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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

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

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه ۲۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

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

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

تعیین تکلیف قیمت خودروها وابسته 

به مسائل ارزی است

آغاز پرداخت مابه التفاوت حقوق 

فروردین ماه بازنشستگان

اجرای تعطیالت زمستانی در صورت 

شروع سال تحصیلی در شهریور
شورای  عضو  اقدس  ارض  بهرامی  محسن   ، زمان  گزارش  به 
ارز  نوع  تکلیف  تعیین  خواهان  شورا  این  گفت:  رقابت 
نهایی  منظور مشخص شدن  به  سازان  قطعه  و  خودروسازان 

قیمت خودروهاست.

به گزارش زمان ، سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین 
اجتماعی در فروردین ماه از شهریورماه بر اساس حروف الفبا 

پرداخت می شود. 

به گزارش زمان ،مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش 
و پرورش با بیان اینکه تعطیالت تابستانی هیچ توجیه علمی 
ندارد، گفت: با اجرای تعطیالت زمستانی در صورت شروع سال 

تحصیلی در شهریور ماه موافقیم. 755
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سرمقاله
نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد 

تومانی قابل کنترل است؟

نگاه روز
  برگزاری جلسه علنی  محاکمه

 ۱۹ متهم ارزی؛ امروز

امروز، رئیس جمهور 
پاسخگوي وکالي ملت

 تجربه نشان داده که جریان نقدینگی با 
مصوبه و قانون و دستورالعمل قابل هدایت 
رشد  بین  بار  این  که  گسستی  نیست. 
نقدینگی و تورم مشاهده می شود، ناشی 
کاهش  این  و  نیست  هلندی  بیماری  از 
شدید سرعت گردش پول در اقتصاد ایران 
است که ظاهر شدن اثر تورمی را به تعویق 
انداخته است.اقتصاد ایران سال های سال 
از  بوده و  نقدینگی درگیر  باالی  با رشد 
این منظر با فاصله زیادی باالتر از متوسط 
جهانی قرار دارد. اثر نقدینگی در نهایت 
تورم است و در اقتصاد ایران نیز به طور 
معمول نقدینگی با فاصله زمانی کوتاهی 
به تورم تبدیل شده است.آخرین آمارهای 
رسمی نشان می دهد نرخ تورم در اقتصاد 

ایران وارد روند افزایشی شده است. 
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رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد:

پنج بسته حمایتی دولت برای مردم

پراید ۴۰ میلیونی آرامش بازار را بهم زد؟

وزارت صنعت پاسخگوی گرانی خودرو باشد

روســای جمهور ایران و فرانســه در گفت و گوی 
تلفنــی، ضمن تبــادل نظر درباره مهمترین مســایل 
دوجانبه، منطقه ای و بیــن المللی تاکید کردند که 
تمــام تالش خود را برای گســترش بیــش از پیش 

روابط بکار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االســالم حسن 
روحانــی و »امانوئل مکرون« دیــروز در این گفت 
و گوی تلفنــی، همچنین تالش همه طرف ها برای 
حفظ برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( را ضروری 
خواندند و انجام اقدامات عملی در این راستا را مورد 
تاکید قرار دادند.روحانــی در این تماس تلفنی که 
از ســوی همتای فرانسوی وی انجام گرفت، گفت: 
ایران به همه تعهدات خود در برجام عمل کرده و با 
توجه به خروج یکجانبه آمریکا از این توافق، از سایر 

طرفها انتظار دارد که به برنامه های خود برای حفظ 
این توافق، ســرعت و شفافیت بیشتری دهند.رئیس 
جمهور با بیان اینکه بعد از خروج آمریکا از برجام، 
بار ســنگینی بر دوش ســایر طرفها برای حفظ این 
توافق است، تصریح کرد: ایران خواهان حفظ برجام 
اســت اما در عین حال اگــر در زمینه تضمین کانال 
هــای مالی و پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل، آینده 
برنامه اجرایی اروپا روشــن نباشد، اقدامات دیگری 
را خواهد داشــت.امانوئل مکــرون رئیس جمهور 
فرانســه نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه پاریس 
خواهان توسعه و تعمیق روابط خود با تهران است، 
گفت: فرانسه همه تالش خود را برای حفظ برجام 
بکار می گیرد و  نسبت به این موضوع متعهد است 
و به مسوولیتهایش عمل خواهد کرد.رئیس جمهور 

فرانســه با تشریح اقدامات کشــورش و سایر شرکا 
برای حفظ برجام اظهارداشــت: ما تالش فشرده ای 
را برای حفظ برجام انجام داده ایم و در حال پیگیری 
مکانیزم های مختلف تجاری و مالی در این عرصه 
هستیم.روســای جمهــوری ایران و فرانســه در این 
گفت و گو درباره نشست آتی وزرای امور خارجه 
سه کشور اروپایی به همراه رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا  بــا وزیر امور خارجه ایران، تحوالت 
سوریه  و نشســت آتی سه جانبه روسای جمهوری 
روسیه، ایران و ترکیه و همچنین مبارزه با تروریسم، 
گفت و گــو و تبادل نظر کردند.روحانی و مکرون 
در این تماس تلفنی تاکید کردند که به تماس های 
نزدیک خود  برای پیشبرد اهداف مشترک، تداوم 

خواهند بخشید.

نوبخت خبر داد:

پنج بسته حمایتی دولت برای مردم  
 معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از آماده کردن پنج بسته 
جبرانی از ســوی دولت برای اقشــار مختلف کشــور خبر داد و گفت: جزئیات 

پرداخت این بسته ها را به زودی اطالع رسانی می کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا؛ محمدباقر نوبخت افزود: از این پنج بســته 2 بسته 
معیشتی برای همه مردم در نظر گرفته شده است که پرداخت می کنیم.او همچنین 
تصریح کرد: یک بســته معیشــتی خاص برای پنج دهک اول جامعه، یک بسته 
حمایتی برای تولیدکنندگان و یک بسته حمایتی نیز برای پیمانکاران در نظر گرفته 
ایم.وی بــه بازدید خود از پروژه های بخش های مختلف اشــاره کرد و گفت: 
قیمت مصالح ساختمانی از جمله تیرآهن و میلگرد افزایش یافته و از این رو برای 
پیمانکاران بسته حمایتی در نظر گرفته شده است.او با اشاره به وضعیت اقتصادی 
کشور، گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف است برای کاهش مشکالت مردم 
برنامه داشــته باشــد و ما برنامه هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در نظر 
داریم. رئیس ســازمان برنامه و بودجه در ادامه همچنین به شــوک وارد شــده به 
اقتصاد کشــور در اثر تحریم ها اشــاره کرد و افزود: باید اقتصاد کشور را بیشتر 
مقاوم کنیم تا در اثر این شــوک ها و تکانه ها با مشــکل برخورد نکنیم.نوبخت 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب را یکی 
از راهکارهای تقویت اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد که باید این سیاست ها 
را اجرایی و عملیاتی کنیم.وی تصریح کرد مشــکالت موجود اقتصادی کشور 

ناشــی از تالش بدخواهان ملت ایران برای متوقف کردن رشد اقتصادی کشور 
است.وی افزود: در پنج سال اخیر وضعیت منابع و مصارف کشور متعادل بوده و 
دولت توانست ثبات نسبی در بازار ایجاد کند و این موضوع مورد توجه صندوق 
بین المللی پول نیز قرار گرفته بود و کشور به رشد بیش از چهار درصد اقتصادی 
رسیده بود.وی اظهار داشت که با تدابیر دولت، برنامه های خروج کشور از رکود 
به نتیجه رســیده بود و ایران به سوی یک رشد و جهش اقتصادی بزرگ گام بر 
می داشــت.وی به گزارش صندوق بین المللی پول اشاره کرد و گفت: براساس 
گزارش این صندوق ایران به ثبات اقتصادی رسیده بود و از متوسط رشد اقتصادی 
خاورمیانه باال زده بود و تورم هم در کشور یک رقمی شده بود.او یادآوری کرد 
که بدخواهان با تحمیل تحریم ها به ملت ایران، مانع از رشــد اقتصادی کشــور 
شدند و نگذاشتند اقتصاد کشور رشد کند.وی تاکید کرد که تنها راهکار ما برای 
مصون نگه داشــتن اقتصاد کشور، مقاوم کردن آن از طریق اجرای سیاست های 

اقتصاد مقاومتی است. 
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور در ادامه گفت: 
برخی به وجود آمدن شرایط اقتصادی کشور را ناکارآمدی و نابلدی دولت می 
دانند که این طور نیست چرا که افراد با سابقه و با تجربه ای در دولت تدبیر و امید 
خدمت می کنند. نوبخت افزود: دولتمردان در این دولت از ســر آزمون و خطا 

وارد کابینه نشده اند و از تجارب و سوابق باالیی برخوردار هستند. 

روحانی در تماس تلفنی با مکرون تاکید کرد:

اروپا به برنامه های خود برای حفظ  برجام ، سرعت بدهد
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اکرمی سرپرست وزارت اقتصاد شد

رئیس جمهور در حکمی )سید رحمت اهلل اکرمی( را به عنوان سرپرست وزارت 
امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

به گزارش زمان، پس از استیضاح مسعود کرباسیان در جلسه روز یکشنبه مجلس 
شورای اسالمی، رییس جمهوری سید رحمت اهلل اکرمی ،که پیش از این خزانه دار 
کل کشور بود را به سمت سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

آمریکا تلویحا درخواست
 ایران از قضات الهه را رد کرد

آمریکا در واکنشی کتبی به درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری 
الهه در زمینه لغو تحریم های واشنگتن اعالم کرد که این دادگاه برای رسیدگی 

به این پرونده صالحیت قضایی ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آمریکا همچنین مدعی شد که دعاوی ایران 
روابط  و  مودت  معاهده  است.   1955 مودت  معاهده  ملزومات  از  خارج 
اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت های آمریکا و ایران که در تارنمای 
سازمان ملل نیز بارگذاری شده است، 23 مرداد 1334 هجری شمسی )15 
اوت 1955میالدی( میان نمایندگان دو کشور امضا شد.رویترز درادامه این 
دادگستری  المللی  بین  دیوان  از  دوشنبه  روز  ایران  وکالی  آورد:  گزارش 
خواستند به واشنگتن دستور دهد تحریم های دولت »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا علیه تهران را لغو کند. این در حالی است که وکالی آمریکایی 
به ریاست »جنیفر نیوستید« مشاور وزارت امور خارجه آمریکا قرار است فردا 
سه شنبه به این موضوع پاسخ دهند. همچنین انتظار می رود رای نهایی در 
مورد این پرونده ظرف یک ماه صادر شود، اما زمان دقیق صدور رای تعیین 
نشده است. رویترز در گزارشی در مورد جلسه دیوان بین المللی دادگستری 
نوشت:ریاست این جلسه، استماع را با درخواست از واشنگتن برای احترام 
به نتیجه جلسه آغاز کرد. ایران و آمریکا طی چند دهه دشمنی، برخی احکام 
صادره در این دادگاه را نادیده گرفته اند. در شکایت تنظیم شده برای دیوان 
بین المللی دادگستری ذکر شده که تحریم های آمریکا که به اقتصاد ایران ضربه 
می زند، اصول معاهده مودت نه چندان شناخته شده بین دو کشور را نقض 
می کند.براساس این گزارش، دیوان بین المللی دادگستری، دادگاه سازمان ملل 
برای حل و فصل مناقشات بین المللی است. احکام این دادگاه الزام آور است، 
اما دادگاه مزبور قدرتی برای اجرای این احکام ندارد.دونالد ترامپ پس از 
خارج کردن آمریکا از برجام، طرح های یکجانبه ای را برای بازگرداندن تحریم 
های ضد ایرانی اعالم کرد. به رغم مخالفت متحدان اروپایی واشنگتن با تصمیم 
ترامپ، اکثر شرکت های غربی قصد پیروی از تحریم ها را دارند و توقف داد 
و ستد با ایران را به مجازات شدن از سوی آمریکا یا منع فعالیت تجاری در 

ایاالت متحده ترجیح می دهند.

اتخاذ تدابیر الزم برای کنترل بازار 
محصوالت پروتئینی

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه تولید کنندگان و 
مردم نگران تأمین نهاده ها و کاالهای اساسی نباشند، گفت: واسطه گری عامل 

افزایش قیمت محصوالت دامی در بازار است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی رضائی در نشستی خبری که به مناسبت 
هفته دولت برگزار شده بود، در پاسخ به پرسشی  مبنی بر اینکه شرکت 
پشتیبانی امور دام چندی پیش اعالم کرده بود برای تنظیم بازار از تخم مرغ 
های وارداتی استفاده می کند و این مسئله موجب اعتراض شدید تشکل های  
تولیدی شد، نظر معاونت امور دام در این زمینه چیست؟ گفت: هر زمان که 
تعادل قیمت در بازار به هم بخورد ممکن است برای تنظیم بازار مقدار بسیار 
بسیار محدودی واردات انجام شود که این به معنای مقابله با تولید کننده نیست.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود که تولید در سال جاری به اندازه کافی 
باشد و نیازی به واردات نداشته باشیم.معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی 
با اشاره به اینکه پیش بینی شده که تولید تخم مرغ در سال جاری 9۰۰ هزار 
تن باشد،  اظهار داشت: سال گذشته این عدد 9۸۰ هزار تن بوده که با توجه به 
محدودیت صادرات، تولید امسال پاسخگوی نیاز داخل به طور کامل خواهد 
بود.رضائی یادآور شد: سال گذشته 25 میلیون قطعه طیور مولد در کشور براثر 
شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان معدوم شد که بر همین اساس پیش 
بینی می شد امسال تولید تخم مرغ به کمتر از ۶۰۰ هزار تن برسد اما با تدابیر 
انجام شده خوشبختانه شاهد این اتفاق نبودیم.وی گفت: سال گذشته که بازار 
تخم مرغ دچار نوسانات قیمتی شدیدی شده بود، تنها 1۰ هزار تن واردات در 
این زمینه صورت گرفت ضمن اینکه با توجه به جوجه ریزی های انجام شده 
پیش بینی می کنیم  درنیمه دوم امسال وضعیت بهتری در این زمینه خواهیم 
داشت.وی به اقدامات انجام شده برای مقابله با بیماری آنفوالنزای فوق حاد 
پرندگان اشاره و تصریح کرد: برای جلوگیری از شیوع این بیماری در سال 
جاری ستاد بحران در وزارت جهاد کشاورزی و ستاد ملی آنفلوانزا در سطح 
کشور تشکیل شده که این مسئله را به دقت رصد می کند و به مرغداری های 
غیر مجاز و واحدهایی که حداقل استانداردهای بهداشتی را رعایت نکنند 
اجازه جوجه ریزی داده نخواهد شد.رضائی درباره نوسانات قیمت محصوالت 
پروتئینی از جمله مرغ و گوشت در بازار، خاطرنشان کرد: قیمت تمام شه تولید 
این محصوالت نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. ضمن اینکه ما در 
تولید گوشت به خودکفایی نرسیده ایم و ساالنه دولت حداقل ۸۰ هزار تن یا 
در برخی سالها 15۰ هزار تن گوشت برای تنظیم بازار وارد می کند که این 
محصوالت با قیمت هایی کامال متعادل به بازار تزریق می شود.وی با بیان اینکه 
در حوزه عرضه محصوالت کشاورزی با پدیده واسطه گری مواجه هستیم، 
افزود: هر واسطه ای که وارد زنجیره عرضه می شود، باعث افزایش 5 تا 1۰ 
درصدی قیمت محصول خواهد شد.وی یادآور شد: گوسفند زنده به قیمت 
هر کیلوگرم 22 هزار تومان از دامدار خریداری می شود و گوشت آن باید 
نهایتا برای مصرف کننده 44 هزار تومان باشد اما به دلیل پدیده واسطه گری، 
قیمت بسیار باالتر از این میزان است یا مثاًل در حوزه گوشت مرغ، قیمت برای 
مصرف کننده نهایی باید 9 هزار تومان باشد اما به دلیل مسائلی که عنوان شد 

شرایط اینگونه نیست

امروز، رئیس جمهور پاسخگوي 
وکالي ملت

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: رئیس 
به سواالت  پاسخ  برای  امروز  جمهور ساعت ۸ صبح 

نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اکبر رنجبرزاده با اشاره به 
جلسه امروز مجلس برای سوال از روحانی گفت: رئیس 
جمهور ساعت ۸ صبح امروز سه شنبه برای پاسخگویی به 
سواالت نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور خواهد 
یافت.وی ادامه داد: مدت جلسه سوال از رئیس جمهور 
یک ساعت و نیم است که یک ساعت رئیس جمهور و نیم 
ساعت نمایندگان سوال کننده برای سخنرانی فرصت دارند.
عضو هیات رئیسه مجلس تاکید کرد : نمایندگان امروز با 
حفظ آرامش، پاسخ های رئیس جمهور و سواالت وکالی 
ملت را گوش خواهند داد و به پاسخ های رئیس جمهور 

رای می دهند.
اردوغان ۷ سپتامبر 

به ایران می آید

اعالم کرد  ترکیه روز دوشنبه   دفتر ریاست جمهوری 
که اردوغان هفتم سپتامبر )شانزده شهریور( به ایران سفر 

می کند.
اردوغان،  ازایسنا، رجب طیب  نقل  به  به گزارش زمان 
رئیس جمهور ترکیه به منظور نشستی با سران ایران و 
روسیه وارد ایران خواهد شد.کرملین دو هفته گذشته اعالم 
کرده بود که والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ممکن 
است برای نشستی سه جانبه با رجب طیب اردوغان و 
حسن روحانی دیدار کند. این سه رهبر در ماه آوریل در 
آنکارا با یکدیگر برای صحبت بر سر مسئله صلح سوریه 

دیدار کرده بودند.

