل 
جمهوری، حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی، 
خانواده آن مرحوم و جمعی از مقامات و مسئوالن افتتاح 

شد.

جهانگیری: آیت اهلل هاشمی شناسنامه انقالب اسالمی است

انتشار ۷۹ هزار میلیارد ریال ابزارهای تامین مالی در بورس
 بیش از ۷۹.۸۴۸ میلیارد ریال انواع ابزارهای 
تامین مالی در 5 ماه ابتدایی امسال در بازار 
مدت  به  نسبت  که  شده  منتشر  سرمایه 
مشابه سال گذشته از رشد نزدیک به ۶ برابر 

برخوردار بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهسا رادفر، 
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق 
بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار 
سال  ابتدایی  ماهه  پنج  در  داشت:  اظهار 
انواع  ریال  میلیارد   2۶.۶۷0 مبلغ  جاری 
اوراق بهادار بدهی شرکتی برای تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی منتشر شده که نسبت به 
اوراق بهادار بدهی منتشره در مدت مشابه 
سال گذشته یعنی مبلغ ۶.350 میلیارد ریال 
از 320 درصد رشد داشته است.وی  بیش 
اظهار داشت: از اوراق سلف موازی نیز بیش 
از سال گذشته استقبال شده و در سال جاری 
مبلغ ۴۷00 میلیارد ریال اوراق سلف موازی 

استاندارد در بورس های کاال و انرژی منتشر 
مشابه سال  در مدت  رقم  این  است.  شده 
گذشته 200 میلیارد ریال بوده است.این مقام 
انتشار  رشد  دالیل  خصوص  در  مسوول 
تامین  ابزارهای  تنوع  گفت:  بدهی  اوراق 
مالی یکی از دالیل رشد تامین مالی بوده و با 
معرفی ابزارهایی مثل اوراق اجاره بر مبنای 
سهام فرصت های بیشتری برای تامین مالی 
در بازار سرمایه فراهم شده است. همچنین 
مورد  گذشته  در  که  ابزارهایی  بر  عالوه 
اوراق  مثل  ابزارهایی  گرفته،  قرار  استفاده 
منفعت و خرید دین نیز به بازار معرفی شده 
است و در حال حاضر انواع ابزارهای تامین 
مالی برای رفع نیاز مالی بنگاه های اقتصادی 
در مراحل مختلف فعالیت در بازار وجود 
دارد.رادفر، آشنایی بیشتر شرکت ها با اوراق 
بدهی و اقدامات صورت گرفته برای تسهیل 
فرآیند انتشار اوراق را از دالیل دیگر رشد 

تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی دانست.
به گفته این مقام مسئول، برای تسهیل تأمین 
های  دستورالعمل  خصوصی  بخش  مالی 
همه  و  شد  اصالح  بدهی  اوراق  انتشار 
شرکت های متقاضی تامین مالی می توانند 
به جای معرفی یک شخص حقوقی واجد 
شرایط به عنوان ضامن، با تأیید سازمان و با 
رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه، نسبت به توثیق اوراق بهادار به 
نفع نهاد واسط برای تضمین تعهدات مربوط 

به اوراق اقدام کنند.
عنوان  به  اوراق جعاله  رادفر در خصوص 
به  آن  دستورالعمل  که  اوراقی  جدیدترین 
بازار ابالغ شده گفت: اوراق جعاله، اوراق 
بهادار با نامی است که نشان  دهنده مالکیت 
مشاع دارندگان آن در تمامی حقوق حاصل 
است. واسط  نهاد  برای  جعاله  قرارداد  از 

وی در توضیح قرارداد جعاله اظهار داشت: 
به  که  است  قراردادی  نیز  جعاله  قرارداد 
موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل 
ُجعل، احداث، تکمیل، تعمیر طرح مشخص 
آینده  در  معینی  زمان  در  را  آن  تحویل  و 
متعهد می شود.رییس اداره نظارت بر انتشار 
و ثبت اوراق بهادار بدهی افزود: وزارتخانه 
ها، موسسات دولتی یا شرکت  های دولتی و 
یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی 
جعاله  اوراق  از  استفاده  برای  توانند  می 
انتشار و  بر  اداره نظارت  اقدام کنند.رییس 
و  بورس  بدهی سازمان  بهادار  اوراق  ثبت 
اوراق بهادار، همچنین در خصوص تغییرات 
بدهی  ابزارهای  زمینه  در  آتی  اقدامات  و 
گفت: به منظور تسهیل و توسعه تامین مالی 
اوراق  انتشار  دستورالعمل  در  اصالحاتی 
مرابحه نیز صورت گرفته که بزودی ابالغ 

می شود.
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 استیضاح وزیر کشور از دستور کار خارج شد

گفت:  مجلس  در  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  رییس 
تقاضای استیضاح وزیر کشور، با توجه به اقناع تعدادی از نمایندگان 
»عبدالرضا  استیضاح  و  شد  خارج  کمیسیون  این  کار  دستور  از 

رحمانی فضلی« در صحن علنی مجلس مطرح نمی شود.
کولیوند«  جواد  »محمد  ملت،  ازخانه  نقل  به  زمان  گزارش  به   
درمورد تقاضای استیضاح وزیر کشور که برای بررسی به کمیسیون 
کمیسیون  این  اظهارداشت:  بود،  شده  ارجاع  مجلس  شوراهای 
سه شنبه گذشته جلسه ای با موضوع بررسی استیضاح وزیر کشور 
با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی برگزار کرد.وی با بیان این که 
در این جلسه نمایندگان متقاضی استیضاح و وزیر کشور دالیل و 
توضیحات خود را مطرح کردند، تصریح کرد: شماری از نمایندگان 
به  توجه  با  لذا  قانع شدند  پاسخ های رحمانی فضلی  از  متقاضی 
اقناع این نمایندگان، امضاهای استیضاح وزیر کشور از حد نصاب 
مجلس  در  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون  افتاد.رییس 
تقاضای  افتادن  نصاب  حد  از  به  توجه  با  افزود:  اسالمی  شورای 
این استیضاح، گزارش کمیسیون به هیات رییسه مجلس ارایه شد.

با 23 امضا و هفت  تیر ۹۷  تقاضای استیضاح وزیر کشور، ششم 
اسالمی شد.بی توجهی  مجلس شورای  رییسه  هیات  تقدیم  محور 
به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع 
انتخابات،  بی برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب های 
مدیریت  در  کفایت  آسیب ها، عدم  روزافزون  افزایش  و  اجتماعی 
رابطه   سلیقه ای،  برخورد  و  کرمانشاه  زلزله  نمونه  عنوان  به  بحران 
در  شایسته ساالری  رعایت  عدم  و  ضابطه  بدون  اقدام  و  بازی 
انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران از مهم ترین محورهای 
این استیضاح است.هیات رییسه مجلس این تقاضا را برای بررسی 
ابتدا به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس فرستاد. 

دست رد »بشار اسد« بر سینه »بن سلمان«

رئیس  مخالفت  از  لبنان  پارلمان  در  اهلل  نمایندگان حزب  از  یکی 
مادام  قدرت  بر  مبنی  عربستان  ولیعهد  پیشنهاد  با  سوریه  جمهور 
العمر و بازسازی سوریه در مقابل قطع روابط با حزب اهلل و ایران 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نواف الموسوی یکی از نمایندگان 
فراکسیون حزب اهلل در پارلمان لبنان گفت: زمانیکه فرستاده محمد 
اسد  بشار  وبا  کرده  سفر  دمشق  به  عربستان  عهد  ولی  سلمان  بن 
رئیس جمهور سوریه دیدار کرد پیشنهاد وسوسه انگیزی را به وی 
ارائه داد.الموسوی تاکید کرد: بر اساس این پیشنهاد که در واقع از 
مادام  به صورت  توانست  می  اسد  میشد  مطرح  سلمان  بن  سوی 
العمر در قدرت بماند و نیازی به تحقق اصالحات سیاسی و قانونی 
در سوریه نبود.وی افزود: عربستان متعهد میشد که تمام نقاط کشور 
به  را  روابط خود  باید  اسد  مقابل  در  اما  کند  بازسازی  را  سوریه 
صورت کامل با حزب اهلل و ایران قطع می کرد.الموسوی تاکید کرد: 
این پیشنهاد دست کم سه ماه پیش به اسد داده شد. بشار اسد با این 

پیشنهاد بن سلمان مخالفت کرده و این پرونده را بست.

الهه دوشنبه به شکایت ایران از 
آمریکا رسیدگی می کند

دادگاه بین المللی الهه فردا به شکایت ایران از آمریکا 
در خصوص خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم 

ها رسیدگی می کند.
المللی  بین  دیوان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دادگستری در الهه فردا2۷ آگوست )پنجم شهریور( 
به شکایت ایران  از آمریکا رسیدگی می کند.ایران در 
تیرماه ماه شکایت خود از آمریکا را در الهه مطرح 
کرده بود.  شکایت ایران به این دادگاه به خاطر خروج 
از برجام و بازگشت تحریم های آمریکا علیه تهران 
صورت گرفته است.رویترز به نقل از یک مقام رسمی 
وزارت امور خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش 
شود، گزارش داده است که ایاالت متحده آمریکا در 
برابر شکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری الهه 
آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  این  کرد.  خواهد  دفاع 
اعالم  است.بنابر  دانسته  بی اساس  را  ایران  شکایت 
دادگاه الهه، جلسات این دادگاه طی چهار روز متوالی 
علیه  موقت  قرار  صدور  برای  ایران  درخواست  به 

آمریکا رسیدگی خواهد کرد.

مغایرت قانونی قیمتگذاری دولتی 
کاالهای بورسی

احترام  خواستار  بورس،  عالی  شورای  عضو  یک 
گذاشتن دولت به اصل مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار 

رسمی کاال شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سیدحسین سلیمی درباره 
بازگشت عرضه ها به بورس کاال طبق شرایط قبل، تاکید 
کرد: قرار بود عرضه ها در بازار رسمی کاال با احترام به 
اصل عرضه و تقاضا از سرگرفته شود، ماده 1۸ قانون 
بازار سرمایه تاکید می کند که کشف قیمت در بازار باید 
براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود و ارکان 
دولتی دخالتی در آن نداشته باشند.وی در برابر این سوال 
که آیا از بازگشت عرضه ها به بازار رسمی کاال با نرخ 
دالر ۴200 تومانی خبر دارد و این که آیا شورای بورس 
با این تصمیم موافقت کرده است، تصریح کرد: قرار بود 
در عرضه های فوالد و پتروشیمی در بورس کاال سقف 
رقابت افزایش پیدا کند و معامالت بر اساس مکانیزم 
عرضه و تقاضا انجام شود، اما در خبرهایی که منتشر 
می شود ظاهرا تنها سقف رقابت ترمیم شده است، آن 
هم فقط برای محصوالت فوالدی. این عضو شورای 
عالی بورس در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: عرضه های 
فوالد و پتروشیمی در بازار رسمی کاال با قیمت گذاری 
دستوری و دالر ۴200 تومانی از دو جهت با بخشنامه ها 

و قوانین مغایرات دارد.

خبرخبر

وزارت صنعت معدن و تجارت از تدوین بسته حمایتی از خودروسازان 
با تامین ارز مورد نیاز و مواد اولیه خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و 
نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعالم این خبر گفت: 
در این بسته همه منابع الزم برای حمایت ازخودروسازان و قطعه سازان 
پیش بینی شده و به زودی جزئیات آن منتشر می شود.امیرحسین قناتی 
خاطرنشان کرد: تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد پیش بینی 
شده در این بسته حمایتی است.پیش از این محسن صالحی نیا معاون 
امور صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت گفته بود: اگر سطح عمومی 
قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیالت خودروسازان 
نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارایه 

و برای کل خودروسازی کشور حدود 100 هزار میلیارد ریال افزایش 
سقف تسهیالت درخواست شده است.این درحالیست که بازار خودرو 
همچنان با نوسان همراه است و عرضه قطره چکانی خودرو به بازار بر 
آشفتگی آن افزوده است . رصد میدانی از بازار خودرو نشان میدهد 
که قیمت انواع خودروهای ساخت داخل در بازار همچنان با افزایش 
روبروست .نحوه ثبت نام خودرو سازان هم از متقاضیان خودرو با 
انتقادات بسیار زیادی همراه است و تاکنون دردی را از این بازار دوا 

نکرده است.
تعداد خودروهای ناقص به ۷۰ هزار دستگاه رسید

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی هم از افزایش 
تعداد خودروهایی که به دلیل کسری قطعات به صورت ناقص تولید 

و در کف کارخانه های سازنده متوقف شده اند خبر داد واظهار کرد: 
متاسفانه خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه سازان ناتوان هستند 
و همین موضوع موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی قطعه سازان 
و تولید قطعات شده است.وی با بیان اینکه در هفته های اخیر تنوع و 
تعداد قطعاتی که قطعه سازان نمی توانند تولید کنند بیشتر شده است، 
خاطرنشان کرد: یک خودرو از بیش از 3000 هزار نوع قطعه تشکیل 
شده که در صورت کمبود حتی یکی از این قطعات، خودرو اصطالحا 
تجاری نشده و در کارخانه های تولیدکننده متوقف می شود.وی ادامه 
داد: متاسفانه در هفته های اخیر وضعیت قطعه سازان بدتر شده است و 
ناتوانی خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه سازان نیز مشکالت را 
تشدید کرده است.وی افزود: در این شرایط در کوتاه مدت سه اقدام 
مهم باید صورت گیرد که صنعت خودرو و قطعه سازی از این بحران 
خارج شود که اولین اقدام، پرداخت تسهیالتی به ارزش بیش از 10 هزار 
میلیارد تومان به هر یک از شرکتهای بزرگ خودروسازی برای پرداخت 
مطالبات قطعه سازان است.محبی نژاد با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز 
میزان سرمایه در گردش شرکتهای قطعه سازی به کمتر از نصف رسیده 
است، تصریح کرد: دومین اقدام مهم برای خروج از این وضعیت، عرضه 
کافی و با قیمت مناسب مواد اولیه عمدتا دولتی همچون فوالد، فلزات 
رنگین و محصوالت پتروشیمی است که متاسفانه قیمت آنها در بازار به 
شدت افزایش یافته است.وی ادامه داد: سومین اقدام کوتاه مدت برای 
خروج صنعت خودرو و قطعه از این بحران، آزادسازی قیمت خودرو 
و واقعی شدن قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان است. در حال 
حاضر خودروسازان هنوز قطعات خریداری شده از قطعه سازان را با 
نرخ ارز 3200 تومانی سابق قیمت گذاری می کنند در حالیکه قطعه سازان 
ارز مورد نیاز را به نرخ  آزاد تامین می کنند.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم 
در تعطیالت تابستانی یک هفته ای خودروسازان و قطعه سازان، بخشی 
از خودروهای ناقصی که کسری قطعات آنها تامین شده، تکمیل و شاهد 
کاهش تعداد ۷0 هزار دستگاه خودروی ناقص متوقف در کارخانه های 

خودروسازی باشیم.

با تامین ارز مورد نیاز و مواد اولیه؛

تدوین بسته جدید حمایتی برای خودروسازان

آگهی مزایده
شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به فروش 
و یک دستگاه  GLX مدل 1383  پژو  یک دستگاه خودروی سواری 
خودروی وانت پیکان مدل 1385 از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

آگهی  درج  تاریخ  از  خودروها  از  بازدید  توانند جهت  می  عالقمندان 
صنعتی  شهرکهای  شرکت  بعثت  اداری  مجتمع  اردبیل  در  واقع   97/6/12 لغایت 
به سامانه مزایده  مزایده و شرکت در  اسناد  اردبیل مراجعه و جهت دریافت   استان 

www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
روبط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل

فراخوان مناقصه عمومی شماره 97/6 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی دومرحله ای پروژه های مندرج در 
جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/6/3 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 8 روز شنبه تاریخ 97/6/3 لغایت ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 97/6/10 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز سه شنبه تاریخ 97/6/20
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز چهارشنبه تاریخ 97/6/21

منابع مالی سال 1397 از محل بند ب تبصره 5 با سررسید 1399/7/21 به صورت اسناد خزانه اسالمی خواهد بود.
هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
آدرس: اردبیل خیابان دانشگاه 18 متری آزادگان پشت بیمارستان امام)ره( اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و یا برای 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5- 33230083-045 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934 

دفتر ثبت نام استان اردبیل- 33251587-045      اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 
لطفی- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیلثبت نام پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر موجود است.

ردیف
1
2
3

شماره فراخوان
200973785000052
200973785000053
200973785000054

موضوع مناقصه
تکمیل تخریب و بازسازی دبیرستان 12 کالسه هاجر ناحیه 1 اردبیل

تکمیل تخریب و بازسازی مدرسه 12 کالسه ابتدایی امام جعفر صادق)ع( جعفرآباد
تخریب و بازسازی مدرسه 6 کالسه فرجود بیله سوار )جایگزینی خشتی و گلی(

مبلغ تضمین)ریال(
990/000/000

638/000/000
513/000/000

مبلغ برآورد)ریال(
19/787/800/062
12/753/112/550
10/254/527/301

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی
پیرو اگهی درج شده در روزنامه پیام زمان مورخ 
97/5/16 و 97/5/23 با موضوع طراحی ،اجرا و 
نصب سیستم تصفیه فاضالب  جهت تامین اب 
فضای سبز شهر گناوه ، به اطالع می رساند که زمان دریافت اسناد 
به روز سه شنبه مورخ 97/6/20 و تحویل اسناد به روز شنبه مورخ 
به  یکشنبه مورخ 97/6/25  پاکات  بازگشایی  زمان  و   97/6/24

شهرداری بندر گناوهساعت 13:30 موکول گردیده.

آگهی
شعبه ششم دادگاه دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل 

خانم نازیال مهادیان در پرونده شماره ۹50۹۹۸1213۶0111۸ به اتهام سرقت وجه 
نقد و تلفن همراه موضوع شکایت خانم معصومه قلی پور تحت تعقیب قرار دارید 
به این وسیله بر اساس ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت 
پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود در ضمن متهم 

می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد 
دادیار شعبه ششم دادسراي عمومی و انقالب آمل. ایمان حسن زاده. م الف 2۰99

آگهی حصروراثت
آقای سعید جمالی گله نام پدرعبدالرضابشناسنامه1۸۸2355۷۴1متولد13۶۶/1/25صادره 
شوشتردرخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم 
غالمرضا جمالی گله بشناسنامه2000۹۸۷55۹صادره دزفول درتاریخ۹۷/5/22دردزفول 
الذکر2-محمدجمالی  فوق  مشخصات  با  عبارتنداز:1-متقاضی  اش  ورثه  فوت 
گله  جمالی  گتوند3-مسعود  تولد13۷0/5/2۸صادره  بشناسنامه1۸۷01۷1۷۴۸تاریخ 
گله  جمالی  شوشتر۴-علی  تولد13۷۴/2/22صادره  بشناسنامه1۸۷03۷۸1۶۴تاریخ 
بشناسنامه1۸۷02۶۹0۶3تاریخ تولد13۷2/2/۸صادره دزفول)پسران مرحوم(5-حدیث 
جمالی گله بشناسنامه 1۸۷00300۸۷تاریخ تولد13۶۸/5/12صادره از)دخترمرحوم(۶-
روبخیربنوتی بشناسنامه11۷تاریخ تولد13۴۷/1/2صادره از دزفول)همسرمرحوم(۷-مریم 
چهار لنگ بشناسنامه 1۸۸2103۴0۸تاریخ تولد131۶/10/3صادره ازشوشتر)مادرمرحوم(

والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه 
آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردباوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرنخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و 

رسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:1۶/۸۸
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای ابوالقاسم آقاجانپورفرزند محمد بشرح درخواستی که به شماره ۹۷000۸این شورا 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که  سیده 
فرح حسینی علی آباد فرزند میرنظام به شماره شناسنامه 530 صادره از نوشهر در 
تاریخ.1۴/05/13۹۷در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نوشهر فوت نموده و ورثه/ وراث 
حین الفوت وی عبارت اند از  1- آقای ابوالقاسم آقاجانپورگزافرودی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 130 همسر متوفی 2-  آقای سید نظام حسینی علی آباد فرزند سید 
حسین شماره شناسنامه 230 پدر متوفی  3- خانم فاطمه پور حسین کیل گالیه فرزند 
قربان به شماره شناسنامه 2۷0 مادر متوفی  ۴- آقای علی  آقاجانپور گزا فرودی فرزند 
ابوالقاسم شماره شناسنامه2200۷۹25۷5 فرزند متوفی  5-  سالله آقاجانپور گزافرودی 
آقاجانپور  اسامه   متوفی ۶-   فرزند  شناسنامه21۹0023۷۹3  شماره  ابولقاسم  فرزند 

گزافرودی فرزند ابولقاسم شماره شناسنامه111۴ فرزند متوفی 
واال غیر اینک  پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را  یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو میباشد از تاریخ انتشار 

آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی  صادر خواهدشد. 
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان نوشهر احمد کیا

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸2۸۸2۴00۷۹۴   شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) 10۴ جزایی 
سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷2۸۸۶۴0055۷ شماره بایگانی:۹۶0۹13  شاکی: خانم صدیقه زارع 
فرزند محمد تقی به نشانی : اسالمشهر- قائمیه- زمینهای شهرداری –کوکب هفتم- پالک ۴۶- واحد 