تمرکز دشمن 
ایجاد ناامیدی در جامعه 

 فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: دشمن 
و  یأس  ایجاد  در  امکانات خود سعی  و  ابزار  با همه 
ناامیدی در جامعه دارد و رسالت هر پاسدار، پاسداری از 

ارزش ها و آرمان های انقالب است.
محمدعلی  سرلشکر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جعفری اظهار کرد: بحمداهلل امروز نیروی دریایی سپاه 
به عنوان یک نیروی قوی، مقتدر و بازدارنده به تمام 
معنا در خلیج فارس و تنگه هرمز ایفای نقش می کند 
و توانمندی های این نیرو به لحاظ فناوری، تاکتیک ها 
و استراتژی ها بروز و متناسب با پیشرفت فناوری ها 
و در باالترین سطح بوده و این مهم در نیروی دریایی 
سپاه به خوبی صورت گرفته است.وی تربیت نیروی 
اقتدار نیروی  انقالبی را برای  انسانی مومن ، بصیر و 
دریایی سپاه بسیار مهم و حیاتی توصیف وتصریح کرد: 
طبیعی است که دشمن به شدت از هرگونه درگیری به 
دلیل اینکه می داند که به ضررش تمام می شود پرهیز 
می کند؛ در این شرایط، آمادگی شرط اولیه است و آنچه 
در ایجاد توان در سپاه پاسداران انقالب اسالمی مولفه 
مهم و اثرگذاری به شمار می رود عالوه بر فناوری ها، 
تجهیزات و تاکتیک ها، کیفیت نیروی انسانی، مدیران، 
فرماندهان و پرسنلی است که در سطوح مختلف در 
حال انجام ماموریت هستند.فرمانده کل سپاه با تاکید 
بر ارتقای سطح معنویت، تقوا و ایمان در جلب اعتماد 
خدا برای ساخته شدن خاطرنشان کرد: با توکل به خدا 
و  تالش و خودسازی خواهیم توانست در عرصه های 
انجام ماموریت و پاسداری از انقالب اسالمی گام موثری 
برداریم؛ در شرایطی که امروز شاهد هستیم دشمن با 
همه ابزار و امکانات خود سعی در ایجاد یأس و ناامیدی 
در جامعه دارد، رسالت هر پاسدار، پاسداری از ارزش ها 
و آرمان های انقالب اسالمی و امیدآفرینی و مبارزه با 
فضای آلوده توام با توسعه فضای یأس و ناامیدی می 
باشد.جعفری در ادامه خاطرنشان کرد: شرایط انقالب 
پیچیده و حساس است و همه دلسوزان و عالقه مندان به 
نظام و انقالب اسالمی نسبت به وضعیت فعلی و به ویژه 
شرایط اقتصادی دغدغه داشته و نگرانند؛ دشمن با توجه 
به وجود زمینه سوءتدبیرها و ضعف مدیریتی و فرصتی 
که این شرایط را ایجاد می کند، تحریم هایی را اعمال کرده 
تا با فشار از این طریق  بتواند استفاده بیشتری را ببرد اما 
بسیاری از مشکالت جاری کشور در همین شرایط فشار 

دشمن با نگاه درست به مسائل قابل حل است.

اخبار

خبر

هیچ ارثی چون ادب، و هیچ 
پشتیبانی چون مشورت نیست

کالمامیر

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز برخی از کسانی 
که سال ها در باالترین مناصب کشور مسئولیت 

داشته اند، چهره اپوزیسیون به خود گرفته اند.
به گزارش زمان به نقل ازاداره کل روابط عمومی 
قوه قضاییه، آیت اهلل صادق آملی الریجانی دیروز 
در جلسه مسئوالن عالی قضایی افزود: متأسفانه 
برخی نیز که خود سال ها در باالترین مناصب 
کشور مسئولیت داشته اند و امروز باید بزرگترین 
پاسخگوی شرایط فعلی باشند، فضا را آماده موج 
سواری دیده اند و چهره مخالف و اپوزیسیون به 
خود گرفته اند.وی ادامه داد: چنانکه می بینیم این 
افراد پیاپی سخنانی علیه نظام و به ویژه دستگاه 
قضایی بر زبان می آورند و غافل هستند که مردم 
بصیر و فهیم ما آنها را می شناسند و غوغاساالری 
را  آنها  بپاش های  و  بریز  اند،  دیده  نیز  را  آنان 
هم دیده اند.وی افزود: مسئوالن قضایی و قضات 
شریف توجه داشته باشند که ما در برهه حساسی 

ها،  سودجویی  برخی  واسطه  به  و  داریم  قرار 
اعتماد مردم در بخش هایی مخدوش شده است. 
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: قضات و مسئوالن 
قضایی بدون آنکه تحت تأثیر این فضاسازی ها 
قرار بگیرند باید در مدار انصاف و عدالت حرکت 
کنند. زیرا این قبیل رجزخوانی ها زیاد است اما 
قاضی و مسئول قضایی باید با شکیبایی، اعتدال و 
انصاف رفتار کند و خدای ناکرده برخی اظهارات 
و اهانت ها نباید موجب شود که از مدار عدل و 
انصاف خارج شویم.رئیس قوه قضاییه با اشاره 
به اقدامات اخیر دستگاه قضایی در زمینه مبارزه 
با مفاسد اقتصادی گفت: همان گونه که به مردم 
ظرفیت  و  قدرت  تمام  بودیم،  داده  وعده  عزیز 
خود را برای رسیدگی به پرونده های مربوط به 
مفاسد اقتصادی اخیر بسیج کرده ایم و با استجازه 
با  ایشان،  مثبت  پاسخ  انقالب و  از رهبر معظم 
سرعت بیشتری در حال رسیدگی به این پرونده 

ها هستیم.وی افزود: قوه قضاییه با قاطعیت در این 
مسیر حرکت می کند و برای رسیدگی عادالنه به 
پرونده کسانی که به امانات مردم خیانت کرده اند 
و با دریافت ارز دولتی دست به سودجویی های 
کالن زده اند یا از طرفی با احتکار اجناس و کاالها، 
مردم را در مضیقه قرار داده اند، تمام توان خود 
را به کار بسته است.آملی الریجانی افزود: مردم 
عزیز و دلسوزان کشور توجه داشته باشند که قوه 
قضاییه صرفاً بر اساس موازین قانونی و شرعی 
عمل می کند و مدت زمان رسیدگی ها وابسته 
به انجام بسیاری از تحقیقات فنی و پیچیده است 
زیرا به عنوان مثال، پرونده ای در قالب بیش از 
1۰۰ جلد در دست رسیدگی است که این پرونده 
متهمان متعددی دارد و تمام امور مالی هریک از 
متهمان باید به صورت دقیق بررسی شود و اموالی 
را که به نام آنان است یا به نام دیگران ثبت کرده 
اند، شناسایی کنیم و در مورد آنها تصمیم بگیریم. 

نیازمند  افزود: چنین روندی  قوه قضاییه  رئیس 
در  تسریع  بر  چه  گر  است.  منطقی  زمان  یک 
رسیدگی ها تأکید داریم و استجازه اخیر از مقام 
معظم رهبری نیز دقیقاً برای تحقق همین امر بوده 
است.آملی الریجانی گفت: این دوگانگی رفتار 
کشورهای سلطه نسبت به چنین اشراری برای 
افکار عمومی جهان قابل هضم نیست و هیچ کس 
نمی پذیرد که این کشورها به ظاهر از عملیات 
علیه تروریسم سخن می گویند و از سوی دیگر 
تروریست ها را در آغوش می گیرند و به گرمی 
پذیرای آنان هستند و آنها را مورد حمایت مالی و 
سیاسی قرار می دهند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به 
نزدیکی جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
به منافقین، اظهار داشت: امروز همه شاهد هستند 
که افراد حاضر در هیئت حاکمه آمریکا چگونه 
برای از بین بردن عظیم ترین انقالب مردمی جهان 
در زمان حاضر با تروریست ها هم پیمان شده اند.

برخی مسئوالن سابق امروز چهره 
اپوزیسیـون به خود گرفتـه اند

آگهی مزایده اموال منقول
کالسه  پرونده  با  رابطه  در  مدنی  قانون   145 الی   113 مواد  موجب  به 
آباد  اجرایی 97۰321 شعبه چهار  اجرای احکام مدنی شهرستان خرم 
دو دستگاه کمپرسور مدل compAre broowade واحد تاسیسات 
 N.1مدل کمپرسور  دستگاه  لرستان1-  یخچالسازی  کارخانه   مکانیکی 
compAre broowade قیمت پایه کارشناسی مبلغ 25۰/۰۰۰/۰۰۰ 
 N compAre broowade  .2 مدل  کمپرسور  دستگاه   -2 ریال 
قیمت پایه کارشناسی مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده با در نظر 

گرفتن شرایط ذیل طریق مزایده بفروش می رسد  
محسوب   پایه  بعنوان  کارشناس  نظر  مزایده  مورد  کمپرسورهای   -1

وبرنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .
2- در اجرای ماده 129قانون اجرای احکام مدنی برنده مزایده می بایست 
ده درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس یا همان روز به حساب سپرده 
2171294917۰۰۰بانک ملی واریز و چنانچه به هر علت از پیشنهاد خود 
منصرف شود یا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده باقیمانده 
از کسر  پرداخت شده پس  ده درصد  نپردازد  را  قیمت کمپرسور های 

هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد.
توانند  می  طالبین  مدنی  احکام  اجرای  قانون   12۶ ماده  اجرای  در   -3
چهار  شعبه  مجوز  دریافت  با  مزایده  انجام  از  روزقبل   5 مدت  ظرف 
اجرای احکام مدنی شهرستان خرم آباد کمپرسورهای مورد مزایده بازدید 
نمایید .همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر جهت حضور 

در مزایده ضروری می باشد. 
4- کلیه هزینه های نقل انتقال کمپرسورهای بر عهده خریدار می باشد.

5- مزایده روز پنچ شنبه مورخه 97/۶/22 راس ساعت 11 صبح در محل 
شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری خرم آباد 

دادورزشعبه چهار اجرای احکام حقوقی شهرستان خرم آباد - سعید علیزاده

رئیس قوه قضاییه:

وزیر کشور گفت: تامین کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم خط قرمز دولت است و 
دولت تمام تالش خود را در این زمینه 

می کند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در مراسم افتتاح دو هزار 
واحد مسکونی روستایی بازسازی شده  
در  مناطق زلزله زده استان کرمانشاه به 
شرایط حساس کنونی کشور اشاره کرد 
و افزود: آمریکار در برابر تمام دنیا به 
انجام برجام متعهد شد، اما در برابر چشم 
همه دنیا تعهدات خود را زیر پا گذاشت 
و این در حالی است که ایران به تمام 
تعهدات خود در برجام پایبند بوده است.

وی با بیان این که »ایران با کسی سر دعوا ندارد«، گفت: دشمنی دشمنان با ما به خاطر اسالم است و ما 
مجبوریم در این شرایط دفاع و مقاومت کنیم و با یاری خداوند این شرایط حساس را با کمک هم پشت 
سر می گذاریم.وی با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: این شرایط موجب شده واردات کشور چه بصورت 
رسمی و چه بصورت قاچاق کاهش داشته باشد و از طرفی در این شرایط با رشد صادرات مواجه هستیم. 
در این شرایط باید هرچه می توانیم صادرات داشته باشیم، اما مردم نباید در تامین کاالهای اساسی دچار 
مشکل شوند. تامین کاالهای اساسی مردم خط قرمز ماست و دولت تمام تالش خود را در این زمینه انجام 
خواهد داد.وزیر کشور در ادامه به موضوع اشتغال در کشور اشاره کرد وافزود: باید از ظرفیت مرزهای کشور 
در این زمینه حداکثر استفاده شود و هیچ مانعی برای استفاده از مرزهای کشور نداریم.وی با اشاره به تردد 
2.5 میلیون زائر اربعین از مرزهای کشور گفت: مرتب پیگیریم از ظرفیت مرزها خصوصا مرز خسروی 
برای اربعین استفاده کنیم که البته توافق دولت عراق نیز در این زمینه الزم است.وی در خصوص پرداخت 
تسهیالت اشتغالزایی روستایی  نیز تصریح کرد: در این زمینه محدودیتی در روستاهای مناطق مرزی و زلزله 
زده نداریم و روستاییان در این مناطق هرچقدر طرح اشتغالزایی داشته باشند و اگر بیش از سهمیه در نظر 
گرفته شده هم باشد، تسهیالت پرداخت می کنیم.رحمانی فضلی در ادامه به زلزله 21 آبان ماه سال گذشته 
استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: همان شب وقوع زلزله بالفاصله ستاد بحران در محل وزارت کشور 
تشکیل شد و با توجه به ریشتر باالی زلزله نگرانی بسیاری در میان اعضای ستاد وجود داشت و همان 
شب برخی اعضای ستاد بحران به سمت مناطق زلزله زده حرکت کردند.وی به حجم باالی خسارت و 
ویرانی های این زلزله اشاره کرد وافزود: با توجه به حجم آوار و خرابی های به وجود آمده تصور این بود 
که کار آواربرداری شش ماه طول بکشد، اما با همت مردم و مسئولین کارها با شتاب بیشتری انجام شد و 
با گذشت کمتر از یک سال از این زلزله برنامه بازسازی طبق برنامه در حال پیشروی است.وی با اشاره به 
حضور مقام معظم رهبری و تمامی مسئولین در این مناطق گفت: این حضور نقطه قوتی برای مردم منطقه 
بود و خوشبختانه همه مسئولین از همان روز اول تا به امروز با جدیت پای کار هستند.وزیر کشور از عملکرد 
بنیاد مسکن در امر بازسازی مناطق زلزله زده تقدیر کرد و افزود: بنیاد مسکن کارنامه قابل قبولی از خود در 
امر بازسازی تا به امروز برجای گذاشته است.وزیر کشور به افزایش قیمت مصالح اشاره کرد و گفت: دولت 
تمام تالش خود را می کند مصالح با قیمت مناسب برای بازسازی تامین شود.وی از مصوبه هیات دولت 
مبنی بر افزایش رقم تسهیالت بازسازی مناطق زلزله زده استان خبر داد و افزود: بر اساس این مصوبه 1۰ 
میلیون تومان تسهیالت بازسازی شهری و پنج میلیون تومان تسهیالت بازسازی روستایی به زلزله زدگان 
استان مجددا اختصاص پیدا می کند.رحمانی فضلی به زلزله تازه آباد استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و افزود: 

برآورد خسارات این زلزله نیز به زودی انجام می شود.

جمهوری  انتظامی  نیروی  فرمانده 
با اشاره به تالش های  ایران  اسالمی 
مرزبانان گفت: هرگونه تحرک اشرار 
خفه  نطفه  در  را  کشور  مرزهای  در 

خواهیم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسین 
کرمانشاه  استان  داشت:  اظهار  اشتری 
دارای مردمانی دالور، والیتمدار، مومن 
و مجاهد است مردمانی که از شروع 
دفاع مقدس تا خاتمه آن در حال دفاع 
بودند.فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران افزود: از جمله استانهایی 
که دردفاع مقدس بیشترین نقش را ایفا 
کردند وهمچنین بیشترین درگیری را با 

گروهکهای ضد انقالب داشتند این استان پهناور بود.وی تصریح کرد: قبل از جنگ تحمیلی نیز به جهت 
حضور گروههای ضد انقالب در برخی از شهرهای مرزی از جمله کرمانشاه با آنها درگیر شدند و توطئه 
های ضد انقالب و گروهکهای وابسته به استکبار جهانی را خنثی کردند.اشتری یادآور شد: سابقه دفاع 
در شهرهایی مثل پاوه را فراموش نخواهیم کرد که مردمان آن دیار چه ایثارگری هایی کردند و اجازه 
ندادند شهر شهید پرور پاوه سقوط کند و با فرمان تاریخی امام)ره( روحی در کالبد رزمندگان و مردم 
دمیده شد و با قدرت دست ضد انقالب را از پاوه قطع کردند.وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس 
شهرهای مرزی استان هم با نیروهای بعثی عراق درگیر بودند و هم آماج بمبهای مزدوران استکبار بودند 
و شاید به جرات می توان گفت روزی را در این استان نداشتیم که آثاری از دفاع مقدس در آن به جای 
نمانده باشد.فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: مردم شجاع این خطه هم با دشمنان 
خارجی به مقابله برخاستند و هم دست دشمنان داخلی را کوتاه کردند و شهرهای نفت شهر، سومار، 
قصرشیرین، سرپل، ارتفاعات بازی دراز و دیگر مناطق عملیاتی شاهد این ادعا هستند.وی با اشاره به 
رشادتهای رزمندگان در عملیات مرصاد گفت: در این عملیات هوشیاری و بیداری رزمندگان و مردم 
نقشه های شوم دشمنان را نقش برآب کرد و افتخارات بزرگی برای رزمندگان بر جای ماند.اشتری با 
اشاره به امنیت باالی کشور بیان داشت: امنیتی را که امروز در کشور شاهد آن هستیم مدیون امام)ره(، 
شهدای عزیز، رزمندگان و مردم غیور کشور هستیم که با هدایتهای امام و احساس تعلقی که مردم به 
کشور دارند به مقابله با دشمنان برخاستند و امنیت پایداری در استان و کشور رقم زدند.فرمانده نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران اذعان داشت: دشمن برنامه های متعددی را برای نا امن کردن کشور ایران 
پایه گذاری کرد، هدف دشمن از اتفاقاتی که طی سالهای اخیر در کشورهای همسایه رقم زد نا امن کردن 
منطقه و به خصوص ایران بود.وی گفت: جنایاتی را که دشمنان در کشورهای عراق، سوریه، افغانستان 
و پاکستان انجام دادند و به نام دین علیه دین دست به این اقدامات هولناک زدند برای نا امن کردن ایران 
بود اما به حول و قوه الهی و عنایت ائمه اطهار)ع( و حضور رزمندگان اسالم و جبهه مقاومت همه توطئه 
های دشمنان خنثی شده است.وی همچنین یادآور شد: مدافعان حرم با حضور در این مناطق باعت 
ثبات منطقه و شکست دشمنان اسالم شدند.اشتری اشاره ای به تالشهای شبانه روزی مرزبانان جمهوری 
اسالمی کرد و افزود: امروز این نیروها با اقتدار و هوشیارانه در اقصی نقاط کشور از مرزها حفاظت و 
حراست می کنند و اگر تحرکاتی از سوی گروههای اشرار در مرزها باشد آنرا در نطفه خفه خواهند کرد.
وی به تعبیر پر محتوای مقام معظم رهبری در وصف نیروی انتظامی اشاره کرد و بیان داشت: همانطور 
که رهبر عظیم الشان می فر مایند اینان مجاهدان فی سبیل اهلل هستند که با روحیه جهادی و ایمان راسخ 

فعالیت می کنند و نتیجه این از خودگذشتگی ها اعتماد مردم را رقم زده است.