دوم  متهم: آقای میالد اصالنی به نشانی مجهول المکان  اتهام: سرقت مستوجب تعزیر 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای میالد اصالنی دائر بر سرقت اموال مردم دادگاه با توجه به شرح 
و محتویات پرونده- شرح شکایت شاکی- گزارش مرجع انتظامی- عدم حضور متهم در جلسه 
رسیدگی و در نتیجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه بر وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد ۶5۶-

۶5۷ از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به یکسال حبس تعزیری و رد مال و در صورت 
نبود مثل یا قیمت آن به مبلغ هفت میلیون ریال در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی 
بوده و  بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید 

نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 112۹
بیاتی- رئیس شعبه 1۰4 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان آقای 
اتهام سرقت در پرونده کالسه  ۹۶10۹۴/   اکبر  به  شهرام صفری شمامی فرزند 
ب 5 شعبه  دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب 
طی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار به وی ابالغ می گردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه جهت رسیدگی حاضر شده در صورت عدم 
حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل این شعبه در حقوق 
الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی 
ازیکماه  کمتر  محاکمه  روز  تا  آگهی  انتشار  تاریخ  است  بدیهی  نماید  می  صادر 

نباشد. م/الف 1125
شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای جواد شیر نژاد امامقلی   دارای شناسنامه شماره 5۶  به  شرح دادخواست به 
کالسه 332/5/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   ۴2 شماره  بشناسنامه   آبادی   اسفند  زارعی  اله  شادروان صیف  که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته،  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   13۹3/2/۸

منحصر است به:
1- خسرو زارعی اسفند آبادی  فرزند صیف اله زارعی  ش.ش با ملی 0۴50۴3۹۴2۹ 

متولد 13۴3 صادره از شیمران نسبت  پسر متوفی
 2- پرویز  زارعی اسفند آبادی  فرزند صیف اله  ش.ش با ملی 0۴5220۶۶۹3 متولد 

13۴5  صادره از شیمران نسبت  پسر متوفی
3- فرشید  زارعی اسفند آبادی  فرزند صیف اله  ش.ش با ملی 0۴522۷21۶5 متولد 

13۴۷  صادره از شیمران نسبت  پسر متوفی
۴- فرزاد  زارعی اسفند آبادی  فرزند صیف اله  ش.ش با ملی 0322231۹۷3 متولد 

13۶0  صادره از کرج نسبت  پسر متوفی
5- رضا  زارعی اسفند آبادی  فرزند صیف اله  ش.ش با ملی 03231۶1۸0۴ متولد 

13۶۴  صادره از کرج نسبت  پسر متوفی
۶- پروین  زارعی اسفند آبادی  فرزند صیف اله  ش.ش با ملی 0321۹۷۹۶۴۸ متولد 

1352  صادره از کرج نسبت  دختر متوفی
۷- فرزانه  زارعی اسفند آبادی  فرزند صیف اله  ش.ش با ملی 032202۴۹1۹ متولد 

135۴  صادره از کرج نسبت  دختر متوفی
۸- منیر بهرامی  فرزند ... ش.ش با ملی 3۹۹0۴۹۶۴0  متولد 132۷  صادره از همدان 

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد./ ج 230
رئیس شعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فردیس

اجرائیه
مشخصات محکوم له

البرز-  استان   : نشانی   - راننده   - شغل   اله  فرزند حمید  مرتضی  جوزائی  
شهرکرج - فردیس خ 1۸ شرقی قدیم پالک ، پالک ۶0 واحد 5

مشخصات محکوم علیه
مجهول   : نشانی  کارمند   محمد جعفر  شغل  فرزند   - مجاران  حیدری  ناصر 

المکان
بسمه تعالی  بموجب دادنامه شماره  ۹۷۷ مورخه ۹۶/12/۶ شورای حل اختالف 
محمد شهر حوزه ۶0 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل کرده 
است . محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار 
تومان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ بیست و پنج هزارتومان به عنوان 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه 
مورخ ۹۶/۶/13 لغایت اجرای حکم در حق محکوم و پرداخت نیم عشردولتی 

برعهده محکوم علیه می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به  بدهد 

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت )ده روز 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحأ 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 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 دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶1 

روز تا ۶ ماه محکوم خواهید شد.
۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی میباشد به  
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/1/21 و 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ که 
ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است . توجه نموده و به آن عمل نماید. / ج 22۷

شورای حل اختالف  شهرستان محمد شهر

 باید اژدهای را با همه ۱۳۰۰ امضای طالیی اش 
به مسلخ برد

الکترونیک را  فناوری اطالعات دولت  ارتباطات و  وزیر 
اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه ها 
بر یکدیگر دانست و برای تشریح نقش دولت الکترونیک در 

جلوگیری از فساد اعالم آمادگی کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری جهرمی 
سر  هفت  اژدهای  باید  نوشت:  خود  توییتر  صفحه  در 
فساد را با همه 1300 امضای طالیی اش، به مسلخ برد. در 
کنار برخورد با ُمفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصالح 

فرآیندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا و 
انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه 
منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.وی همچنین 
با هشتگ »گزارش به مردم« و با اعالم آمادگی برای تشریح 
دولت الکترونیک در راستای جلوگیری از فساد بیان کرد: 
آماده ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این 
فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طالیی فسادزا پرداخته و 
برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری 
برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی 
کرد:  خاطرنشان  نمی رود.جهرمی  پیش  باید  که  آن گونه 
دولت الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی 
سازمان ها یا ایجاد یک وب سایت اطالع رسانی یا احداث 
مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری برای 
دستگاه ها -که خود فسادی دیگر به حساب می آید- نیست. 
اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاه ها بر 

یکدیگر مطلوب نظر است.

»استفان دوجاریک« سخنگوی سازمان ملل 
متحد نسبت به خطر گسترش سومین موج 

وبا در یمن هشدار داد.
استفان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
متحد  ملل  سازمان  سخنگوی  دوجاریک، 
به خطر گسترش سومین موج وبا  نسبت 
در یمن هشدار داد.بر اساس این گزارش، 
استفان دوجاریک با انتشار بیانیه ای افزود 
که برای مقابله با این وضع 3۸5 هزار نفر 
وبا  مقابل  الحدیده و اب در  استانهای  در 
از  که  افزود  بیانیه  اند.این  شده  واکسینه 
آوریل 201۷ تا زمان حاضر یک میلیون و 
صدهزار ابتال به وبا در یمن گزارش شده 
آن جان  به خاطر  نفر  از 2300  بیشتر  که 

باخته اند.  

 هشدار سازمان ملل 
درباره گسترش موج سوم 

وبا در یمن

به  یورش  با  صهیونیستی  رژیم  نظامیان 
از  شماری  باختری  کرانه  مختلف  مناطق 
بازداشت  اتهام  تفهیم  بدون  را  فلسطینیان 

کردند.
نظامیان  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صهیونیست به سرکوبگری های خود علیه 
شهروندان فلسطینی در اراضی اشغالی ادامه 
نظامیان  گزارش،  این  اساس  دهند.بر  می 
اقدامات  این  ادامه  در  صهیونیستی  رژیم 
یورش  باختری  کرانه  مختلف  مناطق  به 
بردند.به دنبال این حمله میان صهیونیست 
اتفاق  درگیری  فلسطینی  شهروندان  و  ها 
خود  یورش  در  صهیونیست  افتاد.نظامیان 
را  فلسطینیان  از  باختری شماری  به کرانه 

بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

بازداشت شماری از 
فلسطینیان در یورش 

صهیونیست ها به کرانه باختری

 نوبت اول نوبت اول

اداره کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان اردبیل

 شرکت شهرکهای صنعتی
 استان  اردبیل
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فرماندار شهرستان شهریار خبر داد:

بهره برداری از ۶۴ پروژه در شهرستان شهریار در هفته دولت
برگزاری جشنواره پوستر و نقاشی روشنا در شرکت توزیع 

نیروی برق خوزستان
زاده؛  مروی  ضمیری  مهرداد  زمان-  خبرنگار 
فرماندار شهرستان شهریار در نشست خبری با 
از ۶۴  برداری  بهره  و  افتتاح  از  رسانه  اصحاب 

پروژه همزمان با هفته دولت خبر داد.
مهندس نورا... طاهری تشریح کرد: در حال حاضر 
1۶۴ پروژه متشکل از طرح های مربوط به بخش 
دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر 1100 میلیارد 
تومان در دست اقدام یا آماده افتتاح داریم که در 
این میان ۶۴ پروژه همزمان با هفته دولت به بهره 

برداری خواهند رسید.
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار ضمن 
اظهار خرسندی از مشارکت مردمی و زمینه سازی 
جهت سرمایه گذاری در بخش خصوصی اظهار 
داشت: با اجرای کامل این طرح ها حدود ۷۷0 
نفر از افراد جویای کار صاحب شغل می شوند و 
الزم به ذکر است در این میان پنج طرح با اعتباری 
بالغ بر ۷۷0 میلیارد تومان مربوط بخش خصوصی 

بوده است .
نیازهای  به  توجه  بر  تاکید  با  طاهری  مهندس 
شهروندان در اجرای پروژه ها گفت: فرمانداری 
شهرستان شهریار با توجه به جمعیت و نیاز هر 
قالب  در  ها  دهیاری  و  ها  شهرداری  به  منطقه 
در  که  به طوری  کند،  می  افزوده کمک  ارزش 
اختیار  در  تومان  میلیارد   1۷0 گذشته  یکسال 
روستاها و 130 میلیارد تومان در اختیار شهرهای 

شهرستان قرار گرفته است.
وی با اشاره به تعداد 10 مدرسه جدید در شهرستان 
شهریار افزود: خوشبختانه با اوج گرفتن نهضت 
آموزان در  دانش  تراکم  مدرسه سازی وضعیت 

کالسها نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
فرماندار شهرستان شهریار از جمله پروژه های 
قابل افتتاح در هفته دولت به احداث آتش نشانی 
فاز 5 اندیشه، ساختمان انتظامی فاز 5 اندیشه،پارک 
مریم،  رزکان،پارک  ورزشی  مجموعه  صدف، 
مدرسه شهرک آ اس پ، چمن مصنوعی امیریه، 
امیریه،  چندمنظوره  سالن  گردشگری،  مجتمع 
پست دائم ۶3 کیلو ولت شهید مطهری و ترنس 
سوم پست ۶3 کیلوولت شهریار، تولید قارچ ، 

آبیاری تحت فشار قطره ای، و ... اشاره کرد.

وحیدی فر-اهواز:به گزارش خبرگزاری ایسنا، 
کامران حدادی، دبیر جشنواره پوستر و نقاشی 
کودک روشنا اظهار کرد: امروزه صنعت برق به 
عنوان یکی از ارکان اصلی و فراهم کننده بستر 
الزم برای زیر ساخت های توسعه هر کشوری 
نقش اثرگذار خود را ایفا می کند. وی ادامه داد: 
اهمیت این صنعت در استان خوزستان به واسطه 
وجود صنایع بزرگ، شرایط خاص آب و هوایی 
و اقلیمی و سایر ویژگی ها، دو چندان است؛ به 
طوری که حتی تصور زندگی بدون برق سخت 
و گاه غیرممکن می شود. دبیر جشنواره پوستر 
و نقاشی کودک روشنا بیان کرد: شرکت توزیع 
نیروی برق خوزستان به عنوان دومین متولی 
تامین و توزیع برق در کشور با درک صحیح 
نقش و جایگاه و موقعیت این صنعت ممتاز، 
تالش خود را به کار گرفته تا عالوه بر اقدام 
های فنی و تخصصی برای پایداری شبکه برق، 
به رسالت اجتماعی و فرهنگی خود نیز عمل 
کند. وی افزود: در همین زمینه روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با هدف 
فراهم آوردن زمینه مناسب برای تعامل اصحاب 
فرهنگ و هنر و رسانه و استفاده از زبان گویای 
این قشر فرهیخته جامعه تالش دارد تا مسایل و 
چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت 

را از این طریق منعکس نماید.
نقاشی  و  پوستر  کرد: جشنواره  بیان  حدادی 

کودک فرصت بسیار مناسبی است تا ضمن 
زمینه  هنرمندان،  و  برق  صنعت  همکاری 
حمایت از آثار، کشف استعدادها و تقدیر از 
فعاالن این حوزه فراهم شود و امید است در 
روابط  همکاری  با  که  فرهنگی  حرکت  این 
عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان 
و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چند  هر  گامی  شود،  می  برگزار  خوزستان 
کوچک برای اعتالی بیش از پیش صنعت برق 
و نقش اجتماعی آن برداشته شود.  جشنواره 
دو بخش  در  نقاشی کودک روشنا  و  پوستر 
در  که  شود  می  برگزار  بزرگسال  و  کودک 
بخش کودک به صورت نقاشی با موضوعات 
اوج  ساعات  کنیم،  جویی  صرفه  چگونه 
مصرف، مصرف بهینه و آینده و انرژی است. 
این جشنواره در بخش بزرگسال نیز به صورت 
پوستر با موضوعات آینده و انرژی، ساعات 
اوج مصرف، مصرف بهینه و برچسب انرژی 
برگزار می شود. عالقه مندان تا 15 شهریورماه 
فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره 
به نشانی اهواز، امانیه، خیابان شهید منصفی، 
واحد  خوزستان،  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
روابط عمومی ارسال و برای کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن دبیرخانه )3333105۸-
0۶1( تماس حاصل کنند یا از طریق آدرس 

الکترونیکی زیر اقدام نمایند.

  آغازبه کار ششمین نمایشگاه
 گل و گیاه کرج

 درهای ششمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه کرج؛ 
با مشارکت ده ها شرکت داخلی و تولید کننده عرضه 
گل و گیاه در باغ گلهاِی پارک شهید چمران به روی 

عالقه مندان و شهروندان گشوده شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان سیما،منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج؛ در این نمایشگاه که از 
۴ لغایت ۸ شهریورماه به مدت 5 روز از ساعت ۱۰ 
صبح تا ۲۱ در باغ گلهای پارک شهید چمران کرج 
برگزارمی شود، تولیدکننده های گل های شاخه بریده، 
گیاهان آپارتمانی و فضای باز، لوازم و ادوات باغبانی 
و انواع گلدان و... حضور دارند و جهت رفاه حال و 
وگیاه عرضه  و گل  رضایت شهروندان،اقالم موجود 

شده با قیمتی مناسب برای فروش ارائه می شود.
برپایی ششمین نمایشگاه گل و  برای  برنامه ریزی 
کار سازمان  قبل در دستور  ها  از هفته  گیاه کرج 
سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج، قرار 
گرفته تا طراحی چیدمان وغرفه آرایی و توسعه فضای 
سبز و گل آرایی محوطه آن متفاوت از سال های 
گذشته باشد وتنها درفرش گل آن با  مساحت ۲۷۰۰ 
متر مربع که به عنوان بزرگترین فرش گل دائمی 
کشور شناخته می شود بیش از 3۰ هزار گل فصلی 

جدید کاشته شده است.
بر اساس این گزارش؛ سازمان سیما،منظروفضای سبز 
شهری شهرداری کرج؛ البته برنامه های جانبی جذاب 
و متنوعی هم در کناراین نمایشگاه برای شادی و 
جمله  آن  از  که  گرفته  نظر  در  شهروندان  نشاط 
برپایی جشن وُجنگ های شاد شبانه   به  توان  می 
مراسم  و  ده شب   مدت  به  عید  تا  عید  جشنواره 

نورافشانی  شبانه اشاره کرد.
و   ، پرندگان  باغ  توسعه  و  حیوانات  ازموزه  بازدید 
اضافه شدن گونه های جدید جانوری از جمله یک 
بازدیدازاین  های  جاذبه  دیگر  از  وراکون  شیر  بچه 
نمایشگاه هاي گل و گیاه  نمایشگاه است. ششمین 
مدیریت  بین  بیشتر  همگرایي  ایجاد  هدف  با  کرج 
فضاي  گسترش  و  توسعه  دست اندرکاران  شهري، 
سبز، تولیدکنندگان گل و گیاه و فعاالن در زمینه 
صنایع وابسته و جانبي و همچنین تقویت جایگاه گل 
و گیاه در زندگي شهري و ترویج فرهنگ گل دوستي 
افزایش روحیه نشاط و شادابي در  و گیاه پروري و 
میان شهروندان از فردا به مدت 5 روز از ساعت ۱۰ 
صبح تا ۲۱ در باغ گلهای پارک شهید چمران کرج 

برگزار خواهد  شد.

خبر

 افزایش ظرفیت آب با اجرای پروژه
 خط انتقال آب محالت

نماینده مردم محالت و دلیجان در  دکتر سلیمی  اراک:  داودی- 
مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید از پروژه اجرای خط انتقال 
آب شهر محالت، در جریان آخرین وضعیت آب شرب مصرفی 
این شهرستان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
وفاضالب استان مرکزی مهندس نظری مدیر امور آب وفاضالب 
شهرستان محالت ضمن اعالم خبر فوق، هدف از اجرای این پروژه 
لوله  کرد. وی محل  عنوان  افزایش ظرفیت آب شهر محالت  را 
گذاری را میدان بسیج تا سرچشمه محالت عنوان نمود و افزود : 
برای اجرای این خط انتقال بایستی   ۴200متر لوله گذاری به سایز 

300 میلیمتر انجام شود.
مدیر امور آب و فاضالب محالت برآورد هزینه اجرای این پروژه 
را ۴5میلیاردریال اعالم  نمود و افزود: از این میزان  35 میلیارد ریال  
بصورت اوراق و 10میلیارد ریال از محل درآمد های جاری شرکت 

تخصیص داده شده است.

بررسی هفته فرهنگی و ارائه راهکارهای برگزاری 
مطلوب آن در شورای فرهنگ عمومی چهاردانگه

نوری- اسالمشهر: هفتاد و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
چهاردانگه با حضور اعضاء روز سه شنبه 23 مرداد ماه در دفتر امام 

جمعه محترم چهاردانگه برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
اسالمشهر، جلسه با تالوتی چند از کالم اهلل مجید آغاز و سپس 
حجت االسالم گل وردی امام جمعه و رئیس جلسه ضمن خیرمقدم 
و تبریک حلول ماه ذی الحجه و سالگرد ازدواج حضرت علی)ع( 
و حضرت فاطمه)س(، با اشاره به صحبت های اخیر مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( از خنثی شدن فتنه ها و نقشه های آمریکا  
سخن گفت  و افزود: همه اینها را عنایت خدا و لطف امام زمان 
)عج( و بصیرت مردم دانست که نظام جمهوری اسالمی را با توجه 
به  همه این هجمه ها حفظ نموده است. امام جمعه چهاردانگه 
در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر در خصوص دستگیری مفسدان 
اقتصادی و کشف انبارهای احتکار اقالم و اجناس بر تالش هر چه 
بیشتر مسئولین جهت برطرف نمودن مسایل اقتصادی و معیشتی 
مردم تاکید نمود.  گل وردی سخنان اخیر مقام معظم رهبری را 
نقطه قوت و اطمینان خاطری برای ملت دانست و افزود: مسئولین 
برای  باروحیه جهادی  از تالش دلسوزانه و مخلصانه و  باید  هم 
جامعه امروز دریغ نکنند و با انجام کار کارشناسانه و تخصصی 
در همه حوزه ها بویژه در حوزه اقتصادی گامی اساسی برداشته و 
در خدمت به مردم و تقویت اسالم،  استوار باشند.  وی در پایان 
سخنانش بر تحقق اقتصاد مقاومتی با افزایش کیفیت اجناس داخلی 
،  افزایش و تقویت مراکز تولید داخلی و خرید کاالی داخلی تاکید 
نمود. در این جلسه همچنین حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و دبیر شورای فرهنگ عمومی چهاردانگه ضمن خیر مقدم 
و خوش آمد گویی به اعضاء حاضر، درخصوص برگزاری هفته 
فرهنگی شهرستان و ضرورت بسیج تمام ظرفیت ها و امکانات 
و توان فرهنگی موجود در سطح بخش را یاد آور شد و برگزاری 
این هفته را فرصت مناسبی جهت ارائه استعدادهای بالقوه و بالفعل 

شهرستان جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی بر شمرد. 

خبر

مراسم کلنگ زنی کارخانه ی کشت و فرآورده های 
با حضور  گچساران  در  سربیشه  دارویی  گیاهان 
اجرایی  معاون هماهنگی ستاد  دکتر سیدهاشمی 
نوروزی  عارف  دکتر  امام)ره(،  حضرت  فرمان 
توسعه  گروه  عامل  مدیران  جعفری  مهندس  و 
اقتصادی تدبیر و بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(، دکتر تاجگردون نماینده ی 
شورای  مجلس  در  باشت  و  گچساران  مردم 
و  گچساران  فرماندار  رحیمی  مهندس  اسالمی، 

مقامات محلی برگزار شد. 
این کارخانه که با اعتبار 1۸0 میلیارد ریالی ستاد 
به  زمینی  در  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرایی 
مساحت ۷/1 هکتار ساخته می شود در زمینه ی 
عصاره گیری و بسته بندی گیاهان دارویی فعالیت 
در صنایع  کارخانه  این  کرد. محصوالت  خواهد 
دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی مورد استفاده 

قرار خواهند گرفت.  
زمان الزم برای بهره برداری از کارخانه ی کشت و 
فرآورده های گیاهان دارویی سربیشه از خرید زمین 
تا افتتاح، 2۷ ماه پیش بینی شده و تمام منابع مالی 

آن از طریق گروه توسعه اقتصادی تدبیر وابسته 
به ستاد اجرایی فرمان امام)ره( تأمین خواهد شد. 
هم چنین تمام نیروهای مورد نیاز این کارخانه از 
میان مردم بومی منطقه به کار گرفته خواهند شد که 
بخشی از این اشتغال زایی با شروع عملیات ساخت 

آن آغاز شده است. 
این  در  تدبیر  اقتصادی  توسعه  گروه  مدیرعامل 

مراسم گفت: این مجموعه به منظور اشتغال زایی در 
استان های مختلف کشور بیش از 12 هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری کرده است. 
دکتر نوروزی با تأکید بر این نکته که ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( برای پویایی اقتصاد کشور 
ما  افزود: هدف  نمی کند،  دریغ  از هیچ کوششی 
کمک به ایجاد اشتغال، تولید و اقتصاد بوده و با 

کمال میل حاضر به مشارکت با هر کارآفرین و 
توسعه ی این کارخانه در هر نقطه ای از این استان و 
واگذاری آن به خود مردم بعد از چهار سال هستیم. 
دکتر سیدهاشمی، معاون هماهنگی ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( نیز در این آیین با بیان 
این که برای تأمین اعتبار این پروژه از هیچ کمکی 
دریغ نمی کنیم، تصریح کرد: تالش ما این است که 
زودتر از موعد مقرر و در آبان ماه سال آینده این 

پروژه ی مهم را تحویل کشاورزان دهیم. 
وی تأکید کرد: ما به این استان آمدیم تا این پیام را 
بدهیم که کارآفرینان و کشاورزان به میدان بیایند و 
بدانند که ستاد اجرایی آماده ی همکاری در زمینه ی  
حمایت از کارآفرینی و کمک به پیشرفت اقتصادی 
کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی است و اگر یک 

قدم بردارید ما دو قدم برمی داریم. 
مجلس  در  باشت  و  گچساران  مردم  نماینده ی 
نیز در این مراسم اظهار داشت:  شورای اسالمی 
گچساران  در  دارویی  گیاهان  کارخانه ی  احداث 
آغاز یک حرکت جهادی در راستای اشتغال زایی 

است. 

به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( انجام شد؛ 

کلنگ احداث کارخانه کشت و فرآورده های گیاهان دارویی سربیشه

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر راي شماره 13۹۷۶031۶00200120۴ هیات اول مورخ 13۹۷/0۴/31 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسالم آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیروس شهسواری 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 0 صادره از اسالم آباد غرب در ششدانگ یک باب ساختمان 
مسکونی به مساحت ۸/۸2متر مربع پالک 2۶52 فرعی از 1 اصلي واقع در اسالم آباد غرب 
خ مفتح کوچه نسیم چهار شامل مبایعه نامه عادي و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز 
گردیده است .لذا به منظور  اصالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف /303/1
تاریخ انتشار نوبت اول:13۹۷/0۶/0۴  تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹۷/0۶/21 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم آباد غرب،محمد عباسی 

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شماره525بشرح  شناسنامه  دارای  نظری  سیروس  آقای 
توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  کالسه۹۷0۹50ازاین 
داده که شادروان ابراهیم نظری بشناسنامه12۷۹درتاریخ1۷خرداد۹۷ اقامتگاه دائمی 

خودبدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1_سیروس نظری فرزندابراهیم،ش ش:525،نسبت بامتوفی»فرزند«

2_مهنوش نظری فرزندابراهیم،ش ش:۷0،نسبت بامتوفی»فرزند«
3_سهیالنظری فرزندابراهیم،ش ش:32۴،نسبت بامتوفی»فرزند«
۴_فریبانظری فرزندابراهیم،ش ش:۷۶30،نسبت بامتوفی»فرزند«
5_لیالنظری فرزندابراهیم،ش ش:13۶0،نسبت بامتوفی»فرزند«
۶_پری رخ صفری فرزندحسین،ش ش:5۷21،نسبت»همسر«

اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادریک نوبت آگهی می نماید 
تاهر کسی اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرنخستین آگهی 

ظرف یکماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد. مجوزارشاد:5333
شعبه دوم حصر وراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل ۸2 به شماره بدنه ۸2۸222۸5 و شماره موتور 

12۴۸20۴۶۴21 و شماره پالک ایران ۷2-۶55ق3۶ مفقود و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸122۸۴00۷3۷ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
براتعلی  فرزند  چشمه  اورته  رجبی  جالل  آقای  متهم.  شماره  نهایی  تصمیم  آمل 
به نشانی مازندران آمل روستای  آقای نصراله چتر سفید فرزند موسی.  با کفالت 
کمدره. اتهام. نگهداری و مالکیت مواد مخدر رای دادگاه به موجب کیفر خواست 
صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان محمود آباد آقای جالل رجبی فرزند 
براتعلی 35 ساله متاهل و فاقد سابقه کیفری در این پرونده متهم است به استعمال 
به  توجه  با  دادگاه  تریاک  شیره  سانت  وپنجاه  گرم  یک  نگهداری  و  تریاک  شیره 
محتویات پرونده گزارش تنظیمی از مرجع انتظامی کشف مواد مخدر از متهم و 
برگ توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات متهم در دادسراي و دادگاه بزه انتسابی به 
متهم را به استناد بند یک از ماده 5 و 1۹ از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 
۷۶ با اصالحیه سال ۸۹ محرز دانسته. متهم موصوف را با رعایت ماده 13۴. از قانون 
مجازات اسالمی مصوب سال 13۹2 در خصوص استعمال شیره تریاک به پرداخت 
هفتاد وچهار ضربه  نقدی در حق دولت و تحمل  ریال جریمه  میلیون  پنج  مبلغ 
شالق و در خصوص نگهداری شیره تریاک به پرداخت مبلغ یکصد و بیست هزار 
جریمه نقدی در حق دولت و تحمل دو ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه 
به نفع دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد.  م الف 20۹۶

رئیس دادگاه انقالب شهرستان آمل. مرتضی مهدوی 

آگهی حصروراثت
آقای صادق عویدی نسب نام پدرکاظم بشناسنامه13۴2۸صادره ازشادگان درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که پدرش مرحوم کاظم 
درتاریخ13۹۷/۴/1۸درشادگان  ازشادگان  بشناسنامه۸۴۷۸صادره  نسب  عویدی 
اقامتگاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی با مشخصات فوق2-جواد
بشناسنامه11۴11متولد135۶/12/۷وکدملی1۸۹۸3331۸1صادره شادگان3- حسین 
شادگان۴-سلطان  بشناسنامه۷۶0متولد13۶3/5/۹وکدملی1۸۹۹5513۹5صادره 
شادگان5- 13۶۷/۴/1۷وکدملی1۸۹۹۸۹۶3۶۸صادره  15۹۶2متولد  بشناسنامه 
بشناسنامه1۸۹00۴2501متولد 13۶۸/۹/1۸صادره شادگان۶-عواطف بش مصطفی 
بشناسنامه۶۷53 ۷-مریم  شادگان  ناسنامه1۸۹032۸2۹۴متولد13۷3/10/1۹صادره 
بشناسنامه12۶ شادگان۸-عفاف  متولد13۶5/10/25وکدملی1۸۹۹۸0۸02۷صادره 
عویدی  همگی  شهرت  شادگان  2۷متولد135۴/1/25وکدملی1۸۹۹111۷۷۸صادره 
نژادبشناسنامه۶۸35متولد133۴/3/۷صادره  جاری  متوفی(۹-حسنه  نسب)فرزندان 
مزبوررادریک  مراتب  قانونی  ازتشریفات  بس  متوفی(والغیر.اینکه  شادگان)همسر 
نوبت آگهی مینمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
بجزسری  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  نشرآگهی 

ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شادگان

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم فاطمه حبیبی فرزند محمد علی 

خواهان آقای اسداله ابدالی فرزند مهر علی  دادخواستی به طرفیت خوانده خانم 
این شعبه  به  مطالبه وجه مطرح که  به خواسته  فرزند محمد علی   فاطمه حبیبی 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷0۹۹۸۶۶10۷00303  شعبه هفتم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/0۷/11  
آیین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  ساعت12:00تعیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –رضا نقی زاده 

دادنامه 
پرونده کالسه ۸۹0۹۹۸2۸۸2۴00۸۷1     شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 10۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره   ۹۷0۹۹۷2۸۸۶۴0051۷
شماره بایگانی: ۹۷0111 

شاکی: آقای ذوالفقار ایمانی فرزند عباس به نشانی : قم- خیابان توحید- انتهای 
کوچه 2۹ و 12 متری رضوی- پالک 21 

متهم:آقای نادر خیر خواه به نشانی اسالمشهر- شهرک امام حسین )علیه السالم(- 
خیابان 12 متری امیر اکرم ) شهید بایرامی(- کوچه 12 شمشاد- پالک 15  

اتهام: انتقال مال غیر 
رای دادگاه 

در خصوص پرونده کالسه ۸۹0۹۹۸2۸۸2۴00۸۷1  و اتهام آقای نادر خیر خواه مبنی  
بر کالهبرداری از طریق انتقال مال غیر یک ملک مسکونی به مساحت 21۸ متر مربع 
به مبلغ چهل میلیون ریال  دادگاه با توجه به کیفر خواست صادره از سوی دادسرای 
نماینده  دفاعیات  به شماره ۹۶10۴32۸۸0005۶۴2  و  انقالب اسالمشهر  عمومی و 
محترم دادستان از کیفر خواست و عدم حضور متهم در نتیجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه 
بر وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 1  از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 
و اختالس و کالهبرداری متهم موصوف را به دو سال حبس تعزیری - چهل میلیون 
ریال جزای نقدی و همان مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده 
و  بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل 

تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 11۴۴
بیاتی- رئیس شعبه 1۰4 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر
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 شهریور پرخطرترین ماه در جاده های 
کشور است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: هر سال، 
شهریور پرترددترین ماه از لحاظ مسافرت و شلوغی جاده هاست. در 
اغلب سال ها نیز بیشترین میزان تصادف، فوتی و جرح در حوادث 

رانندگی نیز در این ماه رخ می دهد.
سردار تقی مهری افزود: بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی، 
نفر جان خود را در تصادفات  شهریور سال گذشته هزار و ۷00 
رانندگی از دست دادند. وی گفت: در این ایام افزایش حجم سفرها، 
سرعت و سبقت غیر مجاز خودروها، عجله و شتابزدگی راننده ها 
به خصوص در نزدیکی شهرها برای زود رسیدن به مقصد و توجه 
نکردن به عالئم راهنمایی و رانندگی از مهمترین عوامل تصادفات 
به شمار می رود.رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی در اامه به ایرنا 
گفت: از رانندگان می خواهیم از مبدا تا مقصد مسیر حرکت خویش 
را جزو سفر بدانند و به دور از هرگونه عجله و شتاب و با احترام به 
قوانین مسیر خود را طی کنند. سردار مهری خاطر نشان کرد: رانندگان 
باید پس از هر دو ساعت رانندگی حدود یک ربع استراحت کنند تا 

خستگی و خواب آلودگی آنان رفع شود و حادثه ای ایجاد نشود.
درصد   35 موجود  اطالعات  و  آمار  اساس  بر  کرد:  تصریح  وی 
تصادفات به دلیل سرعت و سبقت غیرمجاز در ایام تابستان گزارش 
شده است و 3۸ درصد نیز به دلیل عدم توجه به جلو، خستگی و 
این مهم توجه  به  اگر رانندگان  آلودگی رخ داده است که  خواب 
کنند، قطعا شاهد کاهش تصادفات خواهیم بود.سردار مهری گفت: 
بر همین اساس ۶5 درصد تصادفات در30 کیلومتری شهرها رخ می 
دهد که عمدتا به فوت و جرح منجر می شود که دلیل این تصادفات 
نیز بی توجهی به جلو، خستگی و خواب آلودگی است. رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی افزود: برای انجام یک سفر امن و راحت بسیاری 
از دستگاه ها از جمله اورژانس، هالل احمر و راهداری با پلیس 
همکاری دارند و ما نیز به نوبه خود از رانندگان می خواهیم با رعایت 
قوانین مانع از بروز حوادث شوند، در غیر این صورت خودروی 
افرادی که دارای تخلفات حادثه ساز باشند، با حضور ماموران پلیس 

توقیف و از ادامه سفر آنان جلوگیری خواهد شد. 

شرایط و نحوه ثبت نام وام ضروري بازنشستگان

ثبت نام وام ضروری بازنشستگان که از اول شهریور شروع شده، تا 
آخر این ماه ادامه دارد و به ۴00 هزار نفر تعلق می گیرد.

صندوق بازنشستگی کشوری هرساله تسهیالتی کم بهره و کوچک به 
بازنشستگان اعطا می کند. سال گذشته 300 هزار بازنشسته، چهارمیلیون 
تومان وام ضروری دریافت کردند که امسال با رشد قابل قبولی همراه 
شده و با در نظر گرفتن اعتبار 2000 میلیارد تومانی، قرار است ۴00 
هزار بازنشسته، پنج میلیون تومان وام با کارمزد ساالنه چهار درصد 
دریافت کنند. بر این اساس، بازنشستگان و موظفین مشترک صندوق 
بازنشستگی کشوری می توانند تا 31 شهریور به پایگاه اطالع رسانی 
صندوق بازنشستگی به نشانی www.cspf.ir مراجعه کرده و با 
توجه به شرایط و ضوابط زیر اقدام به ثبت درخواست وام ضروری 

خود کنند.
آن طور که صندوق بازنشستگی اعالم کرده است، پس از پایان مهلت 
ثبت نام و اعالم اسامی واجدین شرایط دریافت، مبلغ وام بر اساس 
اولویت تعیین شده به شماره حساب متقاضی نزد بانک صادرات ایران 
واریز و موارد از طریق پیام کوتاه )SMS( به اطالع وی خواهد رسید.
ضوابط و شرایط دریافت وام: اعتبار وام بر اساس تعداد بازنشستگان و 
موظفین هر استان تعیین می شود. اولویت با متقاضیانی است که تاکنون 
از وام ضروری استفاده نکرده باشند. مبلغ وام ۴0 میلیون ریال است 
و فقط به حساب متقاضی در بانک صادرات که در سیستم احکام 
درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی دریافت می کنند، واریز 
خواهد شد. اقساط وام 3۶ ماهه با کارمزد سالیانه چهار درصد است. 

خبر

توزیع مکمل آهن در سطح دبیرستان 
های کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: مکمل یاری 
ویتامین D برای حدود ۹۹ درصد دختران و پسران 
دانش آموز در مقاطع متوسطه اول و دوم دبیرستان 

انجام شده است.
 D علیرضا رئیسی با بیان این که مکمل یاری ویتامین
برای حدود ۹۹ درصد دختران و پسران دانش آموز در 
مقاطع متوسطه اول و دوم دبیرستان انجام شده است، 
گفت:  آهن یاری هفتگی ۹۹ درصد  دختران دانش 
آموز دبیرستانی دوره اول و دوم متوسطه  با تامین 
و توزیع مکمل آهن در سطح دبیرستان های کشور، 
به منظور پیشگیری و کنترل کم خونی فقر آهن با 
خریداری و توزیع بیش از ۴1 میلیون عدد قرص آهن 

صورت گرفته است.
معاون وزیر بهداشت، بهبود وضعیت بیماران دیابتی 
به میزان 55 درصد ، کنترل وزن در 52 درصد، بهبود 
وضعیت چربی های خون در ۶3درصد  و کنترل فشار 
خون 55درصد مراجعین مراکز جامع خدمات سالمت 
با ارائه خدمات مشاوره تغذیه و رژیم درمانی 10۹5 
کارشناس تغذیه را از دیگر اقدامات معاونت بهداشت 

در حوزه تغذیه عنوان کرد.

 درمان رایگان مادران
 وکودکان معتاد

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
حمایت های این سازمان از مادران معتاد بهبود یافته 
و درمان رایگان آنها گفت: سال گذشته 10۶0 نفر 
از کودکان و نوجوانان که مشکل اعتیاد داشتند )یا 
خودشان اعتیاد داشتند و یا از مادر معتاد متولد شده 

بودند( به بهزیستی مراجعه کردند.
به حمایت های  اشاره  با  فرید  اهلل مسعودی  حبیب 
سازمان بهزیستی در مورد مادران معتاد نیزبه ایسنا  
گفت: برای درمان این مادران همه حمایت ها را انجام 
می دهیم به این صورت که وزارت بهداشت گزارش 
اولیه را می نویسد و به ما اطالع می دهد؛ همکاران 
سازمان بهزیستی به آنجا می روند و بررسی ها را انجام 

می دهند.
در صورتی که وضعیت خانوادگی این مادر مساعد 
باشد ترجیح می دهیم تا با حمایت های کمتر او را در 
داخل خانواده درمان کنیم و در این حالت برای درمان 
حداقل ماهی ۴00 تا 500 هزار تومان به مادر پرداخت 
شده و درمان اعتیاد وی به شکل رایگان انجام می شود.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی اظهار کرد: همچنین 
حمایت هایی را نیز به عنوان زن سرپرست خانوار 
پرداخت می کنیم. سال گذشته 10۶0 نفر از کودکان 
خودشان  )یا  داشتند  اعتیاد  مشکل  که  نوجوانان  و 
اعتیاد داشتند و یا از مادر معتاد متولد شده بودند( به 
ما مراجعه کردند. نیمی از آنها داخل خانواده  نسبی و 
سببی شان رفتند و بقیه آنها فعال در بهزیستی ساکن 
مادر و  مراکز  بهزیستی  هستند. حتی خود سازمان 
کودک را راه اندازی کرده است که دو مرکز در تهران 
هستند. در یکی از این مراکز به نام »طلوع بی نشان ها« 
که محل آن متعلق به سازمان بهزیستی است، برنامه 
ریزی شده که زنان بهبود یافته مشغول به کار شوند و 

کاالهایی همچون گلدان های تزئینی تولید کنند

خبر

با مواد  مبارزه  مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد 
مخدر با اشاره به اینکه اخیرا مشاهده کردم چند 
که  فروختد  می  شاهدانه  عود  اینترنتی،  فروشگاه 
نوشته بود بوییدن آن شاد کننده و برطرف کننده 
استرس است گفت: امروز با فناوریهای نوین بچه ها 

را به سمت و سوی مصرف مواد می کشانند.
در  نوپدید  آسیب های  همایش  در  حمید صرامی 
فضای مجازی؛ تهدیدها و فرصت ها که در پردیس 
نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار شد با بیان اینکه 
بی ثباتی، غیرقطعی بودن، پیچیدگی و مبهم بودن از 
ویژگی های زندگی در دنیای آشوبناک قرن 21 است 
گفت: در آستانه هزاره سوم و در قرن بیست و یکم 
بشریت با سه مولفه به سوی آینده پرتاب می شود، 
گفت: این سه مولفه عبارتند از اینکه بشر شناخت 
درستی از آینده ندارد، آماده رویارویی با آن نیست و 

خط مشی مواجهه با آن را ندارد.
وی افزود: سیاست گذاران در این زمان کمی عقب 
هستند و استراتژی مواجهه با مسائل را نمی دانند 
زیرا تا سالهای پی در پی مسائل اجتماعی و فرهنگی 
در حاشیه بوده است. مدیرکل تحقیقات و آموزش 
ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه اگر متولیان امر 
در آموزش و پرورش نورافکن ها و ریلها را خوب 
طراحی نکنند ممکن است دانش آموزان از آسیبهای 
اجتماعی چون اعتیاد سر در بیاورند گفت: در عصر 
پیش رو با رفتارهای واکنشی و اینکه نمی توانیم به 
موقع تصمیم گیری کنیم روبرو هستیم. صرامی با 
اشاره به اعتیاد، بزرگترین آسیب اجتماعی قرن 21 
که در کنار فقر و مسائل محیط زیستی قد علم کرده 
است گفت: این آسیب یک تهدید استراتژیک، چند 

وجهی، چند سببی و سیستماتیک است.
وی به هفت مولفه اثرگذار در حوزه آینده شناسی 
اعتیاد اشاره کرد و گفت: مطالعات جامعه جهانی از 

سال 1۹۶1 به این سو به ما نشان می دهد با رشد 
سرسام آور مصرف مواد مخدر روبروییم. همچنین 
با افزایش نرخ جمعیت مواجهیم که در این پروسه 
اثرگذار است. عالوه بر این با افزایش جذابیت مواد 

مخدر تولیدی روبرو هستیم.
با مواد  مبارزه  مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد 
مخدر افزود: در جهان با دو موضوع جدی روند 
تقاضای مواد  فزاینده  فزاینده عرضه مواد و روند 
مواجهیم. جامعه جهانی از 20۸ میلیون مصرف کننده 
در سال 200۸ به 2۷5 میلیون نفر رسیده است. گویا 
در جامعه جهانی این آسیب 1۹۹ کشور جهان را 
تهدید می کند. تهدید جدی برای ما در مدارس و 
دانشگاه ها و کف خیابان روان گردان های جدید و 
ان پی اس ها هستند که در سال 200۹، 1۶۶ نوع بود 

و اکنون به بیش از ۸00 نوع رسیده است.
صرامی با اشاره به اینکه نوجوانان در اینترنت درباره 
مواد مخدر با منشاء گیاهی تحقیق می کنند و این 
به سوی مصرف  کامال  را  آموزان  دانش  تبلیغات 

عالقه مند کرده و همین می شود که یکهو ماری جوانا 
و مجموعه کانابیس ها به الگوی دوم مصرف مواد 

تبدیل می شوند.
وی با بیان اینکه در سازمان ملل در نشست مشترک 
کشورها دو سال پیش به این نتیجه رسیدیم که در 
جامعه جهانی در شبکه های پنهان وب از طریق 
تبلیغ  مواد  مصرف  و  فروش  برای  دائم  اینترنت 
می کنند گفت: کسب درآمد از این محل 1۷0 تا 300 
میلیارد دالر و حدود 3000 میلیارد تومان در سال 
است. به عنوان نمونه وبسایت آلفایی بیش از صدها 

نوع مواد غیرمجاز را تبلیغ کرده بود.
با مواد  مبارزه  مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد 
مخدر ادامه داد: امروز یک نوجوان در اتاق خوابش 
راحت به این سایت ها دسترسی دارد. باورهای غلط 
که مصرف مواد برای زیبایی و الغری و شب بیداری 

و بدون عارضه بودن آنها بسیار زیاد شده است.
صرامی در بخش دوم سخنانش به پیامدهای ناشی 
از اعتیاد در سطح جوامع تا سال 2025 اشاره کرد و 

گفت: در آن زمان سن مصرف در حال کاهش است 
و ورود جنسیت زنان به مواد در حال افزایش است. 
افزایش مصرف مواد در شاغلین و افراد تحصیلکرده، 
ضربه پذیری نهاد خانواده و آموزشی را رخ می دهد 
و تمایل به مصرف همزمان مواد وجود دارد و با 
افزایش مرگ و میر و تلفات انسانی ناشی از مصرف 

مواد روبرو می شویم.
اینکه تا سال 2025 مصرف مواد  با اشاره به  وی 
صورت  به  متادون  چون  تجویزی  داروهای  و 
غیرتجویزی بیشتر می شود گفت: این از مشکالت 
فراروی ماست. دسترسی به مواد افزایش می یابد 
زیرا رشد خشخاش و کوکایین در جامعه جهانی در 
حال افزایش است و وی با بیان اینکه اگر مداخالت 
جدی نداشته باشیم و پیشگیری نکنیم میزان مصرف 
از دو میلیون و ۸02 هزار نفر در سال ۹۴ به سه 
میلیون و 31۶ هزار نفر در سال 1۴0۴ می رسد عنوان 
کرد: الگوی مصرف به ترتیب مخدرها و مشتقات، 
شیشه و محرک ها و حشیش و مشتقات آن است 
که در سال 1۴0۴ حشیش و مشتقات آن رشد پیدا 
می کند. باید توجه کنیم در آینده افزایش بیکاری ها 
ممکن است گرایش به فروش مواد را زیاد کند و 

استرس ها تمایل به مصرف مواد را باال ببرد.
با مواد  مبارزه  مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد 
مخدر با تاکید بر اینکه کاهش تعامالت اجتماعی 
زمینه را برای فرد گرایی، افزایش استرس درونی و 
گرایش به مصرف مواد افزایش می دهد به افزایش 
نابرابری ها و بی ثبات کننده های اقتصادی اشاره 
کرد و گفت: وقتی ۸5 درصد افراد در سطح متوسط 
به پایین و 15 درصد اغنیا هستند فرد ممکن است 
به سمت فروش مواد برای درآمد باال برود و وقتی 
زمینه اشتغال مولد فراهم نیست فرد به سمت اشتغال 

غیرقانونی مواد اعتیاد آور و پولشویی برود.