وزیر کشور: تامین کاالهای اساسی 

مردم خط قرمز دولت است

سردار اشتری:هرگونه تحرک اشرار 

را در نطفه خفه خواهیم کرد

به دنبال فرصتی که بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار داد 
تا سپرده های مشتریان را تمدید و یا تغییر دهند آنها نیز در این 
فاصله  چند روزه اقدام به افزایش نرخ سود برای جذب سپرده 
و نگه داشت منابع قبلی کردند؛ به طوری که نرخ سودی که این 
روزها به مشتریان پیشنهاد می شود تا 23 درصد افزایش داشته 
و ۸ درصد باالتر از نرخ متعارف 15 درصدی مصوب شورای 

پول و اعتبار است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در حالی نرخ سود بانکی در تیر 
ماه 1395 با مصوبه شورای پول و اعتبار به 15 درصد کاهش 
پیدا کرد که با توجه به انحرافی که بانک ها از این نرخ داشتند در 
شهریور ماه سال گذشته بانک مرکزی طی دستورالعملی بانک ها 
را مکلف به کاهش نرخ سود به 15 درصد کرد. اما قبل از اجرای 
این دستورالعمل در فاصله اول تا 11 شهریور ماه فرصتی ایجاد 
شد تا بانک ها بتوانند سپرده های با نرخ باال جذب کرده و یا 
حساب های کوتاه مدت را به بلند مدت تبدیل کنند، از این رو 

اکنون و در زمان فرا رسیدن سر رسید حساب های سال گذشته 
نگرانی از عدم تمدید حساب ها و خروج سرمایه از بانک ها برای 
حرکت به سمت بازارهایی همچون سکه و ارز و ایجاد التهاب 
در آن موجب شد تا شبکه بانکی به سمتی پیش برود که تا حدی 
مانع از خروج سپرده شود. بر این اساس اخیرا بانک مرکزی در 
بخشنامه ای به بانک ها اعالم کرد که سپرده های در فاصله ی دوم 
تا یازدهم شهریور ماه را تا مدت یک ماه تمدید کند.اما در زمان 
تمدید حساب ها، گذری بر شعب بانک ها و بررسی نرخ های 
سودی که به مشتریان پیشنهاد می شود از این حکایت داشت که 
اغلب بانک ها نرخ سود را تا 23 درصد هم افزایش داده اند؛ به 
گونه ای که پیشنهاد متفاوتی برای مشتریان داشته و برای تمدید 
حساب های قبلی و یاگشایش حساب های جدید نرخ سود بین 
حداقل 1۸ تا 23 درصد متغیر است. کارکنان شعب می گویند با 
توجه به فرصتی که از سوی بانک مرکزی در اختیار آنها قرار 
گرفته تا در این چند روز که احتماال تا 11 شهریور ماه خواهد 

بود بتوانند به هر ترتیبی شده از بیرون رفتن سپرده ها جلوگیری 
کنند، از این رو برای سپرده های با مبالغ متفاوت نیز سودهای 
مختلفی در نظر گرفتند. برخی از بانک ها برای سپرده های کمتر 
از 1۰ میلیون تا 22 درصد سود پرداخت کرده و مبالغ باالتر 
از این رقم تا 23 درصد سود در نظر گرفتند. یکی از بانک ها 
که حتی بدون در نظر گرفتن کف مبلغ کال 2۰ درصد سود 
پرداخت می کند، دیگری 22 درصد برای سپرده های مدت دار 
در نظر گرفته و بانک دیگر تا سقف 5۰ میلیون 2۰ درصد و 
باالتر از آن را 22.5 درصد سود می دهد. برخی از بانک ها نیز به 
جای حساب های سپرده صندوق های سرمایه گذاری را تقویت 
کردند و در آن سودهای 1۸ تا 2۰ درصدی پرداخت می شود، 
اما پیشنهاد می کنند که به جای صندوق به سمت حساب های 
سپرده بروید، دلیل هم مشخص است و می خواهند پول حداقل 
یک سال در حساب بانک ها بماند چرا که در صندوق امکان 
برداشت وجود داشته ولی برداشت از حساب سپرده با جریمه 
همراه می شود. در این میان هستند برخی بانک های بزرگ که 
به حساب سپرده دست نزده و همان 15 درصد را پرداخت 
با  رقابت  در  که  این  به  پاسخ  در  اینجاست  جالب  می کنند. 
بانک های دیگر سود را تغییر نداده اند، عنوان می کنند که افزایش 
نرخ سود سپرده با ریسک باالیی برای آنها همراه بوده و در 

قیاس با سود تسهیالت 1۸ درصدی که اکنون پرداخت می شود 
در نهایت به ضرر بانک و منفی شدن تراز نامه آنها منجر می شود.
رفتار کارکنان بانک ها هم جالب است؛ به طوری که بالفاصله 
بعد از پرسش مشتری برای شرایط حساب سپرده تالش می کنند 
تا به هر نحوی که شده او را متقاعد به سپرده گذاری در بانک 
و یا انتقال حساب از بانک های دیگر به بانک خودشان کنند. 
حتی پیشنهاد می کنند اگر سپرده کافی برای دریافت ارقام کالن 
در اختیار ندارند با افراد دیگر پول های خود را مشترک شده 
این  کنند.در  دریافت  باالیی  تا سود  دهند  قرار  در حساب  و 
بررسی میدانی واکنش شعبه یکی از موسسات اعتباری دارای 
مجوز بانک مرکزی که مدت هاست درگیر حواشی مربوط به 
تعاونی های زیرمجموعه خود است نیز جالب بود. این موسسه 
سپرده  حساب  بازکردن  برای  آنها  شرایط  اینکه  به  پاسخ  در 
هر  نمی کنیم«.در  باز  سپرده  که«حساب  کرد  عنوان  چیست، 
صورت فعال هیجان سپرده گیری و رقابت برای جذب منابع در 
بانک ها باال رفته است و در آستانه نیمه دوم سال که معموال بازار 
ارز به دالیل خاص خود دستخوش نوسان می شود شبکه بانکی 
در تالش برای نگه داشت سرمایه بوده و جذب پول به رقابتی 
بین بانک ها و بازارهایی همچون سکه و ارز تبدیل شده است و 

نتایج آن در آینده ای نزدیک مشخص می شود.

          ویترین بانک ها جذاب شد؛      

                                  رقابت جذب سپرده  در شبکه بانکی  
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 رصد شبانه روزی تنگه هرمز توسط نیروی دریایی 
سپاه پاسداران 

 فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفت: در تنگه هرمز حضور ناوهای 
نظامی طبق قوانین بین المللی به صورت شبانه روزی رصد و اشراف کاملی 
بر خلیج فارس وجود دارد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، دریادار علیرضا 
تنگسیری دیروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه فرمانده نیروی دریایی 
سپاه در مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حضور دشمن در منطقه امنیت 
کشورها را بر هم می زند وآنها تالش می کنند با این حضور سالح های خود 
را به فروش رسانند.وی افزود: حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس و 
دریای عمان به دقت رصد می شود و ما پیش از گذشته بر آب های جنوب 
کشور اشراف اطالعاتی داریم.نیروی دریایی ارتش و سپاه در خلیج فارس 
درآمادگی کامل به سرمی برند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران تصریح 
کرد: در تنگه هرمز حضور ناوهای نظامی طبق قوانین بین المللی به صورت 
شبانه روزی رصد و تمامی شناورهای نظامی و غیرنظامی کنترل می شود و 
اشراف کاملی بر خلیج فارس وجود دارد.دریادار تنگسیری بیان کرد: از منافع 
جمهوری اسالمی در خلیج فارس و تنگه هرمز دفاع کرده و مشکلی که دشمن 
بتواند در این منطقه ایجاد کند نداریم. خلیج فارس خانه ماست و می توانیم با 
کمک کشورهای همسایه امنیت آن را تامین کنیم و نیازی به حضور کشورهای 
بیگانه از جمله آمریکا وجود ندارد.وی با اشاره به حضور ناو های اتمی در 
خلیج فارس گفت: حضور این ادوات در آب های خلیج فارس آلودگی های 
زیست محیطی زیادی را به دنبال دارد و آنها در آب های سرزمینی خود از این 

ناوها استفاده نمی کنند اما در منطقه ما حضور دارند.

 همکاری رئیس جمهور فراری یمن با آمریکا 
برای مقابله با ایران

رئیس جمهوری فراری یمن به همکاری با آمریکا برای رویارویی با قدرت 
ایران در منطقه اذعان کرد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، »عبد ربه منصور 
هادی« رئیس جمهوری فراری یمن اعالم کرد که به همکاری های خود 
با آمریکا برای رویارویی با ایران در منطقه ادامه می دهد.وی مدعی شد که 
این همکاری ها با آمریکا در خصوص روند مبارزه با تروریسم و مداخالت 
ایران در منطقه صورت می گیرد.منصور هادی تاکید کرد که برای مواجهه با 
سیاستهای ایران و نیروهای انصاراهلل و همچنین حمالت موشکی آنها که خاک 

عربستان را هدف قرار می گیرد با آمریکا همکاری می کند.

جزئیات جدید ترور حاجی عراقی در صحن کعبه 
توسط نیروهای سعودی

اظهارات خانواده و همراهان حاجی عراقی که اخیرا در عربستان در شرایط 
کامال مبهمی فوت کرده جزئیات جدیدی را از احتمال ترور وی توسط 

نیروهای امنیتی عربستان آشکار کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، خبر کشته شدن »حسین حمید الحیدری«، 
حاجی عراقی در صحن کعبه و ادعای مقامات سعودی مبنی بر خودکشی وی 
موجی از واکنشها را برانگیخت. مقامات سعودی ادعا کردند که این حاجی 
عراقی از مشکالت روانی رنج می برده و حدود یک ماه پیش فرزند خود را از 
دست داده بود این در حالی است که خانواده این حاجی اعالم کردند که وی 
کامال در صحت روانی بسر می برده و فرزندش را حدود 9 سال پیش از دست 
داده بود! بر اساس گفته های خانواده و نزدیکان این حاجی عراقی، وی دارای 
موکب عزای حسینی بوده و کامال به مسائل دینی پایبند بود و هرگز دست به 
خودکشی نمی زد.  مقامات سعودی اعالم کرده اند که در صورتی جسد این 
حاجی عراقی را تحویل خانواده اش خواهند داد که آنها برگه ای را مبنی بر 
اینکه متوفی مشکل روانی داشته امضا کنند.پیشتر وزارت خارجه عراق اعالم 

کرده بود که خواهان اجرای تحقیقات در این خصوص است.

  برگزاری جلسه علنی  محاکمه
 ۱۹ متهم ارزی؛ امروز

جلسه محاکمه 19 متهم توزیع کننده ارز در بازار آزاد 
و خارج از سیستم قانونی، به صورت علنی برگزار 

می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمیزان؛ اولین جلسه محاکمه 
19 متهم به توزیع ارز آزاد و خارج از سیستم قانونی، 
امروز9 صبح در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی 
به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار 
می شود.ریاست این دادگاه را بر عهده حجت االسالم 
و المسلمین سید احمد زرگر است و مطابق تحقیقات 
صورت گرفته این متهمان 2 هزار و پانصد میلیارد 

تومان گردش مالی داشته اند.

 ۷۵درصد اقتصاد فضا در اختیار 
بخش خصوصی

رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه سهم اقتصاد فضا 
در تولید ناخالص دنیا بیش از پنج برابر خواهد شد، 
گفت: اولویت ما داشتن یک ماهواره سنجشی ملی و 
بومی است تا بتوانیم سهمی در این اقتصاد داشته باشیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی براری با اشاره 
به اینکه اقتصاد فضا در 1۰ سال گذشته رشد بیش از 
صددرصد داشته است و متوسط رشد اقتصاد فضا 
نسبت به متوسط اقتصاد دنیا بسیار باالتر بوده است، 
تاکید کرد: هم اکنون فناوری فضایی و اقتصاد مرتبط 
با آن در GDP نقش آفرینی می کند. به نحوی که 
سهم فضا 45 صدم درصد از تولید ناخالص دنیا 
است و این تکنولوژی در حال رشد است. پیش 
بینی می شود در آینده نزدیک تا چهار درصد و 
حتی هشت درصد از تولید ناخالص دنیا را بخش 
اکنون  داد: هم  ادامه  بگیرد.وی  اختیار  در  فضایی 
75 درصد از اقتصاد فضا در دنیا در اختیار بخش 
خصوصی است و این در حالی است که در کشور 
ما بخش خصوصی در حوزه فضایی نقشی ندارد. 
بر این اساس برنامه ریزی برای این است که بخش 
خصوصی نیز در کشور ما در این حوزه سرمایه 
گذاری کند.براری با تاکید بر اینکه کل اقتصاد دنیا 
و بازار بیگ دیتا از اطالعات فضایی و داده های 
ماهواره ای بهره می برند، گفت: برای مثال اینترنت 
ماهواره ای با هدف گسترش اینترنت در کل دنیا 
از سوی امریکا ارائه شده است.وی گفت: ما نیز 
باید بازار اقتصاد فضایی در کشورمان را در اولویت 
بگذاریم. به همین دلیل در اولویت ما داشتن یک 
ماهواره سنجشی ملی و نیز یک ماهواره بومی است 
که در اختیار خودمان باشد تا بتوانیم بازار خودمان 
را در اختیار بگیریم.معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: 
داشتن  دلیل  به  نیز  هوایی  در صنعت  مثال  برای 
هواپیما بازار این خدمات در اختیار و کنترل کشور 
قرار گرفته است و شاید زیرساخت های هوایی 
ما آنطور که باید کامل نباشد. در بخش فضا نیز ما 
عالوه بر ایجاد زیرساخت های فضایی باید ماهواره 
های تحت اختیار خودمان داشته باشیم تا بتوانیم در 

این بازار حرفی بزنیم.