هشدار به افزایش مخدرها در کشور

در جلسه ۷00 کمیسیون مشورتی که در محل 
برگزار  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  دبیرخانه 
شد، اعالم شد که ۸۹ درصد کنکوری ها با سوابق 
تحصیلی پذیرفته شدند. در این جلسه گزارشی از 
برگزاری آزمون سراسری سال 13۹۷ و تغییرات 
پیش رو برای آزمون 13۹۸ توسط دکتر ابراهیم 
خدایی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور ارائه 
شد که طبق این گزارش در سال جاری ۴۷۹ حوزه 
در داخل کشور و 25 حوزه در خارج از کشور 

اقدام به برگزاری آزمون کرده اند.
همچنین تأکید شد براساس تبصره 1 و ۴ ماده 5 

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی کشور که حداقل ۸5 درصد 
ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور را بر مبنای 
سابقه تحصیلی در نظر گرفته بود، این میزان در 
سال جاری با ظرفیت پذیرش ۸۹ درصد از طریق 

سوابق تحصیلی محقق شده است.
در ادامه اشاره شد برخالف سال های گذشته که 
تاثیر سوابق تحصیلی به صورت تأثیر مثبت در 
کارنامه کنکور لحاظ می شد، طبق مصوبه شورای 
قطعی  تأثیر  سال 13۹۸  در  پذیرش  و  سنجش 

سوابق تحصیلی لحاظ خواهد شد.

۸۹ درصد کنکوری ها اب سوابق تحصییل پذیرفته شدند

رئیس انجمن دارو سازان تهران گفت: حال صنعت 
داروسازی ایران اصال خوب نیست.

سید  ،دکتر  زمان  پیام  سالمت  گروه  گزارش  به 
تهران   سازان  دارو  انجمن  رئیس  خوئی  حمید 
همایش  مرکز  در  که  داروساز  روز  مراسم  در 
های رازی  برگزار شد، اظهار کرد: حال صنعت 
داروسازی ایران اصال خوب نیست و داروسازان 
از وضعیت داروسازی امروز رضایت ندارند و هیچ 
کس سیاست روشنی از فردای ما مشخص و تببین 
نمی کند . وی ادامه داد: کل برنامه این است که 
در شرایط بحرانی اقالم داروهای وارداتی کاهش 
پیدا کند، در طول چهار سال گذشته مردم عادت 
کردند داروی لوکس بخرند و چرخش یک دفعه  
مشکالتی ایجاد می کند. وی با اشاره به اینکه الویت 
اصلی سازمان غذا و دارو رفع نیاز مردم و رسیدگی 
به صنعت دارو است، افزود: مردم در خصوص 
موضوع دارو شوخی ندارند و در کشورهایی مثل 
پاکستان برای دارو دولت عوض می شود. خوئی 
اضافه کرد: ما در آستانه یک بحران دارویی هستیم و 
مسئوالن وزارت بهداشت این مسئله را جدی نمی 

گیرند. وی ادامه داد: اگر شایعه کمبود دارو  ایجاد 
شود، نگرانی به جان مردم می افتد و همین مسئله 
سبب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا می شود 
و زمان زیادی به طول می انجامد تا این موضوع 
سالمت  تحول  طرح  در  گفت:  وئی  شود.  حل 
به داروساز جفای زیادی شده است زیرا اوراقی 
به دست صنایع می رسد که برای نقد شدن آن 
30 درصد از ارزش آن کاهش پیدا می کند. وی 
بیان کرد: دارو طی چند سال گذشته قیمتش ثابت 
مانده است و فقط به ما می گویند که کیفیت را 
باید باال ببریم، اگر کیفیت دارو افت کرد مسئولش 
دولت و وزارت بهداشت است زیرا افزایش کیفیت 
هزینه بر است و کسی از ما حمایت نمی کند. وی 
اظهار کرد: ما از ظرفیت باالیی در حوزه صادرات 
دارو برخوردار هستیم و من می گویم که صنایع 
داروسازی دزد نیستند، در تمام دوران سخت جنگ 
۹5 درصد از دارو های کشور به وسیله شرکت 
های داخلی تولید و به مردم عرضه می شده است 
و اکنون 23 هزار دارو ساز در کشور مشغول به 

خدمت هستند که هیچ حمایتی از آنها نمی شود.

در آستانه بحران دارویی هستیم

`آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :۴/12۸/۹۷ شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: مختار محمدی فرزند:عزیز خوانده:مهدی قائم لواردبیلی  فرزند: عظیم
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبهبطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 13۹۷/۷/۴ ساعت۹:30 وقت رسیدگی تعیین 
شده است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ 
می شود در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به 

این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتیو ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای محمدصالح محمدیفرزندمحمود درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 2۶5۶فرعی از120 از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به 
زمین شهری صدیقی که از آقایان هدایت و محمد صحراگرد خریداری و درخواست 
سند مالکیت نموده و پرونده نیز تحت کالسه ۹۷–۷تشکیل و به هیئت موضوع قانون 
فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگیبرابر رأی شماره 13۹۷۶031۶00۷0003۸0  
مورخ  1۹ /  ۴ /۹۷حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 150  متر 
مربع به نام آقای محمدصالح محمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقایانعبداله و محمد و محمود و محمدصالح صدیقیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره 
تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره 
ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای محمدصالح محمدیصادر خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود - عزیزی

تاریخ انتشار اول  20/  5/   13۹۷ تاریخ انتشار دوم  ۴/  ۶  /  13۹۷

دادنامه
پرونده کالسه ۹۷0۹۹۸1110۹00333 شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل 

تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷1110۹005۴۹
خواهان: آقای سیدتقی حسینی افروزی فرزند سیدخلیل به نشانی استان مازندران 

روستای باال گنج افروز - منزل شخصی
خوانده: آقای ابوالفضل فخریان فرزند حبیب اله به نشاني مجهول المکان

خواسته: دستور موقت
دستور موقت 

بطرفیت  خلیل  سید  فرزند  افروزی  حسینی  تقی  سید  دادخواست  خصوص  در 
منع  بر  مبنی  موقت  دستور  صدور  بخواسته  اله  حبیب  فرزند  فخریان  ابوالفضل 
نظربه   ۷2 ایران   5۸ ج   ۹۷3 انتظامی  شماره  به  خودرو  پالک  توقیف  و  استفاده 
از موارد فوری است  ابرازی خواهان، مورد  تقدیمي ومستندات  مفاد دادخواست 
که چه بسا که عدم صدور آن موجب خساراتی گردد که در آتیه جبران آن غیر 
ممکن یا متعسر باشد و از طرفي صدور دستور موقت مالزم با ورود در ماهیت 
دعوی نیست و همچنین خواهان به ازاء خسارت احتمالی مورد درخواست دادگاه 
به حساب  ایران  بانک ملی  / 2 ریال طی فیش شماره 31۹۹05   500 / مبلغ000 
سپرده دادگستری واریز نموده است لذا دادگاه با احراز فوریت امر ضمن پذیرش 
آیین  قانون    310 ماده  به  استناد  با  موقت  صدور  جهت  در  خواهان  درخواست 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قراردستور موقت دایر بر منع 
قرار صادره  میدارد.  اعالم  و  الذکررا صادر  فوق  پالک خودرو  توقیف  و  استفاده 
بالفاصله قابل اجرا و ابالغ میباشد.ضمنا«دستورموقت صادره مستقال قابل اعتراض 
وتجدیدنظروفرجام نیست، لکن خوانده می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت 
به  منوط  موقت  دستور  اجرای  نماید.  رسیدگی  درخواست  و  اعتراض  نیز  آن  به 

موافقت رییس جوزه قضائی می باشد.
رییس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی بابل- مصطفی ابرازه 

آگهی ابالغ
احتراما در خصوص دادخواست آقای محمدرئوف سلیمانی با وکالت آقای تیمور 
رضائی به طرفیت محمدرشید – محمدتوفیق – محمدصالح – حسین – محمد – 
نقره – کوفیه – ثانیه همگی سلیمانی و ملیحه محمودی مبنی بر تحریر ترکه ماترک 
مرحوم احمدسلیمانی خواهشمند است نسبت به درج آگهی مبنی بر حضور ورثه 
یا نماینده قانونی آنها، بستانکاران و مدونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر 
ترکه دارند در ساعت 10:30 مورخ ۹۷/۶/21 جهت تحریر ترکه در شعبه چهارم 

شورای حل اختالف روانسر اقدام الزم بعمل آید.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف روانسر-صابر محمدی

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
نظر به اینکه خواهان آقای جابر محمد نیا تیجی  فرزند محمدرضا دادخواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت احمد شهاب انداز فرزند محمدرضا  در این شعبه 
تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه ۷/3۸۶/۹۷ ثبت و برای مورخه 
۹۷/۷/۹ ساعت ۹ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن 
خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و به خوانده ابالغ میگردد که در وقت 
رسیدگی در شعبه هفتم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم آن به دفتر شعبه هفتم مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و 

ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد.
مدیر دفتر شعبه ۷ شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری زانتیا SXمدل ۸۸با شماره پالک 3۷1 ط۷۴ ایران ۸۶ و شماره 
موتور ۶۸3۴0 و شماره شاسی S15122۸۸1۷۶۹52 بنام حسین اسکندری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
سند کمپانی خودروی سواری پژو 20۶ مدل 13۹۷ به رنگ سفیدروغنی وبه شماره 
نیروی انتطامی ۸۸۸ ی12 _ ایران _۸2 وبه شماره موتورA 01۴۷2۶۶ 1۶5 وبه 
مفقود  کوهپر  اسماعیل خزائی  نام  به   NAAP03EE3JJ5۴30۶1شماره شاسی

نوشهرگردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد .

برگ اجراییه 13.1182.96 
مشخصات محکوم له رضا طالبی با وکالت مظاهر شعبانپور به نشانی بابل چهار راه 

نواب جنب دارایی ساختمان باران طبقه اول 
مشخصات محکوم علیه 1- فریدون آزادی فرزند جمشید 2- حمید پناهی فرزند 

نادر به نشانی هر دو مجهول المکان 
بموجب رای شماره 1۷۹3 تاریخ ۹۶.12.1شعبه 13 شورای حل اختالف شهرستان 
با شماره  نقلیه پراید  انتقال یک دستگاه وسیله  بابل محکوم علیه مکلف است به 
پالک 522 ل۴۹ ایران ۷۷ متضامنا به پرداخت مبلغ 1.2۷0.000 ریال بابت هزینه 

دادرسی حق الوکاله وکیل و حق تعرفه در حق خواهان صادره غیابی است 
مدیر دفتر شعبه 1۳ شورای حل اختالف بابل 

برگ اجراییه 9.651.96
مشخصات. محکوم له  معصومه رفیعی کشتلی به نشانی بابل کمربندی غربی توحید 
3۷ مشخصات محکوم علیه نادری سالحی مجهول المکان به موجب رای شماره 15 
تاریخ۹۷.1.1۴ شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه. محکوم است رای 
محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل با مشخصات 
فوق الذکر پراید مدل 13۸3 با شماره پالک ۴۴۸ ج5۷ ایران 33به نام خواهان و پرداخت مبلغ 

هشتصد و سی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان پرداخت نماید 
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمدعلی رضایی 

شعبه 10۶ دادگاه کیفری دو شهرستان آمل 
شاکی حمید یدالهی به طرفیت متهم آقای محمد علی رضایی به اتهام جعل مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸1213۹0152۴ شعبه 10۶ 
دادگاه کیفری دو شهرستان آمل ثبت و وقت رسیدگی مورخ 13۹۷/0۷/01 ساعت 
۹ صبح تعیین که حسب دستور دادگاه به علت مجهول المکان بودن متهم و یک 
نبوت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
 مدیر دفتر شعبه 1۰6 دادگاه کیفری دو شهرستان آمل. 
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آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 123/د۹۷/1 آقای 1-رضا سیفی میرزایی به اتهام )سرقت وانت 
پیمان  شکایت  (موضوع  مسروقه  مال  )تحصیل  اتهام  به  طوالبی  2-بیژن  پیکان( 
اسایش تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
تا  آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹2 مراتب در روزنامه آگهی  قانون  ماده 1۷۴ 
و  دادسرای عمومی  دادیاری  اول  در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  روز  ظرف 30 
انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد –حسین عباسی مفرد 

متن آگهی 
محکوم له : عزیز پوالدوند 

محکوم علیه : یاسین دلفان آذری مجهول المکان 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به یاسین دلفان آذری که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره ۹۷10۴2۶۶5۶50005۸ از شورای حل 
اختالف در پرونده کالسه ۹۷0010 به موجب دادنامه شماره ۹۷0۹۹۷۶۶5۶500055 
مورخ 13۹۷/3/۷ صادره از شعبه 15 مجتمع خانواده محکوم علیه محکوم است به 
نیز  بابت اصل خواسته و  تومان  پنجاه هزار  میلیون و سیصد و  مبلغ سه  پرداخت 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست )13۹۷/2/1( 
لغایت زمان اجرای حکم در مرحله بدوی در حق محکوم له می باشد پرداخت نیم 
عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیه می باشد بدیهی است 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ 
تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد 
اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ. د.م و ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی 
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع خانواده 

شهرستان خرم آباد –کرامت دانش نیا .

مفقودی
 برگ سبز پژو پارس مدل ۹۷ با شماره پالک ۴۴۸ ل۴۹ ایران ۸2 با شماره موتور 
1۸1B۷۹۴۴۶ و شماره شتسی jH۹۴۶5۹۷ بنام فرشاد قاسمیان راد مفقود گردیده 

بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  دوم   / اول  رای شماره 13۹۷۶033105۷000۶50هیات  برابر 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
مزرعه فرزند کمندعلی بشماره شناسنامه 1۴۷ صادره از شهریار در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 1۶3/20 مترمربع پالک 215۸ فرعی از ۹ اصلی واقع در 
ماهدشت خریداری از مالک رسمی آقای کرمعلی قاسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  11۸۹0 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۷/05/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۷/0۶/0۴
ایرج فهیمی رئیس ثبت اسناد و امالک

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴0۹۹۸2۸۸2۴010۷۶    شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر 

) 10۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۸2۸۸۶۴00۶1۸ 
شماره بایگانی:۹۷00۹۴ شاکی: آقای احمد جهانگیری منفرد- فرزند حسین به نشانی : 

تهران- تهران پارس- سراج- سروش 11- پالک ۶- واحد ۹ 
متهمین: 1. خانم لیال قاسمی 2. خانم شهال قاسمی 3. آقای امیر- فاقد نام خانوادگی ۴. آقای 

محسن قاسمی – همگی به نشانی: مجهول المکان 
اتهام ها: 1. ضرب و جرح عمدی 2. توهین 

رای دادگاه : در خصوص اتهام آقایان 1. محسن قاسمی و 2. امیر و خانم ها 3. لیال قاسمی 
و ۴. شهال قاسمی  دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین دادگاه با توجه به شرح و 
محتویات پرونده- شرح شکایت شاکی- گزارش مرجع انتظامی- نظریه پزشکی قانونی- 
صدور کیفر خواست به شماره ۹۶10۴32۸۸00005۸3۷  عدم حضور متهم در جلسه 
رسیدگی بزههای منتسبه به آنها محرز و مسلم بوده مستندا به مواد 5۶۹-۴۴۹-۴۴۸-1۷-2-
۶0۸   از قانون مجازات اسالمی متهمین  موصوف را به صورت تساوی به پرداخت نیم 
در صد دیه کامل بابت ارش تورم ساعد راست و هشت در صد دیه کامل بابت شکستگی 
استخوان زند اسفل ساعد راست در حق آقای احمد جهانگیری منفرد و هریک از آنها را 
به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت بابت توهین محکوم می نماید رای 
صادره غیابی بوده و  بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز 

پس از آن قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 11۴1
بیاتی- رئیس شعبه 1۰4 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر
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افزایش 23 درصدی صادرات غیرنفتی 
پارس جنوبی در دولت دوازدهم

مدیرکل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
گفت: در یک سال منتهی به هفته دولت )۲ شهریور 
۹۶ تا ۹۷( ۱۷ میلیون و 5۶۰ هزار تن کاالی غیرنفتی 
شامل محصوالت تولیدی منطقه به ارزش افزون بر 
هشت میلیارد و 3۲۰ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۶۸۲ دالر 

به خارج از کشور صادر شده است.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، احمد پورحیدر افزود: 
این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
از نظر وزن هفت درصد و از نظر ارزش ۲3 درصد 
افزایش داشته است. این مقام مسئول در منطقه پارس 
جنوبی اضافه کرد: همچنین ۱۴ میلیون و 3۷۲ هزار 
و ۷۶۸ تن میعانات گازی به ارزش هفت میلیارد و 5۶ 
میلیون و ۸۹۷ هزار و ۱۱ دالر از این منطقه به خارج 
از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته از نظر ارزش، یک درصد افزایش داشته است. 
وی ادامه داد: در مجموع در مدت یاد شده بیش از 3۱ 
میلیون و ۹33 هزار و ۲۹5 تن کاال شامل میعانات 
گازی، متانول ، پروپان، بوتادین، سیمان فله، اوره، بوتن 
۱، آمونیاک، هیدروکربنها، نفت خام و غیره به ارزش 
۱5 میلیارد و 3۷۷ میلیون و 3۷۹ هزار و ۶۹3 دالر 
به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال از نظر ارزش ۱۲ درصد افزایش داشته 
است. پورحیدر ادامه داد: این محصوالت بیشتر به 
امارات، چین، کره جنوبی، هند، اندونزی، ژاپن، تایوان، 
ایتالیا، فرانسه، بلژیک، آلمان، روسیه، لهستان و نروژ 
صادر شده است. این مقام مسئول در منطقه پارس 
جنوبی گفت: همچنین در در این یکسال، ۱۹۸ هزار 
و ۲۱۲ تن کاال و تجهیزات به ارزش یک میلیارد و 
۴۹۶ میلیون و 3۱۹ هزار دالر وارد پارس جنوبی شده 
است. پورحیدر یادآور شد: بیشتر تجهیزات و کاالهای 
وارد شده شامل تجهیزات پاالیشگاهی و مواد شیمیایی 
مورد استفاده پتروشیمی ها و فازها بوده است که در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن 33 درصد 

افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، منطقه پارس جنوبی گسترده 
ترین میدان گازی جهان را در خود جای داده است 
و به عنوان بزرگترین منطقه صادراتی میعانات گازی 
کشور شناخته می شود. در بخش ایران این میدان، 
ذخیره گاز ۱۴ تریلیون مترمکعب گاز به همراه ۱۸ 
میلیارد بشکه میعانات گازی است که هشت درصد کل 
گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل 
می شود. تولید گاز از ۱۰ فاز نخست پارس جنوبی در 
سال ۱3۹۲، نزدیک به ۲۸5 میلیون مترمکعب بود که 
این میزان با بهره برداری از ۱۱ بخش جدید پارس 
جنوبی به 5۴۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته 
است. میعانات گازی پارس جنوبی از طریق گوی های 
شناور )اس.پی.ام( مستقر در سواحل عسلویه و سایر 
تولیدات بویژه محصوالت پتروشیمی از طریق اسکله 

های موجود در منطقه پارس جنوبی صادر می شود.

خبر

آگهی مفقودی
اینجانب سید سید رضا مشکواتی تروجنی مالک خودروی پژو پارس مدل ۸2 به 
شماره بدنه ۸2۸222۸5 و شماره موتور 12۴۸20۴۶۴21 و شماره پالک ایران ۷2-
۶55ق3۶ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

بهشهر

آگهی مفقودی 
برگ سبز و سند کپمانی خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی رنگ سفید –
روغنی مدل 13۸۸ به شماره موتور 30۸32۸۴ به شماره شاسی 1۴122۸۸3103۹0 
s به شماره پالک 31 ایران 1۶۹ ب 31 بنام نظر علی رضائی فرزند ملک به کد ملی 

لرستان – خرم آباد .  ۶13۹۹۸۶0۹5 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 

رای هیئت
آگهی ابالغ

 مفاد رأی صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 13۹0/0۹/20

برابر رأی شماره 13۹۷۶030105۷003200 تاریخ 13۹۷/05/22 صادره از هیأت 
رسیدگی به اسناد عادی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی، امالک و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0/0۹/20 تصرفات مالکانه آقای حسین 
براتی فرزند علی اعظم به صورت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن 
به مساحت ۸00 مترمربع قسمتی از پالک ۹1۷ فرعی از ۶2اصلی واقع در شهریار 
مالکیت  ثبتی و دفتر امالک مربوطه سند  برابر محتویات پرونده  محرز گردیده و 
ثبت 21۶۶۷۷ صفحه ۴۸  از ششدانگ پالک مذکور ذیل  مترمربع مشاع  هشتصد 
دفتر امالک جلد 15۷۷ به نام آقای حسین براتی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
با اعمال ماده 3 قانون مذکور و ماده 13 آئین  گردیده است ؛ هیأت مقرر نموده 
نامه اجرائی آن مصوب 13۹1/0۴/25 نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف 
فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رأی صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع 
جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز آگهی می گردد که چنانچه به مفاد 
انتشار  تاریخ  از  ماه   2 مدت  ظرف  را  خود  اعتراض  دارند  اعتراض  صادره  رأی 
اولین آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در 
صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت 
برابر مقررات اقدام خواهد نمود . ضمن صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود. م.الف:1۶۷5
سید مرتضی موسوی رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار
نشانی: شهریار- شهرک اداری- اداره ثبت اسناد و امالک شهریار

تاریخ چاپ نوبت اول:13۹۷/0۶/0۴ تاریخ چاپ نوبت دوم: 13۹۷/0۶/1۹

آگهی احضارمتهم وفق ماده174
واخطارمی  ابالغ  المکان  فرزندمرادمجهول  محمدسابقی  گل  آقای  به  بدینوسیله 
تلفنی  علیه شمادائربرمزاحمت  نظرپورفرزندالیاس  علی  آقای  شودحسب شکایت 
به دفترشعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(تقدیم که به کالسه۹۴15۹3/ب 
ثبت شده است،به تجویزماده1۷۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹2مراتب یک 
نوبت درجرایدکثیراالنتشاردرج،لذاازتاریخ نشرآگهی به مدت یک ماه به شما مهلت 
داده می شود،جهت ادای توضیح دراین مرجع حاضرشود،درغیراینصورت دادگاه 

تصمیم مقتضی اتخاذخواهدنمود.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-اسدهاللی زاده

قوه قضاییه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرزاداره ثبت اسناد و امالک ساوجبالغ
اگهی فقدان سند مالکیت

آقای نوذر سلوکانه طبق وکالتنامه شماره 3۴۶3۴-۹۶/12/1۶ دفتر 520 تهران از طرف 
مریم میر محمد صادقی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است 
که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر مربع قطعه 1 تفکیکی 
ثبت  ثبتی شهرستان ساوجبالغ  ذیل  از 1۷۷ اصلی جزء حوزه  پالک10۸۹ فرعی  
123۴3۴ دفتر 30۹دفتر 5۸1 به نام مریم میر محمد صادقی ثبت و سند به شماره چاپی 
۶3۷۴5۹ به نام نامبرده ثبت و صادر شده است و به علت سهل انگاری مفقود گردیده 

است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت 
به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف 2۴۶
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ  1۳9۷/6/4

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

پرونده کالسه ۹50۹۹۸1213۶00021 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره ۹۶0۹۹۷1211۹00۴55 

متهمین. آقای شاهین غالمحسینی فرزند علی اکبر. به نشانی تهران خ. پیروزی. خ. 
کرمان. کوچه نخستین پ 3 

کوچه  نبرد.  خ.  پیروزی. خ.  خ.  تهران  نشانی  به  آرش  فرزند  افشار  آقای حسین 
شهید خالقی. پ ۴ط2 

اتهام ها. 
مشارکت در حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع گراس. به میزان 12گرم 

نگهداری و حمل مواد مخدر از نوع گراس به مقدار 12گرم گراس. 
رای دادگاه. به موجب کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 
آمل آقای حسین افشار فرزند آرش. متولد 13۷۴ مجرد و فاقد سابقه کیفری. شاهین 
غالمحسینی فرزند علی اکبر متولد 13۶۸ مجرد و فاقد سابقه کیفری در این پرونده 
گزارش تنظیمی از مرجع انتظامی کشف مواد مخدر از مکان و برگ توزین تنظیمی 
ضم پرونده دفاعیات متهمان در دادسراي بزه انتسابی به متهمان را با استناد به بند 
یک از ماده 5 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با اصالحیه سال ۸۹ 
محرز دانسته با رعایت ماده 125 از قانون مجازات اسالمی و ۴0۶. از قانون آیین 
هزار  هشتصد  مبلغ  پرداخت  به  را  موصوف  متهمان  از  یک  هر  کیفری  دادرسی 
ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل دوازده ضربه شالق و ضبط مواد مخدر 
مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای وسپس. ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس دادگاه انقالب آمل. مرتضی مهدوی. م الف 2۰98

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
شماره پرونده:13۹۴0۴001015001۶01

اگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه ۹۴003۹0 مقدار سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 500 متر مربع قطعه 3۷ تفکیکی به شماره 
از  مفروز  اصلی  از چهل و هفت  فرعی  پالک سی و دو هزار و دویست و یک 
پالک 11۹۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در حوزه ثبتی شهریار ذیل ثبت 25۷۴۹۴ 
صفحه 1۴۶ دفتر 1۸30 به نام شرکت تعاونی چند منظوره شاهد ثبت و سند صادر 
و تسلیم گردیده است و سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 10۴۴۴۸ مورخ 
۹3/5/1۹ دفتر خانه 2 شهریار به امیر محب ثابت و امید محب ثابت بالسویه منتقل 
شده است و نسبت به آن سند تک برگی صادر و تسلیم شده است و سهم امیر 
و. سهم  است  دفتر 215۸ سند جداگانه صادر شده  در صفحه 200  ثابت  محب 
امید محب ثابت برابر نامه شماره ۹۴003۹0 مورخ ۹۴/12/15 اجرای ثبت شهریار 
بازداشت گردید است و حدود آن شماال پی مشترک بطول )20( بیست متر به قطعه 
بیست و پنج تفکیکی و شرقاپی مشترک بطول بیست و پنج متر به قطعه سی و 
شش تفکیکی و جنوبا پی است بطول بیست متر به خیابان احداثی به عرض ده متر 
و غربا پی مشترک بطول 25 متر به قطعه 3۸ تفکیکی که به علت عدم ایفای تعهد 
مورخ  نظریه  برابر  و  است  اجرائیه تحت شماره ۹۴003۹0 شده  به صدور  منجر 
۹5/11/30 کارشناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت است 
از ملک فوق واقع در شهریار میدان جهاد بلوار کشاورز شهرک شاهد خ 1۶ متری 
خ 10 متری ) الله 5( قطعه 3۷ تفکیکی سه دانگ به صورت زمین که در آن فقط 
ستون )اسکلت( برپا شده و رها شده است که سه دانگ از ششدانگ مزبور به مبلغ 
بانک و حقوق  ارزیابی شده است و جهت وصول طلب  ریال   1/۹00/000/000
دولتی کالسه فوق الذکر در روز یکشنبه مورخ ۹۷/0۶/25 از ساعت ۹ الی 12 ظهر 
از طریق  اداری  نشانی شهریار شهرک  به  اجرا  ثبت شهریار واحد  اداره  در محل 
مزایده حضوری بفروش می رسد و مزایده با توجه به عشر یه اضافی از مبلغ پایه 
1/۹00/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است 
چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه 
میتوانند  مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد طالبین و خریداران 
جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به ثبت شهریار اجرا به نشانی باال 
مراجعه و جهت شرکت در مزایده در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند 
ضمنا بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و نیز 
بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم قطعی انها برای این اداره معلوم 
نشده بعهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای 
دارایی و شهرداری و ... خواهد بود. مورد مزایده بیمه نمی باشد. تاریخ انتشار آگهی 

مزایده :۹۷/0۶/0۴ .م.الف:1۶۷2
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهریار - صادقبیکی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۴0۹۹۸2۸۸2100۹۷۶      شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 10۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره   ۹۷0۹۹۷2۸۸۶۴00531
شماره بایگانی: ۹۷0113  شاکی: شهرداری اسالمشهر- به نشانی : اسالمشهر- بلوار 
بسیج- نبش خیابان امام موسی کاظم ) علیه السالم( - ساختمان مرکزی شهرداری 
)علیه  کاظم  موسی  امام  خیابان   اسالمشهر-  نشانی  به  حسینیان  مراد  متهم:آقای 

السالم(- کوی عدالت 13- پالک 22 
اتهام ها: 1. انتقال از اسناد مجعول 2. جعل سند 

مراد حسینیان  آقای  اتهام  و  پرونده کالسه ۹۶0۹1۷   در خصوص   : دادگاه  رای 
مبنی  بر جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به کیفر خواست صادره از 
سوی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به شماره ۹۶10۴32۸۸0005۶0۶1  و 
دفاعیات نماینده محترم دادستان از کیفر خواست و عدم حضور متهم در نتیجه عدم 
دفاع موثر بزه منتسبه بر وی را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 52۶   از قانون 
مجازات اسالمی متهم موصوف را به یکسال حبس تعزیری بابت جعل و یکسال 
حبس تعزیری بابت استفاده از سند مجعول محکوم می نماید رای صادره غیابی 
بوده و  بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 11۴5

بیاتی- رئیس شعبه 1۰4 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

آگهی
شعبه اول  دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 

پرونده کالسه ۹۶0۹۹۸1213۴01۴3۹ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷1211۹005۴۷

اول روبروی  متری.  ده  نور.  آمل. خ  مازندران  نشانی  به  پور  متهم. حسن حاجی 
دانشگاه فذا جنب. سو پر مارکت. حسن. منزل استیجاری آقای فالح. 

اتهام ها. نگهداری و مالکیت مواد مخدر. اعتیاد به مواد مخدر. 
رای دادگاه به موجب کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان 
آمل آقای حسن حاجی پور فرزند علی اصغر. متولد 13۶2 متاهل و دارای سابقه 
کیفری در این پرونده متهم است به نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان دو 
گرم و هفتاد سانت و استعمال مواد مخدر از نوع تریاک. دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی،  کشف مواد مخدر از متهم و برگ 
توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات متهم در دادسراي بزه انتسابی به متهم را به استناد 
به بند یک از ماده 5 و 1۹ از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال13۷۶ با اصالحیه 
سال 13۸۹ محرز دانسته با رعایت ماده 13۴. از قانون مجازات اسالمی مصوب 13۹2 
به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال  متهم موصوف را در خصوص استعمال تریاک 
جریمه نقدی در حق ده و تحمل سه ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع 
دولت محکوم می نماید با رعایت ماده ۴0۶. از قانون آیین دادرسی کیفری رای صادره 
غیابی ظرف مدت بیست روز پس از  ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای 
وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 

رئیس دادگاه انقالب شهرستان آمل. مرتضی مهدوی م الف 2۰9۷

امکان خارج کردن الشه سانچی وجود ندارد

شرکت ملی نفت کش اعالم کرد: خارج کردن الشه سانچی با توجه 
به شرایط ویژه، وزن آن، عمق آب و موقعیت جوی و جغرافیایی 
منطقه و فاصله 3۰۰ مایلی آن از ساحل، به تجهیزات بسیار پیچیده 

و پیشرفته ای نیاز دارد که در حال حاضر در دنیا وجود ندارد. 
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی نفتکش، تیم مشاوران داخلی 
بعد از انجام بررسی های خود اعالم کردند با توجه به وضعیت و 
تغییر شکل ساختمان کشتی سانچی در اثر حرارت و فشار آب 
در زمان غرق شدن، کاهش ارتفاع ساختمان آن از حدود ۲۸ متر 
ریزش  و  ساختمان کشتی  پیچیدگی  هم  در  متر،  به حدود ۱3 
اجزای داخلی آن، در همان جلسات و بررسی های اولیه احتمال 
این  با  شد.  اعالم  منتفی  کشتی  این  ساختمان   به  غواص  وورد 
وجود با توجه به اصرار مدیریت ارشد شرکت ملی نفتکش ایران 
برای بررسی تمام راهکارهای اعزام غواص و جستجوی نشانه ای 
از پیکر شهدا، در بررسی تصاویر ثانویه دریافتی برروی ساختمان 
کشتی و موقعیت و شرایط آن تمرکز شد اما محدودیت های اعزام 
و ورود غواص اعم از میزان پیشروی، مدت زمان غوص در دریا و 
... بار دیگر امکان اعزام غواص و ورود به داخل سانچی را رد کرد 
بخصوص که منافذ و راه های ورود به کشتی نیز مسدود شده و یا 

از بین رفته است.
 بر این اساس و طبق بررسی کلیه تصاویر دریافتی و با لحاظ تمام 
شرایط و جوانب حادثه و مدت هشت روزی که سانچی در آتش 
و ذوب  سانتیگراد سوخت  از ۹۰۰ درجه  بیش  با درجه حرارت 
شدن آن بر اثر حرارت و فشار ناشی از غرق شدن، حتی به فرض 
اعزام غواص نمی توان به یافتن نشانه ای از پیکر شهدا امیدوار بود. 
به عبارت دیگر در شرایط فعلی این کشتی، احتمال موفقیت در 

یافتن نشانه ای پیکر شهدای سانچی غیرممکن است.
در خصوص خارج کردن الشه سانچی نیز با توجه به شرایط ویژه 
این کشتی، وزن آن، عمق آب و موقعیت جوی و جغرافیایی منطقه 
و فاصله 3۰۰ مایلی آن از ساحل، به تجهیزات بسیار پیچیده و 
پیشرفته ای نیاز است که در حال حاضر در دنیا وجود ندارد. شرکت 
ملی نفتکش ایران  از زمان سانحه سانچی  برای مراحل عملیاتی 
مختلف از جمله ارزیابی اعزام غواص، اعزام ربات و تصویربرداری از 

کشتی سانچی حدود ۴۰ میلیون یورو هزینه کرده است.

 افزایش بیش از ۵درصدی قیمت نفت
 در هفته گذشته 

قیمت نفت پس از هفت هفته افت پیاپی، در پایان هفته گذشته 
بیش از 5درصد افزایش یافت.

قیمت نفت خام شاخص دبلیوتی آی )نفت خام آمریکا( روز جمعه، 
دوم شهریورماه با ۸۹ سنت افزایش به ۶۸ دالر و ۷۲ سنت برای هر 
بشکه رسید. قیمت این شاخص در پایان هفته گذشته، 5,۴ درصد 

نسبت به هفته پیش از آن باالتر بود.
جیمز ویلیامز، اقتصاددان انرژی در مؤسسه دبلیو آر تی جی، اعالم 
کرد بازارها همچنان گزارش هایی درباره کاهش صادرات نفت ایران 

دریافت می کند.
وی اعالم کرد با تحقق یافتن پیامدهای تحریم های آمریکا ضدایران، 

تأثیر آنها بر بازار مشخص خواهد شد.
با یک دالر و ۹  در همین حال، قیمت شاخص نفت خام برنت 

سنت افزایش به ۷5 دالر و ۸۲ سنت برای هر بشکه رسید.

کوتاه از انرژی

وزیر نیرو با بیان این مطلب که تعرفه پرمصرف ها را قطعا تغییر 
خواهیم داد، به گونه ای که ترجیح دهند از بخش بدمصرف ها 
تعرفه  افزایش  برنامه  بیایند، گفت:  ها  به بخش خوش مصرف 
آب و برق را برای مشترکان پرمصرف در دستور کار داریم که با 
توجه به مطالعات اقتصادی صورت گرفته هدف گذاری این است تا 
تعرفه های جدید ۱۰ درصد در بخش برق و ۱۲ درصد در بخش 

آب میزان مصرف را کاهش دهد.
رضا اردکانیان با بیان اینکه به طور قطع تعرفه مصرف قطعا تغییر 
خواهد کرد، گفت: سه گروه را برای این مسئله در نظر گرفته ایم. 
گروه اول افرادی هستند که زیر الگو مصرف دارند و قرار شده برای 
این دسته از افراد سیستم های جدید تعرفه تشویقی در نظر گرفته 
شود.وی افزود: یک بخش دیگری از افراد جامعه که جمعیت زیادی 
را نیز در بر می گیرند، در حد الگو مصرف دارند و گروه سوم نیز که 
تعداد آنها کم اما میزان مصرف شان زیاد است، گروه پرمصرف ها 

را تشکیل می دهند. وزیر نیرو با بیان اینکه قصد داریم تا تعرفه را 
برای این دسته از افراد به گونه ای اصالح کنیم که عالقه و تمایل 
به کاهش مصرف داشته باشند؛ به گونه ای که ترجیح دهند از گروه 

پرمصرف ها خارج شوند.
افتتاح 6 هزار و 600 پروژه برق و آب در هفته دولت

وزیر نیرو همچنین گفت: در هفته دولت امسال شاهد کلنگ زنی یا 
آغاز بهره برداری شش هزار و ۶۶۶ پروژه در حوزه آب و برق هستیم 

که ارزش آن معادل ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
اردکانیان همچنین در آیین بهره برداری تجاری واحدهای اول 
و دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند به ظرفیت 3۲۰ 
مگاوات گفت: سال گذشته به دلیل چالش های آبی در کشور شاهد 
کاهش ظرفیت تولید برق از نیروگاه های برق آبی بوده ایم که 
به طور مثال می توان به کاهش 5۰ درصدی ظرفیت تولید برق 
نیروگاه های برق آبی در استان خوزستان به میزان ۴5۰۰ تا 5 هزار 

مگاوات اشاره کرد.
وی با اعالم اینکه ۴ تا 5 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تا پیک 
مصرف سال آتی به ظرفیت تولید اضافه می شود، افزود: یکی از 
ویژگی های مهم سال مصرفی آینده برق این است که مردم تنها 
مصرف کننده برق نیستند بلکه طبق برنامه ریزی های انجام شده 
قرار بر این است تا در حوزه مدیریت مصرف شاهد صرفه جویی سه 
تا چهار هزار مگاواتی باشیم. به گفته این مقام مسئول، با توجه به 
سیاست های حوزه مدیریت مصرف و همچنین افزایش ظرفیت 
تولید برق پیش بینی می کنیم که تابستان سال آینده را بدون 
خاموشی سپری کنیم و در بخش آب و برق خوش مصرف تر شویم. 
این در حالی است که صرفه جویی دو هزار مگاواتی مصرف برق 
امسال نشان داد می توانیم به رقم های باالتری در حوزه مدیریت 
مصرف دست یابیم. وزیر نیرو اظهار داشت: در هفته دولت امسال 
شاهد کلنگ زنی یا آغاز بهره برداری شش هزار و ۶۶۶ پروژه در 
حوزه آب و برق هستیم که ارزش آن معادل ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان است. در ادامه این مراسم محسن طرز طلب مدیرعامل 
شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با اشاره به اینکه در استان تهران 
شاهد ۱۴۰۰ مگاوات کمبود تولید هستیم گفت: با توجه به رشد ۴ 
درصدی مصرف به طور میانگین اگر رویه کنونی ادامه یابد تا پایان 
برنامه ششم توسعه شاهد کسری 3 هزار و ۴۰۰ مگاواتی  و اگر این 
رویه ادامه داشته باشد تا پایان برنامه هفتم توسعه با کمبود 5 هزار 
و ۴۰۰ مگاواتی رو به رو هستیم.طرزطلب گفت: به منظور مدیریت 
تولید برق عملیات اجرایی نیروگاه ری در دست اجراست. در شرق 
تهران نیروگاهی طراحی شده که پیش بینی می شود تا اواخر سال 
جاری وارد مدار تولید شود. این در حالی است که بهره برداری از 
۱۰ واحد بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی را برای امسال در برنامه 
داریم که در نتیجه آن شاهد ۲.3 میلیارد متر مکعب صرفه جویی 
برق هستیم. به گفته این مقام مسئول هزینه نیروگاه های طراحی 
شده از محل صرفه جویی سوخت است و در غیر این صورت انتظار 
می رود تا دولت میزان سوخت صرفه جویی شده را برای فروش به 
سرمایه گذار دهد تا از این طریق بتواند سرمایه مورد نیاز نیروگاه 

را تامین کند.