خبرخبر

آگهی مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 97/۲99 مورخ 97/3/۲0 شورای اسالمی شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت 

به فروش تعداد یک قطعه از امالک )زمین( متعلق به خود به شرح : 

از طریق مزایده کتبی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ انتشار 
آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/6/4 به امور مالی شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 
37309790-0۲6 تماس حاصل فرمایید.    شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. هزینه کارشناسی، درج آگهی و 

نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی و مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد. 
شهرداری ماهدشت

ردیف

1

مساحت

476/4

کاربری

مسکونی 
تجاری

قطعه

10

پالک 
ثبتی

9/10610

آدرس

ماهدشت خیابان 
بی بی سکینه 

خیابان اردیبهشت 
اراضی برهانیان

قیمت کارشناسی پایه 
کل عرصه )ریال(

3/858/840/000

سپرده )ریال(

193/000/000

انتقال ملک

با برگ واگذاری 
شهرداری

 نوبت اول

شهرداری ماهدشت

آگهی تجدید مزایده و شرایط واگذاری امالک
شهرداری ماهدشت به استناد مجوز شماره 96/133۲ مورخ 96/11/۵ شورای اسالمی شهر ماهدشت در نظر دارد نسبت 

به فروش تعداد 1۲ قطعه از امالک )زمین( متعلق به خود به شرح : 

 نوبت اول

شهرداری ماهدشت

از طریق مزایده کتبی واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت آگاهی از سایر شرایط و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 
انتشار آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/6/4 به امور مالی شهرداری مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تلفن 37309790-0۲6 تماس حاصل فرمایید. 
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. هزینه کارشناسی، درج آگهی و نقل و انتقال دفترخانه اسناد رسمی و 

مالیات به عهده برنده یا برندگان می باشد. 
شهرداری ماهدشت

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

مساحت

312/60

203/50

196/40

932/10

280

278/80

355/60

195

212/80

215

215

183/10

کاربری

مسکونی

مسکونی

مسکونی

تجاری
مسکونی

مسکونی

مسکونی

تجاری
مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

قطعه

15

31

32

12

20

21

15

1

2

3

4

32

پالک ثبتی

9/2836

9/2836

9/2836

11/47

11/47

11/47

9/2186

9/4351

9/4351

9/4351

9/4351

9/4351

آدرس

ماهدشت خیابان یاس

ماهدشت خیابان یاس

ماهدشت خیابان یاس

ماهدشت بلوار امام 
 cng نرسیده به جایگاه

روبروی باربری ماهدشت
ماهدشت بلوار امام نرسیده به 
جایگاه cng روبروی باربری 

ماهدشت
ماهدشت بلوار امام 

 cng نرسیده به جایگاه
روبروی باربری ماهدشت
ماهدشت خیابان ایثار 

بعد از حریم قنات

ماهدشت خ بی بی 
سکینه بعد از کالنتری
ماهدشت خ بی بی 

سکینه بعد از کالنتری
ماهدشت خ بی بی 

سکینه بعد از کالنتری

ماهدشت خ بی بی 
سکینه بعد از کالنتری

ماهدشت خ بی بی 
سکینه بعد از کالنتری

قیمت کارشناسی پایه 
کل عرصه )ریال(

560/000/000

470/000/000

650/000/000

7/457/000/000

560/000/000

640/000/000

1/494/000/000

429/000/000

468/000/000

473/000/000

473/000/000

513/000/000

سپرده )ریال(

28/000/000

23/500/000

32/500/000

373/000/000

28/000/000

32/000/000

75/000/000

21/500/000

23/500/000

24/000/000

24/000/000

26/000/000

انتقال ملک

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

با برگ واگذاری 
شهرداری

احضارمتهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان فردیس به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 
97۰۰45 برای سعید اکبر زاده  فرزند علی  به اتهام تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/۰9/2۸ ساعت 
1۰:۰۰  صبح تعیین گردیده است. باعنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 
دادگاههای عمومی  دادرسی  آئین  قانون  مواد 344  مقررات  اجرای  در  متهم و  به 
وانقالب درامورکیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی ب عمل خواهد آمد./ ج 24۶
منشی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )101 جزایی سابق(-

اسماعیل میرزاخانی

مفقودی 
شمارشناسنامه:1992  پورکبریا  یداله  محمدحسن  راننده  هوشمند  کارت 
اعتبار  درجه  واز  گردیده  مفقود  کارت:2۶9۶974  شماره  کدملی:2۰۶۰۶9۸1۰3  

بابل ساقط می باشد 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم راحله سلطانیان فرزند اکبربه شرح درخواستی که به شماره 2۶9-97این شورا 
ثبت گردیده درخواست گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که محمدرضا 
رضائی سرخسرائی فرزند احمد علی به شماره شناسنامه 2275 صادره از تربت جام 
در تاریخ 14/4/139۶ در اقامتگاه دائمی خودشهرستان بهشهر فوت نموده و ورثه / 

وراث حین الفوت وی عبارتند از: 
1- راحله سلطانیان فرزند اکبر به شماره ملی 4۸۸۰457۶12 همسر متوفی

2- عایشه فقیری مقدم فرزند حسن به شماره ملی۰7214۶29۰4 مادر متوفی
3- احمد رضائی سرخ سرائی فرزند گل محمد به شماره ملی ۰749۰3۶۸77 پدر 

متوفی
ملی  شماره  به  رضا  محمد  فرزند  سرائی  سرخ  رضائی  داود   -4

۰72۰2234۶9فرزندذکور متوفی
 ۰72۰3۰۶۰49 ملی  شماره  به  رضا  محمد  فرزند  سرائی  سرخ  رضائی  آسیه   -5

فرزند اناث متوفی
ملی  شماره  به  رضا  محمد  فرزند  سرائی  سرخ  رضائی  معصومه   -۶

۰72۰335191فرزند اناث متوفی
7- الهام رضائی سرخ سرائی فرزند محمد رضا به شماره ملی ۰72۰۶442۰۸فرزند 

اناث متوفی
والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نمایدتا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اومی 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبارگواهی صادر خواهد شد.

آگهی کالس960112
 در خصوص دعوای اداره کل اموال بنیاد مستضعفان به طرفیت خانم میترا برازنده 
حسینی به خواسته اعتراض به ثبت نسبت به شش دانگ اعیان  یک قطعه زمین به 
مساحت331.۶۶ مترمربع تحت پالک 1947 فرعی از یک اصلی قریه رویان به علت 
این که خوانده مجهول المکان می باشند مراتب ارسال تا خواندن جهت مالحظه 
اعتراض  از جراید کثیراالنتشار منتشر و چنانچه  لذا در یکی  نظریه دعوت شوند 

دارند ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ به این دادگاه اعالم نمایند 97.41۰
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

ابالغ وقت رسیدگی 
    دادگاه عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
امیر  اتهام  مورد  در     97۰7۰۸/1۰2 کالسه  پرونده  در   971۰432۸۸۰۰۰1۶7۶
با شکایت 1. محمد  اتهام ضرب وجرح عمدی وتوهین  به  قاسمی فرزند عباس 
رضا جوانی 2. زهرا همتی سزنقی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به 
این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1397/۰7/17 ساعت 1۰:3۰  تعیین 
گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای 
مقررات مواد 344  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.م/الف 1191
 منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر

 ) شعبه 102 دادگاه جزایی سابق( 

سخنگوی هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری از برگزاری 
پنجمین اجالس خبرگان رهبری در 13 و 14 شهریور خبر داد و 
گفت: رسیدگی به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم دستور کار 

این اجالس خواهد بود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »آیت اهلل سید احمد خاتمی « 
خبرگان  اجالس  پنجمین   : گفت  خبری  نشستی  در  دیروز 
رهبری روزهای سه شنبه و چهارشنبه 13 و 14 شهریور ماه 
جاری برگزار می شود. وی رسیدگی به وضعیت معیشتی و 
اقتصادی مردم را از جمله دستور کار این اجالس دانست و 
افزود: بعضی ها می گویند این موضوع ربطی به خبرگان ندارد 
اما بر اساس ماده 52 آیین نامه داخلی مجلس خبرگان به منظور 
آگاهی اعضا، این مجلس می تواند به تحوالت داخلی و جهانی 
به ویژه مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و 
مدیریتی بپردازد. وی در ادامه گفت: از روسای سه قوه برای 
شرکت در این اجالسیه دعوت کردیم تا درباره اقدامات انجام 
شده برای رفع مشکالت مردم گزارش خود را ارائه کنند. وی 
ادامه داد: از رئیس محترم جمهور دو هفته پیش دعوت کردیم 
که ایشان عذرخواهی کردند ولی دلیل عذر رییس جمهور را 
نمی دانیم.سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اضافه 
کرد: شخصیت هایی که در این اجالس حضور پیدا می کنند 

شخصیت های برجسته کشور هستند و ما همچنان معتقدیم 
که آقای رئیس جمهور اگر بتوانند عذر خود را برطرف کنند 
و تشریف بیاورند برای ایشان یک فرصتی است. وی با بیان 
این که آیت اهلل صادق آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه و علی 
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی قول دادند که در این 
اجالس حضور پیدا کنند، تاکید کرد: پیش بینی ما این است که 
جلسه پرشوری از سوی اعضای محترم با هدف روشن شدن 
واقعیت شکل بگیرد. سخنگوی هیات رییسه مجلس خبرگان 
رهبری تاکید کرد: به نظر نمی رسد هیچ کس در مجلس خبرگان 
رهبری به دنبال مچ گیری باشد.در این اجالس افراد مشکالت و 
راه حل ها را خواهند شنید و پیشنهاد های خود را هم می توانند 
عرضه کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس خبرگان 
برای مکلف کردن قوا جهت پیگیری فرمایشات رهبری برای 
معیشت مردم چه برنامه ای دارد گفت: همانطور که می دانید 
وظیفه قانونی خبرگان دو چیز است یکی انتخاب رهبر در مواقع 
مورد نیاز و دیگری مراقبت از رهبر برای اینکه واجد شرایط باقی 
بماند.خاتمی تاکید کرد: رهبر معظم انقالب فراتر از این وظیفه 
خبرگان را دیدند و مطالبه گری را هم جزء وظایف این مجلس 
قرار دادند و فرمودند عالوه بر بیانیه، قطعنامه هم صادر کنید. وی 
افزود: مجلس خبرگان، راهکار قانونی برای الزام سران سه قوه 

را ندارد اما مجلسی با این عظمت، می تواند زمینه ساز برطرف 
شدن برخی از مشکالت باشد. خاتمی گفت: مجلس خبرگان 
حداقل می تواند این مطالبات را به عنوان خواست مردم مطرح 
کند چون اعضای خبرگان نماینده مردم هستند. خبرگان رهبری 
می تواند گفتمان سازی کند چرا که گفتمان سازی می تواند، 
زمینه اجرا باشد.وی درباره جلسه سوال از رییس جمهور که 
قرار است امروز در مجلس برگزار شود گفت: پیش بینی خاصی 
ندارم اما انتظار متانت می رود. نمایندگان مجلس با متانت و 
مستند صحبت کنند و رییس جمهور هم بدون اینکه عصبانی 
شوند، با متانت و منطقی جواب بدهند. خاتمی تاکید کرد: باید 
تا امروز پذیرفته باشیم که همگی سوار یک کشتی هستیم ونباید 
قوه ای در این میان ضایع شود. هر سه قوه، نهادهای مشروع 
این نظام هستند. وی گفت :جلسه امروز مانور دموکراسی است. 
امیدواریم این جلسه تمرین مردم ساالری باشد که هر دو قوه 
یعنی مجریه و مقننه تکالیف خود را به خوبی انجام دهند.وی 
درباره حواشی اخیر در مدرسه فیضیه گفت: پاسخ به این سوال 
ربطی به خبرگان ندارد اما حوزه ها طی قرن ها با زعامت مراجع 
اداره شده اند و امروز هم با زعامت مراجع اداره میشوند؛ یعنی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 9 را نفر را به مراجع عظام تقلید 
از جمله حضرت آیت اهلل خامنه ای پیشنهاد می دهند و آن ها 
کتبی یا شفاهی این جمع را به عنوان شورای عالی حوزه نصب 
می کنند. خاتمی افزود: حرفی، حرف حوزه محسوب میشود که 
مستقیم از سوی مراجع مطرح شود یا شورای عالی حوزه موضع 
بگیرد. درباره حواشی که به وجود آمد، موضع شخصی من همان 
موضع مراجع است اما ای کاش این حواشی نبود. وی افزود: ای 
کاش در آنجا درباره مساله اقتصادی حرف زده می شد و این 
حواشی ایجاد نمی شد؛ امروز مساله اصلی مشکالت اقتصادی 
است و نباید حاشیه سازی ها ما را از ساماندهی اقتصادی و 
معیشت مردم غافل کند. سخنگوی هیات رییسه مجلس خبرگان 
رهبری گفت: ریز شدن در این موضوع و نقد و جرح و تعدیل 
این سخنان باز یک موج جدیدی در کشور ایجاد می کند که 
مسایل اصلی کشور نیست؛ رهبر معظم انقالب به ما آموخته اند 
که مسایل را اصلی و فرعی کنید؛ در شرایط این چنینی، پرداختن 
به این مسایل را فرعی می دانم اگرچه سکوت نکردم. وی یادآور 
شد: من اعالم موضع کردم اما وارد شدن به ریز ماجرا را مناسب 
نمی دانم. باید باورمان شود که آمریکا در پی براندازی نظام 
جمهوری اسالمی است؛ باید باورمان شود که چالش معیشتی، 

چالش قابل توجهی است که نمی شود از نظر دور داشت.

برگزاری پنجمین اجالس خبرگان با دعوت از سران قوا ؛

 رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم دراجالس خبرگان رهبری                    

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
عامل اصلی تالطم اخیر در بازار خودرو ضعف و ناتوانی مدیران 
است  درست  ملی  خودروی  ادعای  اگر  گفت:  است،  خودروساز 

بنابراین تالطم در بازار خودرو با نوسانات ارزی بی معناست.
عزیزی  محمد  پویا،  خبرنگاران  ازباشگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وجود  با  خودرو  افسارگسیخته  قیمت  افزایش  علت  به  پاسخ  در 
خودروهای داخل انبار که با دالر 3۸۰۰ تومان پارسال ساخته شده اند، 
گفت: در یک کلمه می توان مهمترین عامل به وجود آمدن شرایط فعلی 
بازار خودرو را ناتوانی مدیران وزارت صنایع در کنترل بازار بیان کرد.
وی با انتقاد از رویه مسئوالن وزارت صنعت در برخورد با وضعیت 
فعلی قیمت های خودرو و عدم پاسخگویی در شرایط فعلی گفت: 
شخص وزیر باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشد.وی در مورد ادعای 
خودروی ملی گفت: اگر صد در صد خودروهایی همچون سمند 
تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دالر نباید بازار خودرو 
متالطم شود، پس می توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی 

مونتاژ هستند، بنابراین جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و 
تولید خودروهای یکسان نتوانسته اند این خودروهای مونتاژ را نیز از 
تالطم بازار محافظت کنند.عزیزی با بیان این که علی رغم این که عمده 
تالطم های اخیر بازار مسکن ضعف و ناتوانی مدیریت در شرکت های 
خودروساز است، گفت: بخشی از گرانی ها نیز به جهت موج توهمی 
است و مردم می خواهند به وسیله خودرو درآمدشان را تبدیل به سرمایه 
کنند.وی در مورد نقش مجلس در مقابله با این آشفته  بازار گفت: ورود 
مجلس برای سؤال و استیضاح زمان بر است، اما دستگاه های نظارتی 
دیگر به صورت موازی می توانند دخالت کنند و هرچه سریعتر باید به 

بازار خودرو ورود کنند تا بازار به شرایط تعادلی برسد.
پراید ۴0 میلیونی آرامش بازار را بهم زد؟

افزایش قیمت سکه و ارز درحالی دیروز با شیب تند همراه شده که 
از چند روز قبل بازار خودرو با التهاب همراه بوده و رکورد پراید 4۰ 
میلیونی موجب افزایش تنش های روانی در سایربازارها شده است.
نکته جالب در اعالم قیمت های طال و ارزاین است که قیمت پراید هم 

در کنار قیمت طال و ارز در محافل خبری اعالم می شود.بازار متالطم 
خودرو شاهد ثبت رکود پراید 4۰ میلیون تومانی بود؛ مشاهدات میدانی 
از بازار خودرو نشان میدهد که قیمت انواع خودرو مدتهاست که با 
شیب تندی در مسیر صعودی قرار گرفته و این روند باعث افزایش 

چشم گیر قیمت پراید هم شده است.

پراید ۴0 میلیونی آرامش بازار را بهم زد؟

وزارت صنعت پاسخگوی گرانی خودرو باشد
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 آيین بیست و يكمین جشنواره شهید رجايی
 در استان مركزی

 آغاز عملیات اجرايی ٢ طرح آب و فاضالب
 در شهر امیديه

داودی- اراک: آیین بیست و یکمین جشنواره 
شهید رجایي و گرامیداشت هفته دولت و روز 
کارمند با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه 
دستگاههاي  مدیران  و  استاندار  استان،  ریزي 

اجرایي استان برگزار گردید
 رقیه یادگاري رییس سازمان مدیریت و برنامه 
یکمین  و  بیست  آیین  در  مرکزي  استان  ریزي 
جشنواره شهید رجایي و گرامیداشت هفته دولت 
و روز کارمند استان مرکزي در اراک  ضمن قرائت 
بیانیه بیست و یکمین جشنواره شهید رجایي این 
استان گفت: شهیدان رجایي و باهنر نمونه بارز 
کارمندان  و  فداکار هستند  و  انسان هاي صبور 
باید در عمر خدمتي خود از رویه و منش آنان 
الگوگیري کنند. رقیه یادگاري افزود: هفته دولت 
کار  عملکرد  ارزیابي  براي  ارزشمندي  فرصت 

مدیران و کارمندان است.
سید علي آقازاده نیز در ادامه بیان داشت: هشت 
هزار میلیارد ریال از این اعتبارات در حوزه طرح 

آغاز  به  مربوط  بقیه  و  شده  برداري  بهره  هاي 
عملیات اجرایي طرح ها در بخش هاي مختلف 

است.
وي بیان کرد: طرح هاي تدارک شده براي هفته 
دولت امسال با وجود تنگناهاي اقتصادي نسبت به 
سال قبل 9 درصد بیشتر است و این مهم به دلیل 
هدفگذاري و راهبري نیازهاي استاني و مدیریت 

صحیح منابع رخ داده است.
استاندار مرکزي ادامه داد:کارگزاران دولت با وجود 
همه تنگناها مي کوشند بهترین خدمات را ارائه 

داده و انتظارات مردم را پاسخگویي کنند.
آقازاده اضافه کرد: مراجهات به دستگاه هاي دولتي 
بر اساس آمار رسمي کشور حدود پنج میلیون در 
روز است این کارگزاران دولتي باید به این حجم 

زیاد پاسخگویي کنند.
وي عنوان کرد: نیروي انساني ماهر و متخصص 
سرمایه دولت است و در این راستا باید برنامه 

ریزي ها روز به روز تقویت شود.

در  خوزستان  آبفا  عامل  فر-اهواز:مدیر  وحیدی 
آیین کلنگ زنی 2 طرح آب و فاضالب در شهر 
امیدیه با گرامیداشت هفته دولت از اجرای 1۰ ها 
پروژه آب و فاضالب در استان خوزستان خبر داد.

صادق حقیقی پور اظهار داشت: عملیات اجرایی 
دو طرح آب آشامیدنی و تکمیل شبکه جمع آوری 

فاضالب در شهر امیدیه آغاز شد.
آب  توزیع  شبکه  اصالح  عملیات  افزود:  وی 
آشامیدنی مناطق علی آباد و شهید بهشتی با اعتبار 

بیش از 5۶ میلیارد ریال اجرایی شده است.
مدیر عامل آبفا خوزستان با اشاره به مدت زمان 
اجرایی این پروژه بیان کرد: این طرح به طول بیش 
از 17 کلیومتر در مدت زمان 14 ماه اجرایی می شود 
و بعد از اتمام این پروژه 9 هزار نفر از نعمت آب 

شرب با کیفیت بهره مند می شوند.
حقیقی پور با اشاره به هدف اجرایی این پروژه 
تصریح کرد: با اجرای این پروژه خطوط اصلی و 
فرعی و انشعابات کل مناطق کوی شهید بهشتی و 

علی آباد تعویض خواهد شد و کیفیت آب شرب 
ساکنین این مناطق ارتقاء می یابد.