وزیر نیرو خبر داد:

تغییِر قطعی تعرفه پرمصرف ها در دستور کار

تولید  ظرفیت  با  لردگان  پتروشیمی  ساخت  پیشرفت 
ساالنه یک میلیون و ۷55 هزار تن اوره و آمونیاک از مرز 
۹۲ درصد عبور کرد. به گزارش زمان به نقل از انجمن 
ساخت  پیشرفت  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی  صنفی 
با فاینانس چین تامین مالی  اولین طرح پتروشیمی که 
فعلی  شرایط  در  است.  گذشته  درصد   ۹۲ مرز  از  شده 
اجرایی  پیشرفت  درصد   ۹۲ دارای  لردگان  پتروشیمی 
پتروشیمی  هلدینگ  مدیرعامل  اعالم  اساس  بر  و  بود 
 خلیج فارس این طرح در لیست یکی از طرح های آماده 
بهره برداری و تولید این هلدینگ پتروشیمی در سال ۹۷ 
است. برای طراحی، ساخت و راه اندازی طرح پتروشیمی 
لردگان با ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و ۷55 هزار 
از  یورویی  میلیون  مالی 5۰۲  منابع  آمونیاک  و  اوره  تن 
محل خط اعتباری فاینانس چین پیشتر بازگشایی شده 
تولید  به  امسال  طرح  این  شود  می  بینی  پیش  که  بود 
شرکت  از  لردگان  پتروشیمی  آمونیاک  الیسنس  برسد. 
آمونیا کازاله سوئیس خریداری شده و دانش فنی تولید 

اوره هم از شرکت استامی کرن هلند تامین شده که از 
محیط  لحاظ  به  و  بوده  مربوطه  تکنولوژی های  آخرین 
خواهد  را  آلودگی  حداقل  و  دارد  خوبی  شرایط  زیستی 

داشت. 
تولید  آغاز  و  بهره برداری  از  گزارش، پس  این  اساس  بر 
تجاری فاز سوم پتروشیمی پردیس و تبدیل این مجتمع 
پتروشیمی به بزرگترین تولیدکننده اوره و آمونیاک جهان، 
در طول دو سال آینده دست کم دو طرح جدید دیگر 
برداری  بهره  مدار  پتروشیمی کشور در  اوره در صنعت 
قرار می گیرند. پتروشیمی لردگان و مسجدسلیمان هر 
یک از ظرفیت تولید ساالنه یک میلیون و ۷5 هزار تن 
با پیشرفت ۹۲ درصدی  اولی  برخوردار هستند که  اوره 
امسال و دومی با پیشرفت ۸۱ درصدی تا سال آینده به 
با  هم  هنگام  پتروشیمی  و  رسید  خواهند  تجاری  تولید 
پیشرفت ساخت 55 درصدی و ظرفیت تولید یک میلیون 
و ۷5 هزار تن محصول سومین طرحی بوده که از اواخر 

سال ۹۸ در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

پیشرفت ساخت پتروشیمی لردگان 92 درصد شد؛

بهره برداری از اولین طرح پتروشیمی با فاینانس چین در سال 97
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زور تحریم به کدام صنعت ایران نمی رسد؟

خواستار  گزارشی  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
تغییر جهت سرمایه گذاری در صنایع فعال به منظور کاهش تاثیرات 

نحریم های اقتصادی شد.
در حالی که تحریم های آمریکا علیه ایران ، جریان عادی اقتصاد 
را تحت تاثیر قرار داده و منع واردات بسیاری از اقالم اولیه از یک 
سو و همچنین تحریم مستقیم برخی صنایع از سوی دیگر سبب 
شده است اقتصاد ایران با شرایطی غیر عادی مواجه شود ، بررسی 
ها نشان می دهد سرمایه گذاری در صنایعی که وابستگی کمتری 
به واردات دارند می تواند موثر باشد . بررسی ها نشان می دهد ۷5 
درصد از کاالهای وارداتی به ایران را اقالم واسطه ای و سرمایه ای 
ایران وابستگی  تولید در  معناست که  بدان  این  تشکیل می دهند 
باالیی به واردات دارد. از این رو افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش 
پول ملی می تواند شرایط را برای تولید دشوار نماید چرا که هزینه 
تولید در ایران را افزایش می دهد.به موجب ارزیابی های صورت 
گرفته بخش هایی که وابستگی باالیی به واردات دارند، با اعمال 
در  بیشتري  تولید  توان  کاهش  با  واردات  محدودیت  و  تحریم 
اقتصاد مواجه می شوند. در این خصوص آنچه اهمیت مي یابد این 
است که بخش هایي در اولویت سیاستگذاري قرار گیرند که عالوه 
بر وابستگي کمتر به واردات، از پیوندهاي قویتر با سایر بخش هاي 
اقتصاد  در  تحرک  ایجاد  در  بیشتري  توانایي  لذا  و  اقتصادي 
برخوردار باشند. درصورتیکه بتوان با تخصیص ارز و جایگزینی 
واردات مشکل محدودیت واردات در شرایط تحریم را برطرف 
کرد، می توان بخش هاي ارائه شده در جدول را به  عنوان بخش هاي 
این  اولویت سرمایه گذاري در شرایط تحریم معرفی کرد. در  با 
گزارش تاکید شده است درصورتی  که امکان جایگزینی واردات 
و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد باید بخش هایی در 
اولویت سیاستگذاري قرار گیرند که دو ویژگی پیش گفته را داشته 
باشند. صنایعی که داراي دو مؤلفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از 
ساخت محصوالت غذایی، کشاورزي،ساختمان، ساخت مبلمان، 
دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصوالت چوبی 
و ساخت سایر محصوالت کانی غیرفلزي. به نظر می رسد توجه 
به این مهم می تواند عبور از دوره تحریم را برای اقتصاد ایران 
این  در  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهشهای  مرکز  گرداند.  آسان 
گزارش تاکید کرد: پیش از ارائه هرگونه توصیه سیاستی با توجه 
تعادل هاي  عدم  دلیل  به  کشور  اقتصادي  شرایط  پیچیدگی  به 
بودجه اي و مالی )بانک ها و صندوق هاي بازنشستگی( و همچنین 
محدودیت هاي قابل توجه در بخش تجارت خارجی و انتقاالت 
تصمیم گیري  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید  بین المللی  مالی 
در  تصمیم گیري  از  پیچیده تر  و  متفاوت  بسیار  فعلی  شرایط  در 
شرایط معمول اقتصاد است، لذا اقتضاي مدیریت چنین شرایطی 
نیز متفاوت از شرایط معمول اقتصاد است و چند ویژگی مهم نظیر.
سرعت عمل و البته دقت در تصمیم  گیري،هماهنگی سیاستهاي 
بخشی،.در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهاي جانبی تصمیمات،.گفتگو 
را  تصمیمات  اتخاذ  در  افکار عمومی  گرفتن  نظر  در  و  مردم  با 
نیروهاي  تمام  از  استفاده حداکثري  راستا  این  کند.در  می  طلب 
کشور  قواي  و  دستگاه ها  میان  هماهنگی  و  اجرایی  کارشناسی، 
تصمیم  هر  که  داشت  توجه  باید  درنهایت  است.  اجتناب ناپذیر 
سیاستی قطعاً هزینه هایی دارد و بخش هایی از جامعه را متضرر 
خواهد کرد؛ بر این اساس هنر سیاستگذاري در این شرایط پیچیده 
مدیریت و کنترل هزینه هاي جانبی سیاست ها و به طور مشخص 
حداقل سازي هزینه ها به خصوص هزینه هاي اجتماعی آنهاست.   

 ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در انتظار 
خروج از انبار ها

رییس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی 
تهران گفت: حدود 500 تا ۶00 هزار گوشی در انبار ها است که باید 

دولت مجوز فروش دهد.
درباره  محبی  مهدی  سیما،  ازصداو  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازار خوب  وضعیت  گفت:  همراه  تلفن  گوشی  بازار  وضعیت 
نیست زیرا اجازه فروش به شرکتها داده نشده است .وی ادامه 
داد: به دلیل اتفاقات صورت گرفته ، گوشیهای تلفن همراه در 
انبارها باقی مانده و تا مشکل حل نشود همچنان بازار با مشکل 
مواجه است .محبی تصریح کرد: برخی کاالها با ارز ثانویه وارد 
کشور شده اما اجازه ورود به بازار را ندارند و دلیل آن ، گران 
فروشی است که دولت اعالم کرده شرکت ها براساس دالر ۴ 
تا  و  اند  کرده  وارد  را  همراه  تلفن  گوشی  200تومانی  و  هزار 
پیشنهاد  داد:  ادامه  بفروشند.محبی  توانند  نمی  نشود  داده  اجازه 
آزاد  ارز،  نرخ  مانند  تلفن همراه  این است که قیمت گوشی  ما 
شود تا بهتر مدیریت شود.وی بیان کرد: پیشنهاد می کنیم دولت 
اختالف ارز ۴ هزار و 200 تومانی را از شرکت ها بگیرد و به 
شرکتها اجازه فروش دهند تا کاال در سطح کشور عرضه شود و 
مشکل مردم و اعضای صنف حل شود، در حال حاضر گوشی به 
صورت مسافری وارد می شود و خدمات پس از فروش ندارند.
وی با اشاره به اینکه واردات با ارز ثانویه صورت گرفته است 
اما مجوز فروش نداریم گفت: حدود ۶00 هزار گوشی در کشور 
موجود است که باید اجازه فروش آن را دولت دهد.محبی افزود: 
شرکت ها همچنین مشکل واردات قطعات دارند و اگر مجوز 
قطعه را هم سریع بتوانیم بگیریم مشکل حل می شود.وی افزود: 
نیاز  تا به هرمیزان که  ارز در اختیار وارد کننده قرار گیرد  باید 
است وارد کشور کند، در حال حاضر با تقاضای زیاد و عرضه 
باال رفته است.وی گفت :مصرف ماهیانه  ، قیمت ها بسیار  کم 
از  که  است  گوشی  میلیون  یک  کشور  در  همراه  تلفن  گوشی 
اما االن  باید 5 میلیون گوشی وارد می شد  ابتدای سال تاکنون 
کمتر از یک میلیون گوشی وارد کشور شده و درخواست ها زیاد 
و کاال کم است.وی در پایان گفت: امیدواریم دولت حمایت کند 

تا کاال مجدد وارد شود تا بازار تامین شود.

خبر

روند صعودی معامالت حواله و نقدی ارز

با آغاز سیاست های جدید ارزی در تاریخ 15 مرداد 
ماه و از سرگیری فعالیت صرافی ها، معامالت حواله و 

نقدی روند صعودی به خود گرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک مرکزی اعالم کرد: 
سامانه سنا که در آن اطالعات کلیه معامالت قطعی 
صرافی ها ثبت می شود، نشان می دهد از تاریخ مذکور 
تا اول شهریور ماه میزان خرید ارز 50۸ میلیون یورو 
و فروش ۴3۷ میلیون یورو بوده است.سهم معامالت 
نقدی از این تراکنش ها 3.11 درصد بوده است. از 
سوی دیگر در سامانه نیما که بازاری برای فروش ارز 
ارز وارداتی است، در  تامین  از صادرات و  حاصل 
همین دوره زمانی، 5۶۶ میلیون یورو عرضه و 3۷۷ 
میلیون یورو تقاضا ثبت شده است که با نهایی شدن 
عملیات انتقال ارز، این آمار به صورت خودکار در 
https:// سامانه سنا ثبت می شود و از طریق آدرس

sanarate.ir قابل رویت است.

 پویایی اقتصاد یکی از راه های
 مقابله با فساد 

برای  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
مبارزه با مفاسد اقتصادی ما باید در گام اول موانع 

ایجاد اشتغال پویا را برطرف سازیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سید ابوالفضل موسوی 
در خصوص ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی بیان 
ابتدا  باید در  ما  اقتصادی  با مفاسد  مبارزه  برای  کرد: 
اقتصادی پویا و فعال داشته باشیم و موانع موجود در راه 
توسعه اقتصاد را برطرف کنیم. ما باید موانع ایجاد اشتغال 
پویا را برطرف سازیم. با رونق یافتن تولید اقتصاد ما فعال 
می شود و در اقتصاد پویا مفاسد کمتر ظهور می کند.

وی در ادامه اظهار کرد: اولین گام برای به راه انداختن 
چرخه تولید شفاف سازی است. ما اگر اصل شفافیت را 
در تمامی موارد نظیر گرفتن مجوز، تامین منابع مالی و 
روند تولید رعایت کنیم، قطعا نظارت دقیق و صحیحی 
از سوی نهاد های ناظر انجام خواهد شد که از بروز 
فساد جلوگیری می کند.وی ادامه داد: هر چقدر ما به 
سمت استفاده از سیستم ها شفاف حرکت کنیم احتمال 
تخلف کمتر خواهد شد و خطاها نیز به طور آشکار بروز 
می کنند. زمانی که شفافیت افزایش یابد قطعا نظارت 
نیز بهتر صورت می گیرد. بعضی از تولید کنندگان به 
دلیل منفعت طلبی به سمت فساد می روند. برخی از 
مدیران و کارشناسان نیز از این فرصت سوء استفاده می 
کنند و منجر به گسترش فساد می شوند.موسوی تصریح 
کرد: به طور کلی ما اگر از یک سیستم شفاف برخوردار 
باشیم خود به خود هر کسی خارج از قوانین و موازین 
تعیین شده عمل کند، شناسایی خواهد شد.وی در ادامه 
در پاسخ به این سوال که برگزاری دادگاه های مفسدین 
اقتصادی به صورت علنی چه تاثیری بر روی افکار 
عمومی جامعه دارد، بیان کرد: هر چقدر شفافیت بیشتر 
باشد بخش ها با یکدیگر هماهنگ تر می شوند. در جریان 
بودن مردم باعث می شود آنها نیز مسائل را از جوانب 
مختلف بسنجند و به نظارت دقیق تر کمک کنند. شاید 
در برخی از موارد یک مسئولی از برخی موضوع ها عبور 
کند اما مردم که نسبت به انقالب حساسیت بیشتری 

دارند بایستند و اجازه عبور از مسائل را ندهند.

مخالفت دو بانک بزرگ آمریکا با تحریم 
گردش مالی ایران

یک سایت آمریکایی اعالم کرد که دو بانک بزرگ 
آمریکایی با قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی دنیا 
مخالف هستند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، پایگاه 
جی.پی  داد:  گزارش  بیکن  فری  واشنگتن  اینترنتی 
آمریکایی  بزرگ  بانک  دو  بانک  سیتی  و  مورگان 
به قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی بین المللی 
متعهد نخواهند بود.بر اساس گزارش العالم، یک رسانه 
ادعا  نشده  تأیید  خبری  در  آمریکایی  نومحافظه کار 
کرده دو موسسه مالی بزرگ در آمریکا تعهدی برای 
قطع دسترسی ایران به بازارهای مالی در دنیا نخواهند 
داشت.این بانکها که عضو شبکه مالی سوئیفت هستند، 
از پاسخ به تحقیقات واشنگتن فری بیکن در خصوص 
اینکه آیا قصد قطع دسترسی ایران به سوئیف را دارند 
یا نه، امتناع کردند.سوئیفت شبکه ای جهانی برای ارسال 
و دریافت اطالعات تراکنش های مالی در محیطی با 
ضوابط مشخص و با امنیت باال است. بانک های ایرانی 
پس از اجرای برجام در سال 13۹۴ و رفع تحریم ها 
بار دیگر به سوئیفت متصل شدند.اختالف میان دولت 
آمریکا و اروپایی ها بر سر اجرای تحریم های واشنگتن 
علیه ایران باعث می شود تا این دو نهاد مالی آمریکایی 
دست به انتخاب بزنند.به نوشته واشنگتن فری بیکن، 
موضع دو بانک آمریکایی به نگرانی مقام های آمریکا 
متحدان  و  اروپایی  کشورهای  تالش  خصوص  در 
منطقه ای ایران برای دور زدن دور بعدی تحریم های 
آمریکا در چهارم نوامبر )13 آبان( دامن می زند.اتحادیه 
اروپا هفته جاری بسته مالی 21 میلیون دالری برای 
ایران را تصویب کرد. در همین حال، مقام های آلمانی 
خواستار ایجاد نظام بانکی مستقل از آمریکا شده اند 
سناتور   1۶ کرد.همچنین  حفظ  را  برجام  بتوان  تا 
جمهوری خواه آمریکا روز پنجشنبه در نامه ای به استیو 
منوچین، وزیر خزانه داری این کشور خواستار قطع 
دسترسی ایران به شبکه مالی سوئیفت شدند.مقام های 
آمریکایی به واشنگتن فری بیکن گفتند که به بانک 
های این کشور از جمله جی.پی مورگان و سیتی بانک 
یادآوری خواهند کرد که اگر در جهت قطع دسترسی 
ایران به سوئیفت و سایر شبکه های مالی اقدام نکنند، 
از تحریم های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری در 
امان نخواهند بود.ریچارد گلدبرگ، مشاور ارشد بنیاد 
نزدیک  ترامپ  دولت  به  که  دموکراسی ها  از  دفاع 
است، اظهار داشت که بانک های حاضر در سوئیفت 
با تصمیمی حیاتی روبرو هستند.وزارتخانه های خارجه 
و خزانه داری آمریکا به درخواست های واشنگتن 

فری بیکن برای اظهارنظر در این باره پاسخ ندادند.

خبر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با 
اشاره به بی میلی جوانان به کارآفرینی و سهم 
ناچیز 3.5 درصدی جمعیت کارآفرین از کل 
مساله  مهمترین  را  مهارتی«  »فقر  شاغالن، 

بیکاری جوانان عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عیسی منصوری 
با اشاره به موانع پیش روی فضای کسب و کار 
و  همچنین تجربه اجرای سیاست های پایدار 
اشتغال در دوران رکود گفت: آنچه که وزارت 
کار در حوزه شاخص های کالن اشتغالزایی طی 
دو سه سال اخیر پیش بینی کرده است، برخالف 
تصور برخی صاحبنظران تحقق پیدا کرد؛ به 
نحوی که این وزارتخانه پیش بینی می کرد حتی 
در دوره »رشد اقتصادی پس از دوره رکود«، 
اشتغال در صنایع بزرگ ایجاد نمی شود؛ اما 
در مقابل صنایع خرد و کوچک و فعالیت های 
»دوران  در  اصوال  خدمات  بخش  اقتصادی 
رشد بعد از رکود« می توانند اشتغالزا باشند که 
البته همین اتفاق در کشور ما رخ داد و مایه 
تعجب بسیاری از صاحبنظران شد.وی با بیان 
اینکه از اشتغال ایجاد شده طی سال های اخیر 
دفاع می کنیم، افزود: این اشتغال در بخش هایی 
ایجاد شد که از قبل پیش بینی کرده بودیم؛ حتی 
نظر ما این است که در دوران رکود برخی از 
داشتند  اشتغال  ظرفیت  اقتصادی  بخش های 
و این اتفاق نیز رخ داد. این بدان معنا است 
بخش های  از  برخی  هم  رکود  دوران  در  که 
اقتصادی، ظرفیت اشتغالزایی دارند.وی اظهار 
بحران   2011 تا   200۷ سال های  در  داشت: 
فعالیت  از  عمده ای  بخش  آمریکا،  اقتصادی 
های اقتصادی این کشور با رکود مواجه شدند 
منفی  نیز  اقتصادی  از شاخص های  برخی  و 
اما در همین شرایط یکسری فعالیت  بودند، 
مانند بخش سالمت و خدمات مرتبط با این 
بخش 25 درصد رشد داشتند که برای کسی 
قابل باور نبود. این اتفاق در کشورهای اروپای 
شرقی نیز رخ داد که بخش سالمت و خدمات 
خاصی، رشد داشته است؛ بنابراین ما هم به 
شناسایی  جهت  در  تجربیات  این  از  پیروی 
رشته فعالیت های اشتغالزا در حوزه بهداشت و 
درمان گام برداشتیم.وی با بیان اینکه در سال ۹۶ 

پیش بینی ما از اشتغالزایی در حوزه سالمت 
و خدمات مربوط به این حوزه ۴0 هزار نفر 
بود، اما ۶1 هزار اشتغال در این بخش ایجاد 
شد، گفت: معموال در سیاستگذاری های سنتی 
فرهنگ و  کشور بخش سالمت، بخش های 
هنر، ورزش و تربیت بدنی موضوع اشتغالزایی 
نبودند؛ اما در دوره جدید پیش بینی می کنیم 
ظرفیت اشتغال در این رشته ها وجود داشته 
باشد. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر 
رکود،  دوران  در  نباید  بنابراین  داد:  کارادامه 
منفعالنه عمل کرد و منتظر رسیدن به دوران 
رشد اقتصادی برای اجرای سیاستگذاری های 
اشتغال با یک تاخیر فاز چند ساله باشیم بلکه 
در همین شرایط ویژه اقتصادی باید در کوتاه 
که  کنیم  عمل  هوشمندانه  و  خالقانه  مدت 
اقتضائات اقتصاد مقاومتی را می طلبد.منصوری 
همچنین درباره پیشروی فضای کسب و کار 
بازارهای  به  اتصال  که  زمانی  گفت:  کشور 
جهانی محدود باشد، به طور قطع در درازمدت 
اندازه کیک اقتصاد کشور رشد کافی نخواهد 
کرد و گاهی این کیک کوچک خواهد شد که 
بنابراین  است؛  امروز کشور  مهتمرین مسئله  
وقتی رشد اقتصادی نداشته باشیم، اشتغال پایدار 
ایجاد نمی شود که در کشور ما تجربه شد.معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، با بیان 
اینکه در کشور ما سهم کارفرمایان و کارآفرینان 
پایین  نیروی کار بسیار  به نسبت شاغالن و 