وی در ادامه به آغاز عملیات اجرایی پروژه فاضالب 
در شهر امیدیه اظهار کرد: عملیات اجرایی شبکه 
جمع آوری فاضالب و انشعابات مناطق مسکن 
مهر امیدیه به طول بیش از 4 و نیم کیلومتر آغاز 

شده است.
مدیر عامل آبفا خوزستان عنوان کرد: این پروژه در 
مدت زمان 7 ماه و با اعتبار 55 میلیارد ریال اجرایی 
می شود و جمعیت تحت پوشش این طرح 22 

هزار نفر است.
وی با اشاره به روند اجرایی پروژه های فاضالب 
در خوزستان و اهداف طرح جمع آوری فاضالب 
های شهری خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح 
خطوط اصلی و فرعی شبکه و انشعابات فاضالب 
در مناطق 54،55 و ۶۰ هکتاری مسکن مهر امیدیه 
اجرا می شود و این مناطق دارای شبکه جمع آوری 

بهداشتی دفع فاضالب خواهند شد.

 افتتاح پروژه آبخیزداري 
در هفته دولت 

نوشهر - شهرزاد نظری:  معاون فني و آبخیزداري 
اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري نوشهر گفت: 
هاي  پروژه  از  یکي  دولت  گرامیداشت  هفته  در 

آبخیزداري حوزه این اداره کل افتتاح مي شود. 
روستاي  در  پروژه  این  افزود:  حدادي  قربانعلي 
بیجده نو از توابع بخش مرزن آباد شهرستان چالوس 
با حضور مسئوالن و اهالي این روستا مورد بهره 

برداري خواهد گرفت.
به گفته وي فاز اول این پروژه دیوار حفاظتي و 
بند سنگي و مالتي مي باشد که براي ساخت آن ۶ 

میلیارد ریال اعتبارهزینه شده است.
طبیعي  منابع  کل  اداره  آبخیزداري  و  فني  معاون 
هزار 25۸   دو  عملیات  این  حجم  افزود:  نوشهر 
چالوس  اسیابرود  مسیر  در  که  بوده  مترمکعب 

احداث شده است.

انتقال ساالنه ۹۰ میلیون متر مکعب 
آب سد آزاد به سد قوچم

مجری طرح پروژه انتقال آب سد آزاد به قوچم 
گفت: ساالنه 9۰ میلیون متر مکعب آب سد آزاد به 

سد قوچم انتقال داده می شود. 
به نقل از ایسنا،حمید احمد زاده در جریان بازدید 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از سد قوچم، 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: آب سد آزاد توسط 
خط انتقالی به طول ۸5 کیلومتر به سد قوچم منتقل 
می شود. وی افزود: عمده بارندگی ها در غرب 
میلیمتر است در حالیکه  میزان هزار  به  استان و 
شرق استان با اراضی قابل کشت بیشتر، کمتر از 2۰ 

میلیمتر بارندگی دارد.
مجری طرح پروژه انتقال آب سد آزاد به قوچم 
عنوان کرد: به منظور رفع مشکل بی آبی شرق استان 
طرحی تعریف شد که بر اساس آن، آب با ۶5۰ متر 
پمپاژ منتقل و در این فاصله تمامی اراضی شهر و 
روستا سیراب می شود. وی تصریح کرد: از طریق 
۸ انشعاب از سد آزاد تا قوچم 4 هزار و 3۰۰ هکتار 

اراضی دیمی به آبی تبدیل می شود.
احمدزاده اعالم کرد: 4۰ میلیون متر مکعب آب 
از سد آزاد به سد قشالق برای تامین آب شرب 

سنندج منتقل می شود.
وی با اشاره به اینکه ۶7 میلیون متر مکعب ظرفیت 
مخزن سد قوچم است، خاطرنشان کرد: 23 میلیون 
متر مکعب نیز برای توسعه صنعت در دشت قروه و 

دهگالن انتقال داده می شود.

خبر

استاندار اصفهان خبرداد:

ایجاد درگاه سرمایه گذاری در استان، 
با کاهش بروکراسی

بهادری- اصفهان: استاندار اصفهان از اجرای 13۰۰ پروژه در هفته دولت 
پرتال  راه اندازی  با  اداری  بروکراسی  مشکالت  رفع  پیرامون  و  داد  خبر 
سرمایه گذاری استان، مشکالت کشاورزان و کم آبی، خرید ایرالین توسط 

استانداری و وضعیت اقتصادی و اشتغال استان خبرداد.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه امسال هفته دولت تفاوت هایی با سال گذشته 
دارد، افزود: افتخار داریم که چهلمین سالگرد پیروزی انقالب را پشت سر 
می گذاریم و باید کارنامه ای را به مردم ارائه دهیم که در پیشگاه خداوند و 
مردم ایران نمره ی قبولی را به خود اختصاص دهد.استاندار اصفهان به پروژه 
های قابل بهره برداری در هفته ی دولت اشاره کرد و افزود: در این هفته یک 
هزار و 3۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر 1۸۸4 میلیارد تومان به بهره برداری 
خواهد رسید که از این تعداد 155 پروژه ملی و ملی استانی شده، 1۸5 
پروژه استانی و 111 پروژه مربوط به شهرداری ها خواهد بود که حدود 7۰ 
درصد پروژه ها با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.
مهرعلیزاده در ادامه به اقدامات صورت گرفته در حوزه ی اقتصادی استان 
نیز اشاره کرد و افزود: در طرح اشتغال فراگیر، مبلغ 1۶53۰ میلیارد ریال به 
استان اصفهان اختصاص داده شد که از ابتدای شروع طرح تا مردادماه  1397،  
تعداد 1۶7 طرح به مبلغ 14۶1 میلیارد ریال عقد قرارداد شده که مبلغ 1۰۰۶ 
میلیارد ریال آن به 159 طرح پرداخت شده و منجر به ایجاد 3۰22 اشتغال 

جدید در سطح استان گردیده است.
محسن مهرعلیزاده به طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز اشاره کرد 
و افزود: در این طرح سهمیه در نظر گرفته شده برای استان اصفهان مبلغ 
1277 میلیارد ریال بوده است و از ابتدای طرح تاکنون، تعداد ۸24 طرح به 
مبلغ 1399 میلیارد ریال عقد قرارداد شده که مبلغ 3۸۶ میلیارد ریال آن به 
44۸ طرح توسط بانک های عامل استان پرداخت گردیده است و بر همین 

اساس 93۸ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه در طرح رونق تولید نیز تاکنون تعداد 3۰75 متقاضی جهت 
استفاده از تسهیالت رونق تولید ثبت نام نموده اند، افزود: 2247 طرح به 
مبلغ 17355 میلیارد ریال در کمیته مربوطه بررسی و تعداد ۶7۰ طرح به مبلغ 
4572 میلیارد ریال موفق به دریافت تسهیالت گردیده اند.استانداراصفهان 
مشاغل خانگی را از دیگر طرح ها در حوزه اقتصادی برشمرد و افزود: 
اعتبار ابالغ شده در سال 139۶ به استان اصفهان مبلغ 54۰ میلیارد ریال بوده 
است که مبلغ 43۰ میلیارد ریال از این اعتبار به استان تخصیص داده شد 
و در این خصوص تا مرداد ماه سالجاری تعداد 2775 طرح به مبلغ 4۸۸ 
میلیارد ریال به بانک های عامل ارسال و به تعداد 2۰39 طرح به مبلغ 315 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت گردیده است و این طرح تاکنون منجر به 
ایجاد 23۰۰ شغل خانگی در استان گردیده است.مهرعلیزاده ایجاد درگاه 
بروکراسی  کاهش  در جهت  العاده  فوق  اقدامی  را  استان  سرمایه گذاری 
برشمرد و افزود: این درگاه با هدف حذف بروکراسی، شفافیت در فرایند 
صدور مجوزها، جذب و توسعه سرمایه گذاری با حضور معاون اول رئیس 
جمهور رونمایی شد و در این درگاه تعداد 1۰۰ طرح دارای مجوز با میزان 
کل سرمایه گذاری257۰۰۰ میلیارد ریال شامل 132۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه 
ثابت و 125۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه درگردش و با پیش بینی تعداد 7۰4۶ 
نفر اشتغال جدید بارگذاری شده و تمامی مجوزها برای طرح ها اخذ گردیده 

است.

خبر

خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ زیر پوست شهر نام 
پروژه خط 2قطار شهری کرج است که احمدرضا 
محسنی بعنوان مدیر پروژه خط 2 در خصوص آن 

توضیحاتی را ارائه کرد.
محسنی گفت: کرج یکی از کالنشهرهای کشور 
است که لزوم مترو در دستور کار قرار گرفت این 
پروژه بزرگ که قادر به جابجایی 2۰ هزار نفر در 
روز است قابلیت کاهش آلودگی زیست محیطی، 
بهره گیری از نظام های سازگار با طبیعت، کاهش 
هزینه های رفت و آمد، جابجایی سریع و بسیاری از 

قابلیت های دیگر را شامل می شود. 
مدیر پروژه خط دو قطار شهری کرج در بخش 
دیگری تعداد خطوط ریلی مصوب شده متروی 
کرج را شش خط به طول 1۰2 کیلومتر اعالم کرد و 
گفت: خط دو پروژه قطار شهری کرج از کمال شهر 
تا ایستگاه شهید سلطانی است که در فاز 2 این پروژه 

تا شهر مالرد ادامه می یابد.
محسنی با اشاره به راه اندازی پایانه و محل پارکینگ 
قطارها در کمالشهر، گفت: فاز یک خط دو قطار 
شهری کرج در 14 ایستگاه به طول 14.1 در حال 
احداث است، در فاز دوم این پروژه 9 ایستگاه به 

طول 12 کیلومتر احداث خواهد شد.
متری   45 ایستگاه  ساختمانی  پیشرفت  محسنی 

گلشهر را 71 درصد اعالم کرد و گفت: در ایستگاه 
های میانی فاز یک پروژه خط دو قطار شهری  بیش 

از ۶۰ درصد پیشرفت را شاهد هستیم.
وی در توضیح پیشرفت کاری قطار شهری کرج 
خاطر نشان کرد: فاز یک خط 2 بیش از  32/31 
درصد پیشرفت داشته که چیزی در حدود ۶۸ درصد 

باقی مانده است.
محسنی توضیح داد: 3 هزار میلیارد تومان نیازمند 
است در حالی که 25 جبهه کاری در داخل تونل 
در حال فعالیت بوده اند اگر می خواهیم تا سه سال 

دیگر این روند به نتیجه برسد باید 12۰ جبهه کاری 
فعال باشند در حالی که چرخش مافعال است اگر 
سه سال دیگر به ثمر برسد 25 باید 12۰ جبهه کاری 
باشد اما چرخش مالی در این چند ماهه باالی 1۰ 
میلیارد نشده در حالی که در یک ماه 7۰ میلیارد 
گردش مالی داشته باشیم. وی با برشمردن مشکالت 
قطار شهری در کرج گفت: با تمام مشکالتی که 
عنوان شد تجهیزات هم مقوله ای جدا بوده که هر 

بار به نحوی باعث تاخیر در تحویل کار می باشد.
وی با اشاره به اهمیت ترمیم قیمت های پروژه، گفت: 

بودجه سال جاری پروژه 2۰۰ میلیارد تومان لحاظ 
شده است، بحث انتشار اوراق مشارکت نیز پیگیری 
شده است و برای انتشار 25۰ مورد موافقت انجام 

 شده است.
مدیر پروژه خط دو قطار شهری کرج  در بخش 
ریاست  سفر  از  تخصیص یافته  اعتبار  به  دیگری 
جمهوری به این پروژه اشاره کرد و گفت: در سفر 
هیئت دولت به استان البرز مبلغ 1۸۶ میلیارد تومان به 

این پروژه تخصیص یافته است.
محسنی به اختصاص یک میلیارد و 95۰ میلیون 
یوآن به  این پروژه به عنوان فاینانس خارجی اشاره 
کرد و گفت: این مهم با تصمیم شورای شهر و برای 

پیشبرد این پروژه در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص وضعیت نیروی انسانی در این 
پروژه، گفت: با راه اندازی مجدد این پروژه، 523 نفر 
در بخش های مختلف مشغول به کارشده اند، 42۰ 
دستگاه شامل ماشین آالت سبک و سنگین نیز به کار 
گرفته شده است. محسنی در پایان خاطر نشان کرد: 
تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان به پروژه تزریق شده که 
1۰۰ میلیارد تومان آن از سوی شهرداری و 5۰۰ 
میلیارد تومان توسط  دولت پرداخت شده است و 
این در حالی است که شهرداری و دولت هر کدام 

سهمی 5۰ درصدی دارند.

بازدید خبرنگاران از پروژه قطار شهری کرج؛ 

انتظار برای تزریق بودجه از فاینانس و اوراق مشارکت

آگهی تغییرات شرکت
غیر  موسسه  کرج  خانه  مسکونی  مجتمع  مالکان  انجمن   
 101000918۵9 ملی  شناسه  و   707 ثبت  شماره  به  تجاری 
 1397/0۲/3 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای پرویز طهماسبی به شماره 
شرایط  واجد  سمت  این  احراز  برای   3149649919 ملی 
انجمن  عامل  مدیر  عنوان  به  آراء  باتفاق  که  شد  شناخته 
برای باقی مانده دوران تصدی منصوب گردید . - کلیه اسناد 
اوراق بهادار و تعهد آور انجمن از قبیل چک ، سفته ، بروات 
، قراردادها و عقود اسالمی با امضای ثابت مدیر عامل وخزانه 
دار و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نائب رئیس هیئت 
مدیر  امضاء  با  اداری  مکاتبات  و  انجمن  مهر  با  همراه  مدیره 

عامل و مهر انجمن معتبر میباشد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری کرج )233657(

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری کرج 
شماره ثبت : 3549

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده) نوبت سوم (
احتراما به آگاهی کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند با توجه به عدم 
حصول حدنصاب قانونی، جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در تاریخ 
97/06/03 رسمیت پیدا نکرد. در راستای دستورالعمل اجرائی تاسیس، فعالیت و 
نظارت بر شرکت های تعاونی اعتبار مصوب جلسه 1396/03/09 شورا پول و اعتبار 
تسریع در ساماندهی شرکت های تعاونی اعتبار گروه های شغلی سراسر کشور، 
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند با توجه به انجام 
اصالحات بعمل آمده در اساسنامه شرکت های تعاونی اعتبار از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم این شرکت راس 
ساعت 30: 1۲ روز سه شنبه مورخ 1397/06/۲0 در نمازخانه شهرداری کرج واقع 

در بلوار بالل برگزار می گردد. 
از کلیه اعضاء محترم دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده و یا 

نمایندگان تام االختیار خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. 
ضمنا یادآوری می شود: این مجمع با حضور هر تعداد از اعضاء شرکت تعاونی 
رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم 

از غایب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه : 1- طرح و تصویب اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران مشتمل بر 63 ماده و 36 تبصره 
محمد یساولی شراهی – رئیس هیئت مدیره 

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری کرج
شماره ثبت : 3549

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی) نوبت دوم (
به  توجه  با  رساند  می  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  کلیه  آگاهی  به  احتراما 
عدم حصول حدنصاب قانونی جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول در تاریخ 

97/06/03 رسمیت پیدا نکرد. 
تا در مجمع  شود  از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می  بدینوسیله 
عمومی عادی )نوبت دوم( که راس ساعت 30: 13 روز سه شنبه مورخ 97/06/۲0 
در محل نمازخانه شهرداری کرج واقع در بلوار بالل تشکیل می گردد حضور 

بهمرساند. 
یادآوری می شود: در صورتی که هر یک اعضاء نتواند در مجمع عمومی فوق 
حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع 
عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار نماید در این صورت هیچ کس نمی 
نمایندگی  های  برگه  همچنین  بپذیرد.  را  عضو  سه  از  بیش  نمایندگی  تواند 
مزبور با امضاء هیئت مدیره و بازرس معتبر خواهد بود. ضمنا هر شخص عضو 
منظور  به  و همچنین  رای خواهد داشت  یاد شده یک  در مجمع عمومی  تنها 
تنظیم و تایید وکالت نامه ها وکیل و موکل بایستی با اتفاق یکدیگر از تاریخ 
1397/06/06 لغایت 1397/06/13 از ساعت 9 صبح الی 1۲ به محل دفتر تعاونی 

واقع در میدان توحید بلوار بالل ساختمان شهرداری کرج مراجعه فرمایید. 
با ضوابط  مغایرت  و عدم  یافتن  رسمیت  در صورت  عمومی  مجمع  مصوبات   -
قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این مجمع 

با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد داشت. 
دستور جلسه : 1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس  ۲-رسیدگی و اتخاذ 
 -  1396 سال  ماه  اسفند   ۲9 به  منتهی  مالی  های  صورت  درخصوص  تصمیم 
3-طرح و تصویب تغییرات اعضاء و افزایش سرمایه  4-طرح و تصویب نحوه 
تقسیم سود ویژه سال 96 - ۵-طرح و تصویب بودجه سال 97  - 6-انتخاب 