است، افزود: فقط 3.5 درصد از شاغالن کشور 
کارآفرین هستند که یک سهم بسیار ناچیزی در 
اقتصاد است؛ این آمار نشان می دهد میل به 
کارآفرینی در کشور پایین است و غالب افراد، 
شاغل بودن را به اینکه خود صاحب کسب و 
کار باشند، ترجیح می دهند؛ یعنی کارآفرینی 
در کشور به خوبی صورت نمی گیرد.منصوری 
ادامه داد: به همین دلیل برنامه های ما در حوزه 
»کارآفرین  افراد  تربیت  جهت  در  کارآفرینی 
و کارفرما« سوق پیدا کرده که در این زمینه 
استعدادیابی از سنین پایه، تربیت و شناسایی 
کارآفرینان جوان و حمایت از استارت آپ ها 
را در دستور کار قرار دادیم.این مقام مسئول در 
وزارت کار گفت: فارغ از حوزه »کارآفرینی«، در 
بخش »تقاضای کار« نیز حتی فارغ التحصیالن 
دانشگاهی ما مهارت کافی برای ورود به بازار 
کار ندارند که این موضوع ناشی از عدم تطابق 
آموزش های نظام آموزش عالی و آموزش های 
فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار است؛ بنابراین 
افزایش تطابق پذیری آموزش های مهارتی و 
دانشگاهی با مشاغل مورد نیاز بازار کار یکی 
سیاستگذاری های  حوزه  در  ما  اقدامات  از 
برنامه های اشتغالزایی است.وی با بیان اینکه 
تا ۶5، حدود ۹  پنج ساله ۶0  بازه زمانی  در 
میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شد، گفت: 
این جمعیت در دهه ۸0 وارد دانشگاه شدند اما 
همگام با این حجم از دانشجو و فارغ التحصیل، 

صنعت کشور رونق و توسعه پیدا نکرد تا امروز 
از نظر کمی نیروی فارغ التحصیل بیکار، بیش 
از ظرفیت بازار کار باشد. در عین حال به لحاظ 
کیفیت نیز فارغ التحصیالن دانشگاهی مهارت 
مورد نیاز برای ورود به بازار کار را ندارند.وی 
گفت: به عنوان مثال در حوزه فناوری اطالعات 
ظرفیت بسیار خوبی در بخش کدنویسی وجود 
این زمینه کافی  نیروی کار ماهر در  اما  دارد 
نیست. این یک مهارت است و نیاز به دانشگاه 
ندارد. حتی یک فرد دارای دیپلم که مهارت 
کافی در این زمینه داشته باشد می تواند وارد 
بازار کار شود.منصوری با تاکید بر اینکه یکی 
از بیکارترین رشته های دانشگاهی مربوطه رشته 
فناوری اطالعات است گفت: به رغم ظرفیت 
خوب بازار کار در حوزه فناوری اطالعات، اما 
نبود نیروی کار ماهر نشان می دهد بین آموزش 
و نیاز بازار کار هیچ تطابقی وجود ندارد.وی 
با اشاره به فقر مهارتی جوانان جویای کار به 
عنوان مسئله اصلی بیکاری در کشور گفت: 
توصیه من به افراد جویای کار این است که در 
مرحله اول مسئله بی مهارتی خود را برطرف 
کنند و به سراغ کسب مهارت هایی بروند که 
در حال حاضر بازار کار دارند. در همین راستا 
ما به عنوان سیاستگذار برای اینکه بستر مهارت 
آموزی را فراهم کنیم، طرح مهارت آموزی در 
محیط کار واقعی را در دستور کار قرار دادیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار 
مهارت  طرح  اجرای  راستای  در  کرد:  تاکید 
کارفرمایانی  واقعی،  کار  محیط  در  آموزی 
که نسبت به جذب افراد بیکار اقدام کنند از 
شمول قانون کار و تامین اجتماعی برای مدتی 
خارج می شوند که این یک فرصت ویژه برای 
کارفرمایان و مهارت آموزان است. همچنین 
طرح کارورزی برای فارغ التحصیالن جویای 
کار را اجرا کردیم که در صورت جذب در 
بازار کار، یک سوم حداقل دستمزد در طول 
از  است،  ماه   ۶ حداکثر  که  کارورزی  مدت 
پرداخته می شود. ضمن  آنها  به  سوی دولت 
اینکه در صورتی که کارفرمایان نسبت به جذب 
کارورزان اقدام کنند تا دو سال از پرداخت حق 

بیمه سهم کارفرمایی معاف هستند.

کسب مهارت؛ نخستین گام برای ورودی به بازار کار

معاون وزیر کار تاکید کرد: فقر مهارتی معضل اصلی

آگهی حصر وراثت
اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه   2/333/۹۷ کالسه  پروند  حکایت  به 
شهرستان جوانرود آقای یاسین فرجیدرخواست صدور گواهی حصر وراثت 
را نموده است. و بیان داشته شادروانصدری فرجی در تاریخ13۸۸/۹/2۸  در 

اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
1.یاسین فرجی   زایچه: 21۴2-13۶۶/1/۶ کدملی:۴۹5۹۹۶1325 پسر متوفی

۴۹501۸۶2۶2پسر  اختصاصی-13۶۹/5/23کدملی:  زایچه:  فرجی   2.یاسر 
متوفی

3.کبری فرجی   زایچه: ۴۸۶-13۶1/۹/1  کدملی: ۴۹5۹۸۹۹۶11دختر متوفی
۴.زهرا فرجی  زایچه:12۸0-13۶۴/10/1 کدملی: ۴۹5۹۹52۷0۹دختر 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.

دادنامه 
پرونده کالسه ۹50۹۹۸2۸۸۴۸005۴۴    شعبه 10۴ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) 10۴ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره ۹۷0۹۹۷2۸۸۶۴0051۶
شماره بایگانی: ۹۷00۹۷ شاکی: آقای رضا آقا یاری قوزلو فرزند عباد اله  به نشانی 
: تهران- اسالمشهر- قائمیه- کوچه 2۹ پالک 33 واحد 1  متهم:خانم مریم جلولی 

فرزند ید اله به نشانی مجهول المکان  اتهام: توهین از طریق ارسال پیامک 
مریم  خانم  اتهام  و   ۹50۹۹۸2۸۸۴۸005۴۴ پرونده  خصوص  در   : دادگاه  رای 
به  توجه  با  دادگاه  پیامک  ارسال  از طریق  توهین  بر  مبنی   یداله  فرزند  جلولی 
کیفر خواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به شماره 
۹۷10۴32۸۸00002۶۶ و دفاعیات نماینده محترم دادستان از کیفر خواست و عدم 
حضور متهم در نتیجه عدم دفاع موثر بزه منتسبه بر وی را محرز و مسلم دانسته 
مستندا به ماده ۶0۸  از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را به پرداخت یک 
میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و  
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل 

تجدید نظردر محاکم تجدید نظر استان تهران خواهد بود. م/الف 11۴0
بیاتی- رئیس شعبه 1۰4 دادگاه کیفری 2 اسالمشهر

 سایه سنگین نوسانات شدید ارز 
بر فرش دستباف

با  دستباف  فرش  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
اشاره به اثرات منفی نوسانات نرخ ارز بر فرش 
دستباف گفت: این هنر-صنعت اصیل ایرانی، سفیر 
ایران در بازارهای جهانی است. به گزارش زمان به 
نقل ازمهر، احمد کریمی اصفهانی در آیین گشایش 
فرش  المللی  بین  نمایشگاه  هفتمین  و  بیست 
دستباف گفت: آمریکا و غرب تمام گزینه هایی 
در  است،  کرده  انتخاب  ایران  مردم  علیه  بر  که 
هیچ موضوعی موفق نبوده است و تنها راهی که 
اکنون به عنوان بهترین گزینه بر علیه ایران مطرح 
افزود: مواد  ناراضی کردن مردم است.وی  شده، 
اولیه مورد نیاز صنعت فرش دستباف و آموزش 
آن بسیار ارزان و در دسترس است، این در حالی 
است که یکی از برندهای دیرینه ایران در بازارهای 
جهانی، فرش دستباف بوده است.وی تصریح کرد: 
تولید بدون صادرات موضوعیت ندارد، بنابراین اگر 
صادرات باشد تولید رونق خواهد گرفت و بنابراین 
فرش تا زمانی سفیر ایران در بازارهای جهانی است 
که بتواند صادرات موفقی داشته باشد؛ پس باید 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان را حمایت کنیم.
وی اظهار داشت: در قالب تحریم های داخلی، 
برخی مسائل از جمله تغییرات و نوسانات شدید 

نرخ ارز و تصمیمات خلق الساعه بدون مشورت 
با بخش خصوصی گریبانگیر فرش دستباف شده 
است، هنوز مشکل جوایز صادراتی پرداخت نشده 
از سال ۹1 حل نشده بود که نگرانی مالیات بر 
هنر-صنعت  این  مختلف،  عناوین  به  صادرات 
اصیل ایرانی را تحت الشعاع قرار داد.وی گفت: 
قانون مالیات بر تسعیر ارز سالهای بسیاری توانست 
تحت  را  ایرانی  دستباف  فرش  صادرکنندگان 
الشعاع خود قرار دهد، این در حالی است که اکنون 
برخی مالیات های تعریف شده، تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش ایرانی را تحت تاثیر قرار داده 
است؛ در حالیکه آنچه به آن نیاز است، همدلی 
به  دادن  بها  و  بخش خصوصی  کنار  در  دولت 
نهادهای برگرفته از صادرکنندگان حقیقی است.
وی معتقد است که بخش خصوصی شناسنامه دار 
در یک محیط کسب و کار آرام، باید ضمانت های 
رفتاری میان مدت و بلندمدت از دولت دریافت 
نمایند، این در حالی است که شش ماه از سال می 
گذرد که هنوز صادرکننده تکلیف خود را نمی داند، 
یعنی پیمان سپاری ارزی مشکالتی را ایجاد کرده 
است که وضعیت تقریبا ناشناخته ای را پیش روی 

صادرکنندگان قرار داده است.

موارد تخلف شرکت های دانش بنیان 
برای دریافت وام 

و  نوآوری  صندوق  عامل  هیات  رئیس   
تخلفات  جزء  که  موارد  برخی  شکوفایی 
از  وام  دریافت  برای  بنیان  دانش  شرکتهای 

صندوق می شود را اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهزاد سلطانی 
در خصوص  طرح های موفق و ناموفق که 
صندوق نوآوری و شکوفایی از آنها حمایت 
کرده است، گفت: طرح هایی که معموال از 
سوی صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت 
می شوند دانش بنیان و تایید شده هستند.وی 
با بیان اینکه برخی از طرح ها خاتمه یافته 
موفق و برخی طرح ها ناموفق هستند، گفت: 
برخی شرکت ها نمی توانند یا نتوانسته اند 
این خصوص  ببرند؛ در  پیش  را  طرحشان 
می توان گفت شکست فنی یا موردی بوده 
که باعث شده طرح به نتیجه نرسد؛ تا کنون  
1130 طرح خاتمه یافته موفق و  2۹ طرح 
خاتمه یافته ناموفق داشته ایم.وی با اشاره به 
برخی تخلفات برای دریافت وام از صندوق 
نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: برخی از 
شرکت ها قصد سوء استفاده دارند و درصدد 
دریافت وام از صندوق  هستند کارشان به 

نوعی تخلف محسوب می شود؛ یعنی پولی 
که از صندوق دریافت کرده اند را صرف تولید 
محصول نمی کنند. در این خصوص موردی 
تا کنون وجود نداشته و چنین سوء استفاده ای 
نداشته ایم.وی با بیان اینکه صندوق نوآوری 
و شکوفایی همواره پیش از اختصاص وام به 
طرحی، آن شرکت را ارزیابی می کند، گفت: 
از طرفی شرکت هایی هم هستند که با سوابق 
مختلف به صندوق برای دریافت وام مراجعه 
می کنند؛ اما این شرکت ها بعضا از ارگان 
های دولتی دیگر نیز وام گرفته اند که این 
مورد هم تخلف است.وی ادامه داد: صندوق 
اطالعاتی  زیرساخت  که  جایی  تا  نوآوری 
وجود داشته باشد جلوی این موضوع را می 
گیرد؛ یعنی اگر شرکتی برای اجرایی سازی 
طرحش از چندین ارگان مختلف وام دریافت 
کرده و باز هم درخواست وام از صندوق دارد 
به نوعی تخلف کرده و صندوق به آنها وام 
اختصاص نمی دهد.وی با تاکید بر اینکه وام 
صندوق نوآوری و شکوفایی در نهایت به 
افرادی که محصولی قابل تولید انبوه به بازار 

را دارند تعلق می گیرد. 

بانک مرکزی اعالم کرد که از زمان اجرای سیاست های جدید 
ارزی در 15 مردادماه امسال، 50۸ میلیون یورو خرید ارز در 
سامانه سنا انجام شده و حجم فروش نیز ۴3۷ میلیون یورو بوده 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، بر اساس آماری که بانک مرکزی 
روز شنبه منتشر کرد، با آغاز سیاست های جدید ارزی از 15 
مردادماه و از سرگیری فعالیت صرافی ها، معامالت حواله و نقدی 
روند صعودی به خود گرفته است.نگاهی به آمار سامانه سنا که 
در آن اطالعات همه معامالت قطعی صرافی ها ثبت می شود، 
نشان می  دهد از 15 مرداد تا اول شهریورماه میزان خرید ارز 50۸ 

میلیون یورو و فروش ۴3۷ میلیون یورو و سهم معامالت نقدی 
از این تراکنش ها 3.11 درصد بوده است.از سوی دیگر در سامانه 
نیما که بازاری برای فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز 
وارداتی است، در همین دوره زمانی، 5۶۶ میلیون یورو عرضه 
و 3۷۷ میلیون یورو تقاضا ثبت شده است که با نهایی شدن 
عملیات انتقال ارز، این آمار به صورت خودکار در سامانه سنا 
 https://sanarate.ir ثبت می شود و از طریق نشانی اینترنتی
قابل مشاهده است.دولت چهاردهم مردادماه سیاست های ارزی 
خود را اصالح کرد که در آن بازار آزاد ارز بار دیگر به رسمیت 
شناخته شد و صرافی های مجاز سراسر کشور دوباره فرصت 

فعالیت ارزی یافتند تا 23 خدمت ارزی مورد نیاز شهروندان 
از جمله تامین ارز دانشجویی، مسافرتی و درمان را انجام دهند.

از 15 مردادماه ات اول هشریورماه امسال؛

خریدوفروش 945 میلیون یورو در »سنا« اب اجرای سیاست جدید ارزی

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی- نوبت اول
جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز )نوبت اول( 

در روز شنبه مورخ 9۷/۷/۷ ساعت 1۳:۳۰ در محل سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار می گردد. ازکلیه داوطلبان اعضای 
شرکت تعاونی دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 

یادآوری می شود:   1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام 
االختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچ عضوی نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها نمایندگی یک 
نفر از اعضاء را خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین 
منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 1۰ روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک 
مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه 
نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.  2- اعضایی که تمایل به کاندیداتوری هیات 
مدیره/بازرس را دارند درخواست کتبی )فرم مشخصات( حداکثر ظرف مدت ۷ روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی به همراه داشتن 
مدارک الزم )کپی صفحات شناسنامه – مدرک تحصیلی – کارت ملی – پایان خدمت )آقایان(، حکم کارگزینی و یک قطعه عکس( به آقای 
مصطفی توکلی تحویل نمایند.  ۳- این مجمع با نصف بعالوه یک رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه 

اعضاء اعم از حاضر و غایب  نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه : 1- گزارش کتبی هیات مدیره از عملکرد سال 1۳96 - 2- گزارش کتبی بازرس از عملکرد سال 1۳96 - ۳- طرح و تصویب صورت 
های مالی سال 1۳96 شامل عملکرد، سود و زیان و ترازنامه  4-طرح و تصویب بودجه  پیشنهادی هیات مدیره برای سال 1۳9۷ - 5-طرح و تصویب 
تغییرات اعضاء و سرمایه تعاونی  6-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره  ۷-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی

هیات مدیره 



آدم های آرمانگرا ، نیکروز هستند.
حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه 
 کنون که مست خرابم صالح بی ادبی است

بیار می که چو حافظ هزارم استظهار 
 به گریه ی سحری و نیاز نیم شبی است

امروز با حافظ

 »من از یادت نمی کاهم « 
منتشر شد

بهاره  نوشته  نمی کاهم«  یادت  از  »من  رمان   
نوربخش توسط انتشارات شادان منتشر و راهی 

بازار نشر شد.
به گزارش  مهر، رمان »من از یادت نمی کاهم« 
نوشته بهاره نوربخش به تازگی توسط انتشارات 

شادان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این رمان یک داستان اجتماعی واقع گرا را شامل 
می شود که موضوع اصلی آن درباره وضعیت 

امروزی خانواده های ایرانی است.
خانواده ها،  مدرن  امروز  زندگی  مدرنیته، 
جوانان،  دلبستگی های  مجازی،  عشق های 
اینترنت و نقشش بین جوانان و خانواده ها و 
... از جمله موضوعاتی است که در نوشتن این 
است. حوادث  بوده  نویسنده  نظر  مورد  رمان 
طور  به  نیز  نمی کاهم«  یادت  از  »من  داستان 

دنباله دار نوشته شده اند.
و  نوشته  در 3۸ فصل  را  کتاب  این  نویسنده 
معتقد است مخاطبانش هم جوانان امروز و هم 

جوانان چند دهه پیش هستند.
هزار  قیمت 32  و  با ۴22 صفحه  کتاب  این 

تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

دهمین دوره جشنواره مداد کمرنگ به کار خود پایان داد 

آثار دهمین دوره جشنواره نشریات دانش آموزی مداد 
کمرنگ به صورت مجزا در دو مقطع متوسطه اول و دوم 

ویژه پسران و دختران داوری شد.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی و امور بین الملل 
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان، مسعود زین 
العابدین معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن 
های اسالمی دانش آموزان گفت: این جشنواره در دو 

بخش آثار برتر)انفرادی( و نشریات برتر)گروهی( و در ده قالب ارائه اثر، در تیرماه سال 
جاری به کار خود پایان داد.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته توسط دبیرخانه افزود: آسیب شناسی شیوه نامه 
سال های گذشته، تدوین شیوه نامه ی جدید، طراحی سامانه آنالین جشنواره، تولید فایل 
های راهنمای سامانه، تولید موشن گرافی جشنواره، راه اندازی کانال جشنواره با بیش از 
500 عضو و 2 هزار بازدید هر پست، ارائه محتوای آموزشی به تفکیک قالب های ارائه 

اثر از جمله اقدامات و فعالیت های دبیرخانه در این دوره برشمرد.
زین العابدین خاطر نشان کرد:  در این دوره از جشنواره با اقدامات صورت گرفته در 
دبیرخانه با همکاری استان ها ، تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه نسبت به سال گذشته رشد 

سه برابری داشته است.
وی افزود: از نکات حائز اهمیت در این دوره از جشنواره حذف کاغذ از ابتدای فرایند 
ثبت نام تا پایان داوری با طراحی سامانه الکترونیکی جشنواره و ارسال آثار به صورت 
آنالین بوده است. در این سامانه امکان ثبت نام رابط استانی و دانش آموزان ، مشاهده 
وضعیت استان در جشنواره، مشاهده گزارشات و آمار شرکت کنندگان و آثار استان، تائید 
آثار و همچنین ارسال آثار و امکان ارسال پیام به مسئولین و دانش آموزان فراهم شده بود 
که افزایش سهولت شرکت در جشنواره و در نتیجه استقبال دانش آموزان از جشنواره 

را به همراه داشته است.
معاون فرهنگی تربیتی برادران اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با اشاره به آمار 
این دوره از جشنواره گفت: تعداد کل ثبت نام کنندگان 1501 دانش آموز که  1013 نفر 
ثبت نام کننده دختر و  ۴۸۸ نفر ثبت نام کننده پسر می باشد. که از این تعداد  1032 اثر 
به جشنواره ارسال شده است که ۶۹5 اثر در بخش دختران و  33۷ اثر در بخش پسران 

بوده است.
الزم به ذکر است در این دوره از جشنواره در بخش پسران بیشترین استقبال در بخش 
انفرادی از قالب«عکس« و بیشترین اثر ارسالی در بخش گروهی، »نشریه تک برگی« بوده 
است. در بخش دختران نیز بیشترین استقبال در بخش انفرادی از قالب«عکس« و در 

بخش گروهی، »نشریه دیواری« بوده است.