بازرس اصلی و علی البدل 
محمد یساولی شراهی – رئیس هیئت مدیره 

مفقودی 
 mvm کارت خودرو بیمه نامه برگ سبز سند کمپانی و کلیه اسناد و مدارک خودروی
 ATFBD211۰۶1375ایران 1۰ و شماره شاسی به شماره شهربانی ۸51 ی 22 
از  ناشی  مسئولیت  گردد  می  متعهد  مالک   mvm477Fj۰72434jموتور شماره 

ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را به عهده خواهد گرفت
 محمودآباد

موضوع ابالغ 
وقت دادرسی محسن مهری نیا آهنگر نظر به اینکه  آقای محمد کبودتبار باو کالت 
نیا  مهری  به طرفیت محسن  مطالبه وجه  به خواسته  دادخواستی  تبار   کبود  حوا 
آهنگر فرزند حسن در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به 
کالسه 443.97 ثبت و برای مورخه97.7.7 ساعت 9:3۰ صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
در ج و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه نهم حاضر و قبل 
از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه نهم مراجعه 
اقدام  و  ابالغ شده محسوب  دادخواست و ضمایم  مفاد  اینصورت  غیر  در  نماید 

مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
شماره  نهایی  تصمیم  سوم  شعبه   9۶۰99۸۰2۰73۰1۰14 کالسه  پرونده 

97/5/29-97۰997۰2۰73۰۰7۰9
گل  قربانعلی  آقای  وکالت  با  ربعلی  فرزند  مشتقین  سبحانی  بتول  :خانم  خواهان 
محمدی به نشانی ورامین –م راه اهن ک عدل جنب دادگستری ساختمان ۸ ط 

همکف واحد 2
خوانده:آقای حمید آغاسی فرزند ابوالفضل )مجهول المکان (

خواسته: طالق به درخواست زوجه 
گردشکار :دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت بصدور رای مینماید .
)رای دادگاه(: در خصوص دادخواست خانم بتول سبحانی مشتقین با وکالت آقای 
قربانعلی گل محمدی بطرفیت آقای حمید آغاسی بخواسته صدور حکم طالق که 
را  رسیدگی علت خواسته خواهان  و جلسه  دادخواست  در شرح  وکیل خواهان 
اعتیاد به مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین و ترک و رها نمودن زندگی مشترک 
ذکر کرده است . خوانده در دادگاه حاضر نشده و الیحه ای ارسال نکرده است 
تحقیق صورت گرفته و اظهارات مطلعین موید ادعای زوجه است که زوج اعتیاد 
به داوری وفق  امر  ارجاع  با   . داشته و بی مسولیت و زندگی را رها کرده است 
مقررات داوران توفیقی در مصالحه و سازش نداشته اند و گزارش کتبی عدم امکان 
سازش تقدیم داشته اند دادگاه ازدواج دائم و رسمی طرفین را نظر به تصویر مصدق 
سند ازدواج به شماره ترتیب 7251 محرز دانسته و با عنایت به موارد ذکر شده که 
خوانده دارای اعتیاد و زندگی رارها نموده و بی مسئولیت بوده شروط ذکر شده 
در سند ازدواج موارد 7و ۸ از بند ب محقق شده است دادگاه به استناد ماده 2۶ 
قانون حمایت از خانواده و ماده 1119 قانون مدنی به خواهان اجازه اعمال وکالت 
در طالق اعطا مینماید خواهان مهریه و سایر حقوق قانونی خود را در قبال طالق 
بذل مینماید زوجین فرزند مشترکی ندارند و اثاث البیت تحویل زوجه است . نوع 
ارائه گواهی عدم وجود جنین به دفاتر ثبت  طالق خلعی نوبت اول محسوب و 
طالق الزامی است و خواهان می تواند پس از قطعی  شدن حکم وفق مقررات به 
دفاتر ثبت طالق مراجعه نماید و دادگاه به سردفتر نمایندگی اعطا مینماید و مدت 
اعتبار رای ۶ ماه پس از ابالغ رای قطعی است و رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روزپس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ان قابل تجدید نظر 

خواهی و فرجامخواهی وفق مقررات است .
م الف 90۴خ –محمدی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی (دادگستری ورامین 

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره194۸5بشرح  شناسنامه  دارای  حریری  باوکالت  کریمی  فریدون  آقای 
نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  کالسه97۰971ازاین  به  دادخواست 
وچنین توضیح داده که شادروان خدادادکریمی بشناسنامه315درتاریخ21خرداد1397 
اقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:

1-فریدون کریمی،فرزندخداداد،ش ش:194۸5،نسبت)فرزند(
2-یزدان کریمی،فرزندخداداد،ش ش:۶41۰،نسبت)فرزند(

3-مهدی کریمی،فرزندخداداد،ش ش:3241۸79321،نسبت)فرزند(
4-مرضیه کریمی،فرزندخداداد،ش ش:1۸۰53،نسبت)فرزند(

5-زینب کریمی،فرزندخداداد،ش ش:1973،نسبت)فرزند(
۶-مژگان کریمی،فرزندخداداد،ش ش:324۰۰23954،نسبت)فرزند(

7-شیماکریمی،فرزندخداداد،ش ش:324121۸279،نسبت)فرزند(
۸-الهام کریمی،فرزندخداداد،ش ش:32417۸۶374،نسبت)فرزند(

9-ربابه نوروزی،فرزندوالی،ش ش:239،نسبت بامتوفی)همسر(
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  داردویاوصیتنامه  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می 
داردواالگواهی  شوراتقدیم  به  یکماه  ظرف  آگهی  نشرنخستین 

صادرخواهدشد.
رئیس شعبه دوم حصروراثت  شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

دادنامه
دادگستری کل استان البرز 

پرونده کالسه 97۰99۸3۰573۰۰532 شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهارباغ  تصمیم 
نهایی شماره97۰9973۰573۰15۰۶ 

خواهان : خانم لیال عباسی فرزند قدیر به نشانی استان البرز – شهرستان ساوجبالغ – 
شهر چهارباغ – ملک اباد – خیابان گلستان 17 – بن بست گلهای 4-  گالک 5

خوانده: آقای پیمان علی زاده یکتا فرزند بهرام به نشانی مجهول المکان 
خواسته : ثبت واقعه ازدواج 

)گردشکار(
خواهان دادخواستی با موضوع فوق علیه خوانده مطرح نموده که پس از ثبت و ارجاع به 
این شعبه ، در وقت فوق العاده رسیدگی و دادگاه با تکیه بر وجدان و شرف  و استعانت 

از خداوند متعال ضمن ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید 
)رای دادگاه(: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم لیال عباسی  فرزند قدیر به طرفیت  
آقای پیمان علیزاده یکتا فرزند بهرام به خواسته ی ثبت ولقعه ازدواج ، باعنایت به اینکه 
وفق تصویر مصدق  شده ی  سند ازدواج موقت ابرازی پیوست پرونده ، طرفین در 
تاریخ 1394/2/1 با یکدیگر به نحو موقت و به مدت ۶ ماه ازدواج نموده اند و حاصل 
آن تولد فرزندی پسر در تاریخ 1395/1/1۸ بوده ) در گواهی والدت صادره به شماره 
۸59215 نام خانوادگی پدرطفل سهوا صادق زاده اعالم گردیده ( با توجه به ادعای 
ایشان مبنی بر وقوع نگاه موقت )ظاهرا  با مهریه 14قطعه سکه بهار آزادی ( و لزوم ثبت 
واقعه ازدواج در قوانین مدون و با التفات به اینکه برای ثبت نکاح موقت اعالمی ،موانعی 
بر سر راه زوجین بوده که اخیرا مرتفع گردیده ،دادگاه ضمن پذیرش ادعای خواهان 
،مستندا به ماده ی 49 قانون حمایت خانواده ،خوانده را به ثبت واقعه ی ازدواج موقت 
از تاریخ 94/2/1 به مدت ۶ماه در یکی از دفاتر رسمی ملزم می نماید.رای صادر شده 
غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف 

همین مهلت قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان البرز می باشد
قاضی دادگاه بخش شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ –مهدی اکبرپور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ساوجبالغ 

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 12 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
موضوع  هیات  شماره1397۶۰331۰12۰۰1454مورخه97/5/2جلسه  رای  برابر 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبت ساوجبالغ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی احسان زاده دشت فرزند 
محرم به شماره شناسنامه 14۰۶ صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین از 
پالک 1535فرعی از 4 اصلی به مساحت 29۶/۸3 متر مربع ازسهمی ترکه ناصرزارع  
ذیل صفحه 3۸3 دفتر 1249 محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی همزمان در 
به صدور سند  تاریخ چاپ و آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت  یک 
به مدت  اولین آگهی  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  متقاضی  مالکیت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از رسید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض درخواست 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:211
حسنی کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

نوبت اول:97/5/21 نوبت دوم :97/۶/4

آگهی
نور  شهرستان  اختالف  شورای حل  شعبه 3  کالسه 97۰99۸2۰7۰3۰1193  پرونده 

تصمیم نهایی
شماره 97۰9972۰7۰3۰۰3۰2

خواهان: آقای محمود نائیج ونوش فرزند رضا علی به نشانی استان مازندران - شهرستان 
نوشهر - نوشهر - خیابان ونوش

خوانده: آقای داود بختیاری به نشاني مجهول المکان
 خواسته :مطالبه وجه بابت

گردشکار:پس از وصول پرونده و ثبت آن بکالسه باال و د عوت طرفین جهت رسیدگی 
سرانجام در وقت فوق العاده شورا بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و باتوجه به 

محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و ذیال الشاء رای مینماید.
رای قاضی شورا

آقای محمود نائیج ونوش فرزند رضا طي دادخواستي به طرک أقای داود بختیاری به 
خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22۰۰۰۰۰۰ ریال بابت واریز وجه بصورت 
اشتباهی به حساب خواهان با احتساب هزینه دادرسي تقدیم نموده است وتوضیحا بیان 
داشته که در تاریخ 97/3/29 در حال انتقال وجه به کارت بانک سپه خود برده است 
اما با توجه به تشابه در شماره کارت او با خوانده به اشتباه به خوانده خوانده آقاي داود 
بختیاري واریز نموده است در حالی که او را نمی شناسد وهي مراوده مالی با او ندارد 
لذا صدور حکم به شرح خواسته را تقاضا نموده است. با توجه محتویات پرونده از 
جمله رسید دستگاه خود و پرینت حساب خواهان که حکایت از واریز وجه به حساب 
خوانده دارد و تشابه در شماره کارت طرفین به نحوی که میرفا جها برقم آخر شماره 
کارت خواهان 1271 وخوانده 7112میباشد و سایر ارقام آن مشابه است و این امر قریله 
ای بر صحت ادعای خواهان مبنی بر پرداخت اشتباهی ومقروض نبودن به خوانده نسبت 
به وجه موضوع خواسته می باشد وخوانده نیز علیر غم انتشار آگهی در جلسه حضور 
نیافته و دفاعی در قبال ادعای خواهان معمول نداشته است لذا شورا خواسته خواهان 
را ثابت تشخیص ویه استاد عاله 19۸ قانون آئین دادرسی عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب 1379 وقسمت اخیر ماده 2۶5 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعالم می نماید در مورد 
خواسته خواهان مبنی بر مطالبه هزینه دادرسی نظر به اینکه بر اساس ماده 515 قانون 
آئین دادرسی مدنی استحقاق دریافت آن از سوی خواهان منوط به تقصیر خوانده است 
درحالی که درمانحن فیه پرداخت اشتباهی از سوی شخص خواهان صورت گرفته و 
دلیلی بر اینکه خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن مرتکب تقصیر شده باشد وجود 
دارد لذا ارکان وموجبات اجابت این قسمت از خواسته فراهم نیست وبه رد آن اظهار 
نظر می شود . این رای غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع وپس از آن و انقضای مهلت واخواهي ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 

نظرخواهی در دادگاه عمومی شهرستان نور می باشد
م الف:97/۴11 قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف نور -رضا رضائی مقدم

ابالغ وقت رسیدگی 
شماره  کیفرخواست  موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
لطیف  اتهام  مورد  در     97۰725/1۰2 کالسه  پرونده  در   971۰432۸۸۰۰۰1۶۰۶
محمدی  فرزند شاه محمد  به اتهام ترک انفاق با شکایت بی بی حوا پناهی  تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1397/۰7/21 ساعت 12:۰۰ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 344  قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف 119۰
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر ) شعبه 102 دادگاه جزایی سابق( 
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صرع، درمان پذیر است

فوق تخصص تشنج و نوار مغزی با اشاره به شایع ترین علل صرع در ایران 
گفت: صرع یکی از درمان پذیرترین بیماری های مغز و اعصاب به شمار می رود
پرویز  ،دکتر  ایران  صرع  انجمن  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
بهرامی دراتباط با برگزاری ششمین سمپوزیم بین المللی صرع اظهارداشت: 
این سمپوزیوم  به مدت 3 روز در مرکز تحقیقات شفا و بیمارستان خاتم  
برگزار و اساتید بین المللی از کشورهایی همچون آمریکا، آلمان و دانمارک 
در این سمپوزیوم حضور داشته و اساتید برجسته و مطرحی از دانشگاه های 
علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی ایران نیز 
شرکت داشته اند. فوق تخصص تشنج و نوار مغزی گفت: شیوع صرع در 
ایران عالئم شناسی صرع، روش های تشخیصی، تصویربرداری صرع ، صرع 
در اطفال، درمان های دارویی و جراحی در صرع از جمله محورهای این 

سمپوزیوم بوده است که توسط اساتید مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
وی بیان داشت: همچنین کارگاه هایی با عناوین صرع و هنر و کنترل ثبت 
نوار مغز طوالنی همراه با فیلم برای تشخیص دقیق بیماری برگزار شد و 15 
پوستر ارائه و 24 سخنرانی نیز داشته ایم. فوق تخصص تشنج و نوار مغزی با 
بیان اینکه حدود ۸۰۰ هزار نفر مبتال به صرع در ایران وجود دارد گفت: عالئم 
صرع بستگی به نوع آن داشته و از خیرگی تا تشنج و حرکات یک سمت 
یا چهار اندام را شامل می شود. بهرامی گفت: غش کردن صرفاً به معنای 
صرع نیست چرا که غش کردن می تواند منشأ قلبی داشته باشد و یا افت 
فشار و قندخون می تواند آن را سبب شود. وی با بیان اینکه صرع یکی از 
درمان پذیرترین بیماری های مغز و اعصاب است گفت:  درمان صرع ابتدا به 
صورت تک دارویی بوده و بسته به نوع صرع دارد و در صورتی که تک دارویی 
جواب نداد و بیمار داروها را به موقع و در مدت مشخص شده مدام استفاده 
کرد  نتیجه نگرفت درمان چنددارویی پیشنهاد شده و اگر این مسئله نیز جواب 

نداد بیمار در گروه بررسی برای درمان جراحی قرار می گیرد.

 ممنوعیت تردد خودروهای بدون معاینه فنی 
از اول مهر

بخشنامه استانداری درباره ممنوعیت استفاده از خودروهای فاقد معاینه فنی 
همه نهادها موظف به دریافت گواهی معاینه فنی برای خودروهای تحت 
پوشش خود شدند استانداری تهران با صدور بخشنامه ای از همه نهادهای 
عمومی دولتی و غیردولتی خواست از ابتدای مهرماه از خودروهای فاقد معاینه 
فنی استفاده نکنند و برای همه خودروهای تابعه خود، برگه معاینه فنی دریافت 
کنند.  استانداری تهران با صدور بخشنامه ای خطاب به فرمانداران استان تهران 
از آن ها درخواست کرد از ابتدای مهرماه سال جاری از عقد قرارداد یا استفاده 
امانی از اتوبوس و مینی بوس و خودروهای سواری فاقد معاینه فنی جدا 
خودداری نمایند.  هم چنین بر اساس این بخشنامه، کلیه خودروهای مشمول 
شهرداری ها)اعم از ناوگان حمل ونقل عمومی اتوبوس، مینی بوس، تاکسی، ون، 
خودروهای سنگین و نیمه سنگین موتوری و ...( ادارات، سازمان ها و... موظف 

به أخذ برگه معاینه فنی از مراکز معاینه فنی شده اند. 
استانداری تهران به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز مأموریت 
داده نسبت به اعمال قانون و برخورد قانونی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد برگه 
معاینه فنی معتبر اقدام کند.  در این بخشنامه که از سوی معاونت هماهنگی 
امور عمرانی استانداری تهران خطاب به فرمانداران ویژه تهران و شهرستان ری 
و فرمانداران شهرستان های تابعه استان صادرشده، با توجه به وضعیت آلودگی 
هوای تهران به ویژه در شش ماهه دوم سال و با توجه به لزوم اطمینان از صحت 
عملکرد خودروها و أخذ تأییدیه معاینه فنی از مراکز مجاز)اعم از سبک، 
سنگین و موتورسیکلت( و با استناد به تبصره یک ماده شش »قانون هوای 
پاک« ابالغی از سوی رئیس جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست، از 
آن ها درخواست شده اهمیت أخذ تأییدیه برگه معاینه فنی و ضرورت رعایت 
موارد گفته شده را به همه سازمان ها، شهرداری ها، ادارات دولتی، کارخانه ها و 

... ابالغ کنند.  

خبر

آغاز پرداخت مابه التفاوت حقوق 
فروردین ماه بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: مابه التفاوت 
افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در فروردین 
پرداخت  الفبا  حروف  اساس  بر  شهریورماه  از  ماه 
خبرنگاران  در جمع  نوربخش  تقی  سید  می شود.  
اظهار داشت: سازمان بین المللی تأمین اجتماعی )ایسا( 
با قسمتی از سال 1911 آغاز به کار کرده است که 
5۸ کشور عضو این اتحادیه هستند و تهران در این 
دوره پست هیأت رئیسه آن محسوب می شود و در 
سال 2۰1۶ میالدی ایران به عنوان نایب رئیس انتخاب 
شده و از پنجم تا هشتم شهریورماه اجالس آن برگزار 
خواهد شد. وی افزود: در این اجالس تفاهم نامه ای بین 
سازمان تأمین اجتماعی و حوادث آلمان منعقد می شود. 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه اظهار داشت: 
حدود 42 میلیون نفر از شهروندان ایرانی تحت پوشش 
سازمان تأمین اجتماعی هستند.  نوربخش اضافه کرد: 
این سازمان 1۸ مزیت بیمه ای را به بیمه شدگان ارائه 
می دهد و از سال 1332 این سازمان شکل گرفته و جزو 

قدیمی ترین سازمان های کشور است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به پرسش 
یکی از خبرنگاران مبنی بر عدم پرداخت بدهی دولت 
به سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس قانون 7 
درصد از حق بیمه را بیمه شده، 2۰ درصد را کارفرما 
و 3 درصد آن را باید دولت پرداخت کند و با توجه 
به اینکه سیستم تأمین اجتماعی بین النسلی است کسی 
که در حال حاضر بیمه پردازی می کند 3۰ سال دیگر به 

صورت مستمری دریافت می کند.
به  تضامنی  مشارکت  بابت  دولت  گفت:   نوربخش 
سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و با توجه به 
اینکه در دوره ای سایر اقشار بدون تأمین منابع مالی 
به بیمه تأمین اجتماعی اضافه شدند و سازمان تأمین 
اجتماعی موظف است بر اساس قانون به آنها خدمات 
ارائه دهد، بنابراین میزان بدهی ها افزایش یافته است. 
وی با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی در بخش 
بیمه ای، درمانی و اقتصادی شکل گرفته است، گفت: 
سازمان تأمین اجتماعی برای حفظ منافع کارگران، 
سرمایه گذاری الزم را انجام داده است و بهترین نوع 
آن گروه سرمایه است که در سال ۶۰ شرکت شستا 
تشکیل شد و دولت بابت بدهی خود بنگاه هایی را به 
سازمان داد و سرمایه گذاری در سازمان های بین النسلی 
یک اصل است. نوربخش خاطرنشان کرد: در راستای 
هلدینگ   7 در  هلدینگ   9 شستا  کوچک سازی 
کوچک سازی شده است. وی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر علت تأخیر در پرداخت مابه التفاوت حقوق 
بازنشستگان چیست، افزود: امسال میزان درصد حقوق 
بازنشستگان از شاغلین بیشتر افزایش یافته است و در 

فروردین ماه تصویب و در 17 اردیبهشت ابالغ شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در حال 
حاضر مابه التفاوت حقوق اردیبهشت ماه بازنشستگان 
حقوق  مابه التفاوت  تنها  و  است  شده  پرداخت 
فروردین ماه بازنشستگان نیز از ابتدای شهریور بر اساس 

حروف الفبا پرداخت می شود

خبر

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان 
علمی  توجیه  هیچ  تابستانی  تعطیالت  اینکه 
ندارد، گفت: با اجرای تعطیالت زمستانی در 
صورت شروع سال تحصیلی در شهریور ماه 

موافقیم.
مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش 
و پرورش در نشست خبری هفته دولت که در 
نمایشگاه دستاوردها و عملکرد وزارت آموزش 
و پرورش در یک ساله اخیر اظهار کرد: در 
سالی که گذشت 12 جلسه در شورای عالی 
آموزش و پرورش را داشتیم و کمیسیون های 
مختلف نیز جلساتی داشتند؛ کمیسیون منابع 
و  اساسنامه ها  کمیسیون  جلسه،   15 انسانی 
برنامه ها 12 جلسه، کمیسیون خاص 2۸ جلسه، 
کمیسیون اتباع خارجی و بین الملل  12 جلسه، 
معارف  و  جلسه   9 درسی  برنامه  کمیسیون 
اسالمی و کمیسیون عمومی هر کدام 5 جلسه 

برگزار کردند.
شورای  موضوعات  تصویب  روند  به  وی 
ادامه  و  کرد  اشاره  پرورش  و  آموزش  عالی 
داد: موضوعای که در دستور کار شورای عالی 
دستور  به  می گیرد  قرار  پرورش  و  آموزش 
رئیس جمهور، وزیر  آموزش و پرورش یا ۸ 

نفر از اعضای شورای عالی صورت می گیرد.
نوید ادهم تصریح کرد: در کمیسیون ها بین 15 
تا 2۰ نفر از صاحبنظران حضور دارند و در 
نشست کارشناسی، موضوعات مورد بحث و 

بررسی قرار می گیرند که پس از تصویب در 
صحن شورا به رئیس جمهور برای امضا ارائه 
می شود. وی گفت: در سالی که گذشت چند 
مصوبه مهم داشتیم که یکی از آنها به اتمام 

رساندن تصویب زیر نظام ها است.
وی افزود:  سند تحول بنیادین ۶ زیرنظام دارد 
که 3 زیرنظام در گذشته به تصویب رسید و 3 

زیرنظام دیگر در یکسال گذشته تصویب شد
که زیر نظام منابع مالی و منابع انسانی به تازگی 

به تصویب رسیده است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح 
کرد: تصویب زیرنظام ها به این معناست که در 
حقیقت نقشه حرکت تحول آفرین در آموزش 

رسیده  اتمام  به  کار  معماری  و  پرورش  و 
است؛بر اساس این زیرنظام ها سیستم می داند 

کجا و چگونه اهداف را باید به تحقق برساند.
این شورا را تدوین و  اقدامات  از دیگر  وی 
تصویب اهداف دوره های تحصیلی ذکر کرد و 
گفت:  اهداف دوره های تحصیلی در سال 79 
به تصویب رسیده بود که شورای عالی آموزش 
و پرورش، اهداف را بازنگری کرد و میزان اهدا 

برای اجرا کاهش یافت.
نوید ادهم ادامه داد:  در اهداف مصوب سال 79 
در مجموع 3۰2 هدف مصوب برای آموزش 
و پرورش داشتیم که در سال 97 این اهداف 
به ۶7 هدف تقلیل یافت؛ در دوره ابتدایی 95 

هدف داشتیم که اکنون به 29 هدف تقلیل یافته، 
در دوره راهنمایی 1۰5 هدف به 1۸ هدف و 
در دوره متوسطه 1۰2 هدف به 19 هدف تقلیل 

یافت.
اساس  بر  جدید  اهداف  کرد:  اضافه  وی 
ساحت های شش گانه تنظیم شده است که 
در سند تحول بنیادین به عنوان مهم ترین زمینه 
تربیت پذیری باید در ۶ ساحت فراهم شود 
و امیدواریم بتوانیم شاهد آموزش و پرورشی 
باشیم که زمینه شکوفایی استعدادهای دانش 

آموزان را در تمام ساحت ها فراهم کند.
در  پرورش  و  آموزش  عالی  دبیرکل شورای 
این پرسش که چه تمهیداتی برای  به  پاسخ 
جبران بحران نیروی انسانی در زیر نظام منابع 
انسانی مدنظر دارید گفت: اجرای زیرنظام ها 
در یک برنامه درازمدت در دستور آموزش و 
پرورش قرار دارد و  سند تحول بنیادین نیز تا 
سال 14۰4 باید عملیاتی شود؛ باید زیرساخت 
ها و مدل اجرای این زیرنظام فراهم شود. به 
از  یکی  فرهنگیان  دانشگاه  ایجاد  مثال  طور 
راهکارهای سند بود که تربیت نیروی انسانی 
و ساماندهی نیروی آموزش و پرورش زمان بر 
است. وی افزود:  امیدوار هستم این زیرنظام در 
یک دوره چندساله ورود و خروج نیروها را 
در آموزش و پرورش ساماندهی کند تا تناسبی 
بین نیروها به عنوان اصلی ترین عنصر تعلیم و 

تربیت با اهداف داشته باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

اجرای تعطیالت زمستانی در صورت شروع سال تحصیلی در شهریور

رئیس پلیس ترافیک شهری ناجا اعالم کرد که 43 درصد از تصادفات 
و حوادث ترافیکی کشور از سوی اقشار بی سواد یا دارای تحصیالت 
با مقطع ابتدایی رخ داده و تنها چهار درصد از تصادفات را افراد دارای 
مدرک فوق دیپلم به باال مرتکب شدند. سرهنگ داوود قاسمیان در 
شصت و سومین کمیته هماهنگی طرح های ترافیکی که در شهرک 
آزمایش برگزار شد به آمارهایی در خصوص تصادفات اشاره کرد 
و گفت: 29 درصد از جان باختگان حوادث رانندگی در شهرها در 
سر صحنه تصادفات جان خود را از دست داده اند. هفت درصد در 
حین انتقال به بیمارستان و حدود ۶3 درصد نیز در مراکز درمانی جان 
خود را از دست داده اند. وی ادامه داد: همچنین 29.7 درصد کشته 
شدگان عابر پیاده بوده و 3۶.9 درصد از کل کشته شدگان حوادث 
ترافیکی شهرها نیز موتورسیکلت سواران هستند. متاسفانه بیشترین 
علت تصادفات عدم توجه به جلو و عدم رعایت حق تقدم به ترتیب 

با 35.7 درصد و 21.7 درصد بوده است.
قاسمیان به نقش میزان تحصیالت بر وقوع حوادث ترافیکی در 
شهرها اشاره کرد و افزود: آمارهای ما نشان می دهد که حدود 43 
درصد از تصادفات را افراد بی سواد و دارندگان سواد در حد مقطع 
ابتدایی مرتکب شده اند و افرادی که دارای مدرک فوق دیپلم به باال 

هستند تنها در چهار درصد تصادفات نقش داشتند.

 هسم چمشگیر یب سوادها 
در وقوع تصادفات رانندیگ

خالفی خودروهای توفیقی در دهه والیت کاهش می یابد.
پلیس  کننده  معاون هماهنگ  موسوی پور  ابوالفضل  سرهنگ 
راهنمایی و رانندگی پایتخت با اعالم خبر فوق اظهارداشت: پیرو 
دستور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، آن دسته از 
شهروندانی که خودرو یا موتورسیکلتشان به علت خالفی باال 
در پارکینگ متوقف است می توانند در دهه والیت یعنی از اول 
تا 7 شهریورماه به ستاد ترخیص خودرو مراجعه کنند. معاون 
هماهنگ کننده پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت تصریح کرد: 
پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت تسهیالتی را برای شهروندان 
مدنظر قرار داده است؛ بدین منظور در ستاد ترخیص خودرو 
در خیابان زنجان و ستاد ترخیص موتورسیکلت در بلوار خلیج 
فارس واحد رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم را به صورت 

موقت دایر کرده است.
وی گفت: در این واحد قاضی مربوطه مستقر است و به جرائم 
رسیدگی می کند؛ اگر نیاز باشد تخفیف اعمال شده و از میزان 
خالفی وسیله نقلیه کاسته می شود. این مقام ارشد پلیس پایتخت 
خاطرنشان کرد: مالکان خودرو یا موتورسیکلت های توقیف شده 
پس از پرداخت خالفی می توانند به ستاد ترخیص مراجعه کرده 

و برابر مقررات نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

كاهش خاليف خودروهای  توقيیف 
دردهه واليت

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان 
از  بسیاری  اینکه در  بیان  با  وزارت ورزش و جوانان 
می دانند  جوانی  سن  را  سالگی   35 تا  دنیا  کشورهای 
گفت: درخواست افزایش سن جوانی تا 35 سال با کف 

1۸ سال را به شورای عالی جوانان داده ایم.
وی یادآور شد: سن جوانی در کشور در محدوده سنی 

15 تا 29 سال در نظر گرفته شده است.
افزایش  این  شهریورماه  پایان  تا  کرد:  اعالم  تندگویان 

سن در شورای عالی جوان به تصویب می رسد.
-15( سنی  رده  این  به کارگیری  کرد:  خاطرنشان  وی 
آموزش  وزارت  با  هم  تا  است  شده  باعث  سال(   29

و پرورش و هم با وزارت کار دچار مشکالتی شویم.
 15 جوانان  داد:  ادامه  جوانان  امور  ساماندهی  معاون 
حتی  و  اداری  امور  انجام  در  قانونی  لحاظ  به  ساله 
با  اما  هستند  روبرو  محدودیت  با  بانک ها  به  مراجعه 
تغییر حداقل این سن به 1۸ سال این مشکل را برطرف 

خواهد کرد.
به گفته وی این افزایش سقف جوانی به 35 سال باعث 

رشد بیشتر امید در کشور شود.

 سن جواین در ايران
 قد یم كشد

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی در پرونده کالسه 9۶1۰23خواهان محسن محمدزاده داشدبی دعوی 
به طرفیت خوانده محمد امیری مجهول المکان به خواسته مطالبه و جه تقدیم شورا 
نموده است که وقت رسیدگی آن برای روز یکشنبه مورخ97.۶.11 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی یک 

بار در یکی از جراید کثیراالنتشار تا خوانده در جلسه حاضر گردد 
شورای حل اختالف شعبه حکمی چمستان

رونوشت آگهی حصروراثت
نامه وگواهی وفتوکپی  استنادشهادت  آقای رضاشهبازی به شماره شناسنامه۸5۸به 
که  اشعارداشته  وچنین  نموده  دادگاه  این  شماره24۰.97.3تقدیم  به  درخواستی 

شادروان مریم مهرپوشان به شماره شناسنامه439۸درتاریخ21خرداد97در
اقامتگاه دائمی خوددرگذشته ورثه حین الفوت وی عبارتنداز:

1-رضاشهبازی به ش ش:۸5۸،ت ت:135۰صادره ازداالهو،پسرمتوفی
2-یداله شهبازی به ش ش:59۸،ت ت:133۸،صادره ازداالهو،پسرمتوفی
3-کریم شهبازی به ش ش:7۰4،ت ت:1347،صادره ازداالهو،پسرمتوفی

4-زرینه شهبازی به ش ش:594،ت ت:1332،صادره ازداالهو،دخترمتوفی
5- قدم خیرشهبازی به ش ش:59۶، ت ت:1335،صادره ازداالهو،دخترمتوفی

۶-نصرت بانو شهبازی به ش ش:597،ت ت:133۶،صادره ازداالهو،دخترمتوفی
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
باشدازتاریخ  نزدآن  ازمتوفی  داردویاوصیتنامه  اعتراضی  نمایدتاهرکسی  می 
صادرخواهدشد.  داردواالگواهی  شوراتقدیم  به  یکماه  ظرف  نشرآگهی 

مجوزارشاد:325
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف اسالم آبادغرب ازطرف علی ناصری

آگهی مزایده اموال منقول 
از  اجرائیه شماره 5۶۰/۶/9۶ صادره  دادنامه شماره 529  به موجب  اینکه  به  نظر 
احکام  اجرای   9۶1939 کالسه  به  ثبت  و  ورامین  اختالف  حل  شورای   ۶ حوزه 
به  گردیده  محکوم   میرزائی  حسن  آقای  علیه  محکوم  ورامین  دادگستری  مدنی 
پرداخت مبلغ 1۶/379/۰۰۰ تومان در حق محکوم له آقای امیر خطیبی فرزند اکبر 
،لذا محکوم له در راستای استیفاءمحکوم به تقاضا ی توقیف اموال محکوم علیه را 
نموده است که اموال توسط کارشناسان خبره دادگستری به شرح ذیل کارشناسی 
انتظامی  شماره  به  پراید  سواری  خودرو  شامل  اموال   . است  گردیده  ارزیابی  و 
327س45ایران 7۸ مدل 13۸5 سوخت بنزین ،وسیله نقلیه مذکور نیاز به تعویض 

دیسک و صفحه دارد و موتور روغن ریزی دارد به ارزش ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
و مقرر گردید اموال فوق الذکر در تاریخ 1397/۰۶/19 از ساعت 9 الی 1۰ واقع در 
اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان از طریق 
مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به هر شخص حقیقی 
یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . کلیه هزینه های 
نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ 
مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی 
به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد . ضمنا 
طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا 

از ملک /اموال مورد مزایده بازدید نمایند .
م الف 385خ – زاهدیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف ورامین 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله اعالم می گردد آقای علی غالمی فرزند صالح دادخواستی بخواسته الزام 
به تنظیم سند خودرو به طرفیت  آقایان 1- باسط ابراهیمی فرزند سید اسماعیل 
2- محمد عزیز رضایی 3- آرش قویدل تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به 
این شعبه تحت کالسه 97۰41۸  ثبت و وقت  رسیدگی روز شنبه مورخ 7/7/1397 
ساعت 1۰ تعیین گردیده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیف اول 
و دوم و چهارم به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و درخواست خواهان 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار به هزینه خواهان 
آگهی می گردد تا خواندگان ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انتشار  آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را

غیر  در  گردند.  دادگاه حاضر  در  رسیدگی  فوق جهت  مقرر  در وقت  و  دریافت 
اینصورت وفق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم می گردد. م.الف ۶773

مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج 

دادنامه
کالسه پرونده : 9۶/ 949 / 5    شماره دادنامه : 1۰29- 27/ 1۰ / 9۶ 

خواهان: صادق ذوالفعلی پور با وکالت زینب غالمعلی تبار بابل خ مدرس س توکل 
ط ۸ واحد 45 خوانده : فرهاد شعبانی خارکش بابل شهرک کاظم بیگی والیت 7ک 