 جشنواره های مجازی کتاب خوانی فرهنگ سرای فردوس
 آغاز به کار کرد

مجازی  جشنواره  »هفتمین 
جشنواره  »پنجمین  و  کتاب خوانی« 
کودکان،  صوتی  کتاب  های  تولید 
همت  به  نابینایان«  و  نوجوانان 
کار  به  آغاز  فردوس  فرهنگ سرای 

کرد.
رسانه  از  زمان  پیام  گزارش  به 
هنری  فرهنگی  سازمان  خبری 
شهرداری تهران، بیژن پورمند رییس 
بر  تاکید  با  فردوس  فرهنگ  سرای 
و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  اهمیت 
کتاب خوانی گفت: هفتمین جشنواره 

مجازی کتاب خوانی، یک مسابقه سراسری است که از میان رمان  ها و داستان های 
مطرح ایران و جهان در فضای مجازی و به صورت اینترنتی برگزار می   شود. اهداف 
این جشنواره ترویج فرهنگ کتاب خوانی، افزایش سرانه  مطالعه کتاب در کشور، 
معرفی آثار ارزشمند ادبیات داستانی ایران و جهان، استفاده مفید از فضای مجازی 

حول موضوعات فرهنگی، هنری و کتاب خوانی است. 
وی با اشاره به حمایت مدیریت امور کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: دو بخش ویژه این دوره از جشنواره 
به کتاب های تقریظی مقام معظم رهبری و همچنین مسابقه ایده  پردازی و ارائه 

راهکارهای عملی برای حمایت از کاالی ایرانی، اختصاص داده شده است.
مدیر فرهنگی هنری منطقه 5 با اشاره به رده های سنی و بخش های مختلف این 
جشنواره، تصریح کرد: این دوره از جشنواره نیز در دو بخش نوجوان )۸ تا 15 
سال( و بزرگسال )1۶سال به باال( اجرا می شود. شیوه پاسخ گویی به پرسش ها برای 
بزرگساالن به صورت تشریحی و با موضوع رمان است که داوطلبان و عالقه مندان 
به دو طریق، با انتخاب یک یا چند اثر از کتاب های معرفی شده در بخش بزرگسال 
و یا با پیشنهاد رمان دیگری به غیر از رمان های معرفی شده از طرف فرد شرکت 

کننده، امکان شرکت در این بخش را دارند.
 رییس فرهنگ  سرای فردوس با اشاره به مشارکت کتابخانه ملی ایران در »پنجمین 
جشنواره تولید کتاب  های صوتی کودکان، نوجوانان و نابینایان« گفت: همزمان با 
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران، قصه های انقالب به عنوان بخش 

ویژه، به این دوره جشنواره افزوده شده است.
وی با تاکید بر غنی  سازی محتوا و افزایش منابع صوتی کتابخانه ملی کودکان و 
نوجوانان ایران افزود: این جشنواره در بخش  های اصلی )تولید کتاب صوتی از 
میان کتاب  های معرفی شده(، بخش جنبی )گردآوری افسانه ها و متل ها با زبان ها و 

لهجه های محلی(، بخش نگاه نو )قصه گویی( برگزار می شود.
بیژن پورمند با تشریح روش شرکت در بخش های مختلف جشنواره  ها گفت: 
عالقه   مندان برای شرکت در »جشنواره  های مجازی کتاب خوانی فردوس« می    توانند 
به سایت جشنواره به نشانی www.ketabkhanimajazi.ir مراجعه و ثبت نام 
کنند و تا پایان مهرماه 13۹۷ فرصت دارند، پاسخنامه   های تشریحی و یا فایل های 
صوتی خود را از طریق سایت جشنواره و یا از طریق پیام رسان  ها به دبیرخانه با 

شماره )0۹1۹۷۷۴33۴۸(، ارسال کنند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به دبیرخانه جشنواره، واقع در 
فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس، بعد از تقاطع شهید سلیمی جهرمی، فرهنگ  سرای 
فردوس، کتابخانه فردوس مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۴۴0۸10۴3 تماس بگیرند.

خبر

مدیر عامل خانه سینما در مراسم 
جشن  بیستمین  بزرگداشت 
به  گفت  ایران  سینمای  بزرگ 
رغم برخی کاستی ها ، پیشرفت 
انقالب  پیروزی  از  پس  سینما 

اسالمی قابل انکار نیست.
بیستمین  بزرگداشت  مراسم 
جشن بزرگ انقالب، جمعه دوم 
شمس  ایوان  تاالر  در  شهریور، 

برگزار  شد.
منوچهر  زمان،  پیام  گزارش  به 
خانه  مدیرعامل  شاهسواری 
بیان  با  مراسم  این  در  سینما 
ما  تواند  می  تاریخ  انکار  اینکه 
را دچار گرفتاری کند و موجب 
و  بوده  کنیم چه  فراموش  شود، 
چه شده ایم اظهار کرد: پیشرفت 
انقالب  از  پس  ایران  سینمای 
است.درست  انکار  غیرقابل 
نگفته  است که دردهای گفته و 
با  اما  داریم  بسیار  مشکالت  و 
انکار پیروزی ها و تاریخ چیزی 

به دست نمی آید.
بزرگداشت  این مراسم  ادامه  در 
و  برگزار  زاده  اسد  داریوش 
کلیپی از این بازیگر پیشکسوت 

پخش شد.
ابراهیم زاده،  سیروس  ادامه  در 
همایون ارشادی و علی دهکردی 
از بازیگران سینما برای تجلیل از 

این هنرمند روی صحنه آمدند.
کرد:  یادآوری  ابراهیم زاده 
که  کسانی  کنیم  تصور  نباید 
شود  می  برگزار  بزرگداشتشان 

متعلق به گذشته هستند. 
 50 افزود:  اسدزاده  درباره  وی 
با  دوستی  افتخار  است  سال 
از  یکی  او  دارم.  را  بازیگر  این 
شاخص ترین بازیگران سینمای 
ایران است و وی تجربیات خود 
نوشته  ها  کتاب  برخی  در  را 

است.

همواره  کرد:  عنوان  بازیگر  این 
حال  در  اسدزاده  بودم  شاهد 
این  و  بوده  تحقیق  و  مطالعه 
است.  نداده  دست  از  را  عادت 
وی معتقد است اعتال و جهانی 
شدن سینمای ما بذری است که 
پیشکسوتان کاشته اند از اینرو از 
حضور داریوش اسدزاده در این 

جشن بسیار خوشحال هستم.
قدیم  کرد:  عنوان  هم  ارشادی 
ایران«  »شانزلیزه  زار  الله  به  ها 
اینجا  در  که  امروز  و  گفتند  می 
طالیی  دوران  یاد  به  هستم 
اسدزاده  چراکه  افتادم  زار  الله 
ایران  تئاتر  بازیگر  قدیمی ترین 
است. دهکردی هم با بیان اینکه 
هرچند که آثار باستانی در ایران 
به  باید  اما  شود  می  مخدوش 
میراث  و  هنرمند  های  انسان 
فرهنگی خود توجه کنیم، عنوان 
کرد: یکی از میراث های فرهنگی 
زنده ما داریوش اسدزاده است ، 
برای آقایان شجریان و مشایخی 
سینمای  های  میراث  از  که  نیز 
سالمتی  آرزوی  هستند  ایران 
امشب  ستاره  چهار  به  کنم.  می 
سینمای ایران از طرف خودم و 
عرض  تبریک  بازیگران  انجمن 

کرده و ادای احترام می کنم.
انجمن  پیام  ادامه  در  وی 

بازیگران را قرائت کرد.
ادامه داریوش  اسدزاده روی  در 
به  احترام  ادای  با  و  آمد  صحنه 
همه  کوچک  گفت:  حاضران 
جشن  بیستمین  هستم.  شما 
سینمای ایران را به همه به ویژه 
می  تبریک  کشورمان  مردم  به 
گویم. سینما را از سال 1312 در 
10 سالگی شناختم ، فیلم »دختر 

لر« را برای اولین بار دیدم .
رفتم  خانه  به  وقتی  دارم  یاد  به 
بود  ارتش  عضو  که  پدرم  از 

سواالت زیادی پرسیدم.
 1320 سال  در  شد:  یادآور  وی 
نداشت  که سینما رونق چندانی 

از اینرو وارد حوزه تئاتر شدم. 
به  تاکید کرد:  بازیگر سینما  این 
مرحوم  با  فیلمی  در  دارم  یاد 
یکی  اثر  این  کردم.  کار  انتظامی 
بازی  که  است  اثری   130 از 
داد:همه  ادامه  اسدزاده  کردم . 
عاشق  سینما  در  فعال  هنرمندان 
آنهایی  تمام  هستند.  هنر  این 
باید  که وارد کار هنر می شوند 
بدانند عاشق هستند. همه گرفتار 
عشق سینما و هنر بوده و چنان 

تا آخر عمر  آلوده می شوند که 
گرفتارند.

به  سینما  خانه  تندیس  ادامه  در 
داریوش اسدزاده اهدا شد.

داریوش  از  این مراسم  ادامه  در 
مهرجویی تقدیر شد و جمعی از 
اهالی سینما درباره این کارگردان 
مطرح  را  هایی  صحبت  سینما 

کردند.
محسن امیریوسفی رئیس کانون 
قاچاق  به  اشاره  با  کارگردانان 
آثار  از  سنتوری  فیلم  توقیف  و 
مهرجویی اظهار کرد: چطور در 
برابر این فاجعه سکوت کردیم؟ 
سال  این  همه  در  شود  می  چه 
را  تقوایی  ناصر  نشینی  خانه  ها 
دیدیم و دم نزدیم. دیدیم بهرام 
بیضایی ترک وطن کرد و حرفی 

نزدیم.
نو  موج  آغاز  به  اشاره  با  وی 
 ۴0 دهه  در  ایران  سینمای  در 
نوع  این  وامدار  ما  شد:  یادآور 
سینما هستیم و در این میان نام 
داریوش مهرجویی می درخشد.

خانه  کارگردانان  کانون  رئیس 
مهرجویی  کرد:  عنوان  سینما 
خالق  فعالیت،  سال   50 در 
و  ها  شخصیت  ماندگارترین 

در  استعدادها  شناسایی  استاد 
نیز  اقتباس  سینما است. وی در 

آثار ماندگاری را ثبت کرد. 
صدر  رسول  جیرانی،  فریدون 
عاملی، همایون اسعدیان و رضا 
را  هایی  صحبت  نیز  درمیشیان 
درباره مهرجویی مطرح کرده و 
از وی به عنوان آغازگر سینمای 

نوین یاد کردند.
مراسم  این  در  نیز  مهرجویی 
اظهار کرد: بازگشت به سینمای 
به  توجه  با  آن  مرور  و  گذشته 
بلوای فقر کیفیتی، کار درست و 

شریفی است.
مرحوم  به  احترام  ادای  با  وی 
کرد:  تاکید  انتظامی  اهلل  عزت 
دست  از  را  گرانبهایی  گوهر 

دادیم.
بزرگداشت  این مراسم  ادامه  در 
نویسنده  شجاعی  مهدی  سید 

برگزار شد. 
به  اشاره  با  مسجدجامعی  احمد 
جایگاه جشن خانه سینما یادآور 
شد: برخی 20 سال پیش فکر می 
کردند این جشن رقیب جشنواره 
فجر است اما در ادامه فهمیدیم 
هریک از این دو رویداد جایگاه 

خود را دارد. 
مهدی  سید  داد:  ادامه  وی 
خوب  نویسندگان  از  شجاعی 
های  نوشته  امیدوارم  و  است 

بیشتری را از وی ببینیم.
به  اشاره  با  نیز  مجیدی  مجید 
تاکید  آثارش  در  شجاعی  سهم 
کرد که وی نقشی مهم در حوزه 

ادبیات و شعر دارد.
شجاعی در ادامه با حضور روی 
سن گفت: مال باخته را می شود 
از زمین بلند کرد اما جامعه آمال 
نگرانم  و  شود  نمی  را  باخته 
باخته  آمال  جامعه  ترمیم  چراکه 

چندسال طول می کشد .

کاریکاتور

بهترین فیلم جشنواره فیلم فجر در دومین هفته اکران به 
فروش دو میلیارد تومانی رسید.

به گزارش رسیده، فیلم سینمایی تنگه ابوقریب به کارگردانی 
بهرام توکلی و تهیه کنندگی سعید ملکان تازه ترین محصول 
مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج است که 
با افزایش استقبال مردمی در 3 روز اخیر ۱5۰ سانس فوق 

العاده را تجربه کرد و به فروش ۲ میلیارد تومانی رسید.
فیلم جشنواره  بهترین  و  سیمرغ  برنده۶  ابوقریب  تنگه 
روزهای  از  روایتی  با  که  است  فجر  فیلم  ششم  و  سی 
پایانی دفاع مقدس در منطقه عملیاتی تنگه ابوقریب از 
چهارشنبه ۱۷ مرداد روی پرده سینماهای کشور نمایش 

داده شده است.

 »تنگه ابوقریب«
 ۲ میلیاردی شد

پراید هم رفت توی حباب!

پیشرفت سینمای ایران بعد از انقالب غیر قابل انکار است

نمایشگاه پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام برای بازدید عموم 
عالقه مندان تا ششم شهریورماه تمدید شد.

به گزارش رسیده، پس از استقبال مخاطبان و به پیشنهاد موسسه 
صبا نمایشگاه آثار برتر پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام تا 
ششم شهریور تمدید شد و عالقه مندان می توانند هر روز از ساعت ۱۰ 
تا ۱۸ برای بازدید به فرهنگستان هنر، موسسه صبا، گالری خیال واقع 
در خیابان ولیعصر، نرسیده به خیابان طالقانی، شماره ۱55۲ مراجعه 
کنند. مراسم اهدای جوایز و افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده پنجمین 
جشنواره بین المللی عکس خیام با حضور هنرمندان، عالقه مندان 
و مهمانان ویژه از سفارت کشورهای اسپانیا، مجارستان، استرالیا 
و… عصر جمعه ۲۶ مرداد در فرهنگستان هنر برگزار شده بود. در 
پنجمین جشنواره بین المللی عکس خیام ۱۸ هزار قطعه عکس از 
هنرمندان ۶۸ کشور به دبیرخانه جشنواره رسید. اسامی برگزیدگان 

این دوره در سایت جشنواره منتشر شده است.

متدید منایشگاه پنجمین 
جشنواره بین امللیل عکس خیام

به  کاشی  شیدا  کارگردانی  به  »تماشاچی«  انیمیشن 
جشنواره سلیمانیه عراق راه یافت.

کارگردانی  به  »تماشاچی«  ،انیمیشن  مهر  گزارش  به   
شیدا کاشی در جشنواره سلیمانیه کردستان عراق در 
بخش رقابتی انیمیشن های کوتاه به نمایش درمی آید.

سومین دوره این جشنواره ۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه 
برگزار می شود.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: 
سالومه گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: 
آزاد صادقی، انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید 
بیتا  پوستر:  طراح  و  جاویدی  نیما  صداگذار:  و  پاکدل 

علی آبادی.
این انیمیشن کوتاه ماجرای مردی مسن را روایت می 

کند که تماشاچی انقالبی مردمی در کشورش است.

»متاشاچی« در جشنواره 
سلیمانیه عراق رقابت یم کند

در خانه  انتظامی«  از عزت اهلل  آثاری  نمایش  با  روز  »سه  برنامه ی 
هنرمندان ایران برگزار می شود.

به گزارش پیام زمان از خانه هنرمندان ایران، ۹ فیلم با بازی زنده یاد 
عزت اهلل انتظامی در قالب برنامه »سه روز با عزت اهلل انتظامی« از 5 تا 
۷ شهریور در خانه هنرمندان ایران به نمایش در می آیند. به این ترتیب 
روز دوشنبه 5 شهریور از ساعت 1۴ فیلم سینمایی »ناصرالدین شاه 
آکتور سینما« به کارگردانی محسن مخملباف در سالن استاد شهناز 
خانه هنرمندان به نمایش درمی آید. در همین روز ساعت 1۹ فیلم 
سینمایی »روسری آبی« به کارگردانی رخشان بنی اعتماد و ساعت 
21 فیلم سینمایی »دایره مینا« به کارگردانی داریوش مهرجویی به 
نمایش درمی آیند. روز سه شنبه ۶ شهریور، ساعت 1۴ فیلم سینمایی 

»اجاره نشین ها« به کارگردانی داریوش مهرجویی، ساعت 1۶ فیلم 
سینمایی »خانه ای روی آب« به کارگردانی بهمن فرمان آرا و ساعت 
20 فیلم سینمایی »ستارخان« به کارگردانی علی حاتمی به نمایش 
درمی آیند. و در آخرین روز، چهارشنبه ۷ شهریور، ساعت 1۴ فیلم 
سینمایی حاجی واشنگتن به کارگردانی علی حاتمی، ساعت 1۶ فیلم 
سینمایی بانو به کارگردانی داریوش مهرجویی و ساعت 20 فیلم 
سینمایی صادق ُکرده به کارگردانی ناصر تقوایی به نمایش درمی آیند. 
هم چنین روز چهارشنبه ۷ شهریور ساعت 1۸ نشست نقد و بررسی 
آثار زنده یاد عزت اهلل انتظامی در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ایران 
برگزار می شود. نمایش آثار و حضور در نشست نقد و بررسی آثار 
زنده یاد عزت اهلل انتظامی برای تمامی عالقه مندان آزاد و رایگان است.

     سه روز با عزت اهلل انتظامی در خانه هنرمندان ایران

 اولین نمایش جهانی »روزهای نارنجی«
 در جشنواره تورنتو

فیلم سینمایی »روزهای نارنجی« ساخته آرش الهوتی 
فیلم  جشنواره  در  خود  جهانی  نمایش  نخستین  در 

تورنتو حضور خواهد داشت.
که   )tiff( تورنتو  فیلم  جشنواره  رسیده،  گزارش  به 
طی دهه های گذشته به یکی از معتبرترین رویدادهای 
هنری و سینمایی جهان در کنار جشنوارهای فیلم کن، 

و  چهل  در  امسال  است،  شده  تبدیل  برلین  و  ونیز 
 ،)discovery( سومین دوره خود در بخش کشف

میزبان فیلم سینمایی »روزهای نارنجی« خواهد بود.
در  تا 25 شهریور  از 15  معتبر جهانی  این جشنواره 

کانادا برگزار خواهد شد.
سینمایی آرش الهوتی،  اثر  اولین  نارنجی«  »روزهای 
استخدام  واسطه  که  است  زنی ۴5 ساله  آبان،  درباره 

کارگران فصلی است.
علیرضا  احمدی،  مهران  مصفا،  علی  تهرانی،  هدیه 
رویا حسینی، صدف عسگری،  ژیال شاهی،  استادی، 
لیلی فرهادپور، اکرم علمدار، امین گلستانه و سیامک 
نارنجی«  »روزهای  سینمایی  فیلم  بازیگران  ادیب 

هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان: آرش الهوتی، 
مدیر  دارالشفایی،  جمیله  و  الهوتی  آرش  نویسنده: 
حسینی  مهدی  تدوین:  محمدی،  فرشاد  فیلمبرداری: 

وند، صدابرداری: حسن شبان کاره و...
عرضه و پخش بین المللی فیلم »روزهای نارنجی« به 

عهده محمد اطبایی )مستقل های ایرانی( است.

 »جورج کلونی« پردرآمدترین بازیگر مرد 
سینما شد

»جورج کلونی« در حالی پردرآمدترین بازیگر مرد سینما در 
یک سال اخیر نام گرفته است که در این مدت حتی در یک 

فیلم هم مقابل دوربین نرفته است.
به گزارش از تایم، در جدیدترین فهرست منتشر شده از 
سوی نشریه »فوربس« درباره پردرآمدترین بازیگران مرد 
تهیه کننده  و  کارگردان  بازیگر،  کلونی«  »جورج  سینما، 
آمریکایی با کسب درآمد 23۹ میلیون دالری در فاصله 
قرار  در صدر  ژوئن 201۸  تا  ژوئن 201۷  بین   زمانی 
گرفت و البته بخش قابل مالحظه ای از این درآمد را از 
محل فعالیت های تجاری غیرسینمایی کسب کرده است. 

مینی سریال  ساخت  مشغول  حاضر  حال  در  »کلونی« 
باری که مقابل دوربین  »Catch-22« است و آخرین 

رفته به سال 201۶ و فیلم »مانی مانستر« بازمی گردد. 
درآمد 23۹  با  کلونی«  از »جورج  فهرست پس  این  در 
میلیون دالری، »دواین جانسون« معروف به راک با 12۴ 
میلیون دالر در مکان دوم جای گرفته و »رابرت داونی 
 ۶۴.5( »کریس همثورث«  میلیون دالر(،  جونیور« )۸1۴ 
میلیون دالر( و »جکی چان« با ۴5.5 میلیون دالر رتبه های 

بعدی را به خود اختصاص داده اند. 

پیش از این »اسکارلت یوهانسون« با درآمد  ۴0٫5 میلیون 
دالری در یک سال گذشته به عنوان پردرآمدترین بازیگر 
زن شناخته شده بود و »آنجلینا جولی« با 2۸ میلیون دالر، 
»جنیفر انیستون« با 1۹.5 میلیون دالر، »جنیفرالورنس« با 1۸ 
میلیون دالر و »ریس ویترسپون« با 1۶.5 میلیون دالر در 

مکان های بعدی قرار گرفته بودند.

آخرین لبخند او هم غرق خواهد 
شد در آب

*فاضل نظری

تنگ آب از روزهای قبل خالی تر شده است
زندگی در دوستی با مرگ عالی تر شده است

هر نگاهی می تواند خلوتم را بشکند
کوزه ی تنهایی روحم سفالی تر شده است

آخرین لبخند او هم غرق خواهد شد در آب
ماهِ در مرداب این شب ها هاللی تر شده است

گفت تا کی صبر باید کرد؟ گفتم چاره چیست؟!
دیدم این پاسخ، از آن پرسش سؤالی تر شده است

زندگی را خواب می دانستم اما بعد از آن
تازه می بینم حقیقت ها خیالی تر شده است

ماهی کم طاقتم! یک روز دیگر صبر کن
تنگ آب از روزهای قبل خالی تر شده است

یک جرعه شعر