آفتابگردان روبرو س اجري خواسته: مطالبه وجه
زینب  وکالت  با  پور  ذوالفعلی  دعوی صادق  در خصوص   » شورا  قاضی  رأي   «
 / مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰  بطرفیت فرهاد شعبانی خارکش بخواسته مطالبه  تبار  غالمعلی 
1۸۰ میلیون ریال به استناددو فقره چک 95۰11۶۸945 و 95۰11۶۸9 هردو عهده 
دادخواست  مفاد  به  نظر  علیه  محال  بانک  پرداخت  عدم  گواهینامه  و  ملی  بانک 
تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان که داللت بر استقرار دین بمیزان و مبلغ خواسته 
بر  قرینه  ید خواهان  در  مذکور  مستندات  و  اصول  بقاء  و  داشته  برعهده خوانده 
نیز  دارد و خوانده  ذمه خوانده  بر  دین  استمرار  و  مزبور  در طلب  استحقاق وی 
نسبت به دعوی مطروحه ومستندات ابرازی دفاع و ایراد موجه بعمل نیاورده است 
لذا شورا با تمسک به اصل استصحاب و به استناد مواد 19۸ و و 519 و 522 قانون 
به  ثابت تشخیص و خوانده را  آئین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را صحیح و 
پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰ / 1۸۰ ریال بابت اصل خواسته مبلغ ۰۰۰/ 33۰ / 2 ریال 
بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان دعوی محکوم می نماید و نیز 
خوانده بپرداخت مبلغی بابت خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید مستند مزبور 
با زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم که دائره اجرای 
احکام موظف به محاسبه و وصول از محکوم علیه میباشد . رای صادره غیابی ظرف 
مهلت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس از گذشت مدت مذکور 

ظرف 2۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی بابل می باشد. 
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و درخواست و ضمائم به آقای اردشیر مولودی فرزند

خواهان آقای صادق منصوری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای اردشیر مولودی 
به شماره پرونده کالسه  ارجاع و  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  سنندج  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه   97۰4۰۶
17/۰۶/1397 ساعت 17:45 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
بک نوبت در یکی از جراید کثیرالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف مدت 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. م.الف ۶775
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف سنندج - ناصری

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان اکرم 
هشتم  شعبه    95۰4۰1 کالسه   پرونده  در  عدوانی  تصرف  اتهام  به  که  بختیاری 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی 
تا ظرف مهلت  ابالغ می گردد  به وی  کثیراالنتشار  از جراید  نوبت در یکی  یک 
یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی کفیل، این شعبه به صورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 1193
مجید عبدالمالکی- دادیار شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 
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نفت برنت ۷۵ دالر و ۷۵ سنت شد 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 7 سنت کاهش 
نسبت به رقم پایانی جلسه گذشته به 75 دالر و 75 

سنت رسید.
در حالی که نگرانی ها از تاثیرگذاری منفی تشدید 
جنگ تجاری آمریکا و چین بر رشد اقتصاد جهان 
افزایش یافته است، قیمت نفت دیروز اندکی کاهش 
داشت، هرچند که تحریم های پیش رو علیه صادرات 
نفت ایران مانع از کاهش بیشتر قیمت نفت شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت 
دیروز با 7 سنت کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه 
گذشته به 75 دالر و 75 سنت رسید. قیمت نفت 
وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم دیروز با 9 سنت 

کاهش به ۶۸ دالر و ۶3 سنت رسید.
استفن اینز، تحلیلگر بازار نفت در موسسه اوآندای 
سنگاپور در این باره گفت: »کاهش تعداد سکوهای 
حفاری نفتی در آمریکا و افت میزان ذخایر نفت این 
کشور در هفته گذشته از عوامل تقویت قیمت نفت 
بوده، در حالی که طوالنی شدن جنگ تجاری آمریکا 
و چین که می تواند بر رشد اقتصاد جهانی و تقاضا 
برای نفت تاثیر بگذارد، از عوامل کاهشی بوده است.«

آمارهای موسسه بیکر هاگز نشان می دهد شرکت 
های انرژی آمریکایی در هفته گذشته تعداد 9 سکوی 
حفاری را تعطیل کردند و تعداد کل سکوها را به ۸۶۰ 
مورد رساندند. این بیشترین کاهش تعداد سکوها از 

می 2۰1۶ تاکنون است.
اینز افزود: »به رغم افزایش نگرانی ها در مورد مازاد 
عرضه نفت، بازار همچنان از ناحیه تحریم های آمریکا 

علیه ایران حمایت می شود.«

نفت در جهان

 ارز پتروشیمی ها به  طور منظم 
وارد بازار شده است

وزارت نفت اعالم کرد: ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها از طریق سامانه 
نیما به طور منظم به بازار عرضه شده است.

روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار اخباری مبنی بر واگذاری اختیارات 
نظارتی بر پتروشیمی ها به »بیژن ناندار زنگنه« وزیر نفت اعالم کرد: با نظر و 
تاکید رئیس جمهوری و همراهی وزیرانی که برخی واحدهای پتروشیمی را 
تحت مدیریت دارند، اختیاراتی برای نظارت بر فرآیند و تسهیل ورود ارز 

حاصل از صادرات پتروشیمی ها به وزیر نفت تفویض شد.
»پس از این تصمیم هیات دولت، تاکنون نشست های متعددی میان وزیر نفت 
و مدیران پتروشیمی ها برگزار و تصمیم هایی برای عرضه مطمئن و مدام ارز 
حاصل از صادرات پتروشیمی ها از طریق سامانه نیما گرفته و ابالغ شده که 
تاکنون به خوبی اجرا و ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها به طور منظم به 
بازار عرضه شده است. بر اساس این گزارش، پتروشیمی ها سالیانه حدود 
13 میلیارد دالر برای کشور درآمد ارزی کسب می کنند که در شرایط کنونی 
و محدودیت هایی که آمریکا قصد دارد با اعمال تحریم های نفتی متوجه 
کشورمان کند، در کانون توجه دولتمردان و فعاالن اقتصادی قرار گرفته است. 
پس از بروز نوسان های ارزی و راه اندازی سامانه نیما، دولت پتروشیمی ها 
را مکلف کرد تا دالر صادراتی را با نرخ 42۰۰ تومان در این سامانه به فروش 
برسانند. اعالم این نرخ با اعتراض پتروشیمی ها روبرو شد و مدیران آنها 
اعالم کردند با توجه به اینکه نرخ دالر در بازار آزاد بیش از این میزان است، 
فروش ارز صادراتی به نرخ 42۰۰ تومان باعث زیان آنها می شود. در نهایت 
پس از نشست مشترک مدیران عامل پتروشیمی ها و هلدینگ ها با جهانگیری 
معاول اول رئیس جمهوری قرار شد که با اختصاص خوراک به نرخ دالر 
3۸۰۰ تومانی، نظر پتروشیمی ها برای عرضه ارز صادراتی به قیمت 42۰۰ 
تومانی جلب شود. با مصوبه 14 مردادماه دولت، بازار آزاد به رسمیت شناخته 
شده است و صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها این امکان را یافته اند که با 
نرخ توافقی با متقاضیان، ارز حاصل از صادرات خود را در بستر سامانه نیما 

به فروش برسانند.

کوتاه از انرژی

تکمیل فازهای پارس جنوبی کم کم به ایستگاه آخر 
نزدیک می شود؛ توسعه فازهای 13، 14 و 22 تا 24 
روند مطلوبی دارد و انتظار می رود پرونده پارس 

جنوبی به جز فاز 11 تا پایان سال 9۸ بسته شود. 
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، توسعه پارس 
جنوبی که همواره از اولویت های دولت یازدهم و 
پایانی تکمیل را بر  دوازدهم بوده است، گام های 
می دارد؛ ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک از 
روزانه 2۸2 میلیون مترمکعب در سال 92 به رقم 
کنونی روزانه 57۰ میلیون مترمکعب رسیده است. 

ردیف های جدید پارس جنوبی، اما در راه است. 
بخش خشکی فاز 13 جلوتر از دریایی

فاز 13 پارس جنوبی یکی از فازهای موسوم به 35 
ماهه است که همانند دیگر فازهای 35 ماهه هیچگاه 
در موعد خود به بهره برداری نرسید. توسعه این فاز 
که قرارداد آن در سال ۸9 امضا شد در یک سال و 
نیم اخیر روند پرشتابی به خود گرفته است. هم اکنون 
2 ردیف شیرین سازی این پاالیشگاه به بهره برداری 
رسیده است که به تدریج پس از رسیدن به ظرفیت 
کامل در مجموع روزانه 2۸.2 میلیون مترمکعب گاز 

را شیرین سازی و به شبکه سراسری ارسال می کند. 
ردیف نخست شیرین سازی گاز پاالیشگاه فاز 13 
که اواخر اسفندماه پارسال راه اندازی شد هم اکنون 
روزانه 9 میلیون مترمکعب گاز را فرآورش می کند 
و دومین ردیف این پاالیشگاه که ابتدای خردادماه 
امسال به بهره برداری رسید با تولید بیش از 7 میلیون 
مترمکعب گاز عملیاتی است.  هدف از توسعه فاز 
13 پارس جنوبی تولید روزانه 5۶ میلیون و ۶۰۰ هزار 
مترمکعب گاز غنی، 75 هزار بشکه میعانات گازی، 
4۰۰ تن گوگرد و تولید ساالنه 1.۰5 میلیون تن ال پی 
جی و یک میلیون تن اتان است. پیام معتمد، مجری 
فاز 13 پارس جنوبی، می گوید: تالش می شود 2 
به زودی  پاالیشگاه  این  شیرین سازی  دیگر  ردیف 
عملیاتی شود تا به این ترتیب ظرفیت تولید گاز در 
این پاالیشگاه به روزانه 5۰ میلیون مترمکعب برسد. 

وی پیشرفت فیزیکی پاالیشگاه فاز 13 را بیش از 9۰ 
درصد عنوان می کند و درباره بخش دریایی این فاز 
می افزاید: در بخش ساخت سکوهای چهارگانه این 
  13C،13A 13 تا پایان شهریورماه وB فاز نیز سکوی
و 13D پس از اتمام مراحل ساخت آماده بارگیری و 

نصب در موقعیت مخزنی خود می شوند. 
پیشتازی بخش دریایی فاز 1۴ 

فاز 14 پارس جنوبی هم جزو فازهای 35 ماهه است 
که در بخش دریایی پیشرفت مطلوبی دارد، تکمیل 
پاالیشگاه این فاز،  اما با برخورداری از پیشرفت 
بیش از 7۸ درصدی به پایان سال 9۸ موکول شده 
توسعه  طرح  مجری  مسعودی،  حمیدرضا  است. 
فاز 14 پارس جنوبی با این پیش بینی که نخستین 
ردیف شیرین سازی پاالیشگاه فاز 14 سال 9۸ به 
بهره برداری می رسد، می افزاید: بخش دریایی این فاز 
پیشرفت مطلوبی دارد و انتظار می رود تا پایان امسال 
تکمیل شود. طرح توسعه فاز 14 پارس جنوبی با 
هدف تولید روزانه 5۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب 
گاز ترش، 75 هزار بشکه میعانات گازی و  تولید 
ساالنه بیش از یک میلیون گاز مایع، یک میلیون تن 
اتان مصرفی واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه 
4۰۰ تن گوگرد در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
در حال اجراست. مسعودی با بیان این که ساخت 
پیشرفت  مجموع  در  این طرح  دریایی  سکوهای 
 14A باالی 9۰ درصد دارد، یادآور می شود: سکوی
این فاز با ظرفیت 14.1 میلیون مترمکعب که از سوی 
بندرعباس ساخته شده  یارد صنعتی  در  ایزوایکو 
است، اردیبهشت ماه امسال نصب و راه اندازی شد 
و هم اکنون عملیاتی شده است. سکوی 14C نیز تا 

پیش از پایان شهریورماه نصب می شود. 
ساخت سکوی 14B و 14D از دیگر سکوهای این 
فاز در یارد ایزوایکو پیشرفت مطلوبی دارد و انتظار 

می رود تا پایان سال به تدریج در محل خود در خلیج 
فارس نصب شوند.

فاز 22 تا 2۴ پارس جنوبی
فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی از دیگر فازهای 
باقی مانده پارس جنوبی است که پیش بینی ها حاکی 
از آن است که تا پایان امسال به بهره برداری کامل 
فازهای  از  استاندارد  فاز  معادل 2  فاز  این  برسد. 
بیست وچهارگانه است. فرهاد ایزدجو، مجری طرح 
توسعه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی با اشاره به این 
امسال  اوایل خردادماه  فاز 22  دریایی  که سکوی 
می گوید: ساخت سکوی  نصب شد،  موفقیت  با 
A 24 تا پایان شهریورماه به اتمام می رسد و آماده 
بارگیری از یارد صنعتی صدرا در بوشهر به سوی 
آب های خلیج فارس می شود، ضمن این که ساخت 
سکوهای 23 و24B  وضع مطلوبی دارد.  تولید 
روزانه 5۶ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز ترش، 
75 هزار بشکه میعانات گازی و تولید ساالنه بیش 
از یک میلیون گاز مایع، یک میلیون تن اتان مصرفی 
واحدهای پتروشیمی و تولید روزانه 4۰۰ تن گوگرد 

از اهداف این طرح است. 
فاز  این  پاالیشگاه  شیرین سازی  ردیف  نخستین 
اسفندماه پارسال راه اندازی و آماده دریافت گاز ترش 
از میدان گازی پارس جنوبی شد. تولید گاز شیرین 
از این واحد فرآورشی در خردادماه امسال آغاز شد 
و هم اکنون با دریافت گاز ترش از فازهای ۶ تا 
۸ پارس جنوبی، بیش از 7 میلیون مترمکعب گاز 

شیرین را به خط ششم سراسری تزریق می کند.

ظرفیت تولید پارس جنوبی در دولت امید 2برابر شد 

چندگام تا تکمیل فازهای پارس جنوبی

آگهی احضار متهم  
در پرونده کالسه 971۰4۰۶۶11۰۰2۰۰5در خصوص شکایت 1-آقای ولی صفایی مهر 
فرزند حسن علی 2-خانم سمیه صفایی مهر فرزند ولی علیه علی اصغر پور ابراهیمی 
فرزند غالمحسین دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی وتخریب به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت متهم و در راستای ماده 174 قانون آئین دادرسی عمومی انقالب حاضر 

گردد .در صورت عدم حضور موعد مقرر رسیدگی واظهار نظر بعمل می آید.
 شهرستان خرم آباد  شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس )مرحله اول (      
انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل بار ومسافر شهرستان چگنی

اولین مجمع عمومی انجمن مذکور، ساعت11روز دوشنبه مورخ 1397/7/2 درمحل 
الزمان )عج(برگزار می  –مسجد صاحب  نشانی سراب دوره  به  شهرستان چگنی 

گردد.
از کلیه رانندگان شاغل و عضو انجمن مذکور جهت شرکت در جتسه دعوت به 

عمل می آید 
دستور جلسه: 1-تصویب اساسنامه

2-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره و بازرسان
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های انجمن صنفی

هیات موسس:
1-غالمرضا شرفی 2-تیمور میرزایی 3-بهروز کامفر

تماس:۰91۶۶۶124۰۸  

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو پارس مدل 92 با شماره پالک ۶۸5 ج 4۶ ایران ۸2 با شماره 
موتور 124k۰۰7745۶ و شماره شاسی NAAN۰1CA4cH۸۸۰7۶۸ بنام سمیه 

اکبر نیا کالگر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
برگ سبز پژو پارس مدل 97 با شماره پالک447 ل49 ایران ۸2 با شماره موتور 
1۸1B7944۶ و شماره شاسی jH94۶597بنام فرشاد قاسمیان راد مفقود گردیده و 

 بابل از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
برگ سبز پژو 2۰۶ مدل 95 با شماره پالک 1۸3 ج ۸7 ایران ۸2 با شماره موتور 
رضا  محمد  NAAp41FE۶Gj75۰۸1۸بنام  شاسی  شماره  و   1۶3B۰22۸991

میرزاپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای نوروز علی بصیری جویباری فرزند عباس به شرح درخواستی که به شماره 
97۰۰31۰ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
شناسنامه  شماره  به  شکراهلل  فرزند  جویباری  بصیری  عباس  که  داشته  اعالم  و 
خودشهرستان  دائمی  اقامتگاه  1۰/1۰/139۶در  تاریخ  در  جویبار  از  1797صادره 

جویبار فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از: 
1-گلدسته ذکریائی سراجی فرزند نوروز علی به شماره شناسنامه 15 همسر متوفی

فرزند   4۰42 شناسنامه   شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  ذوالفعلی   -2
ذکور متوفی

3- نوروز علی بصیری جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 12 فرزند ذکور 
متوفی

اناث  فرزند   4۰41 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  عالیه   -4
متوفی

5- مرضیه بصیری جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 5۸ فرزند اناث متوفی
اناث  523۰فرزند  شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  راضیه   -۶

متوفی
7- صدیقه بصیری جویباری فرزند عباس به شماره شناسنامه 13 فرزند اناث متوفی

اناث  فرزند   122 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  مقدسه   -۸
متوفی 

اناث  فرزند   737 شناسنامه  شماره  به  عباس  فرزند  جویباری  بصیری  مطهره   -9
متوفی

والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال 

گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهي  اخطار اجرائیه 
باقر عسگرپور  قربانعلی عسگر پور گزاف رودی 2-محمد  به    1-  بدینوسیله   
اله هاشم پور بلترک   به آدرس :  همگی  مجهوالمکان    گزاف رودی 3-قدرت 
ابالغ  میگردد. بموجب  رای شماره 73۶ مورخ 9۶/12/9 از شعبه دوم شورای حل 
اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن جنابعالی  محکوم  می باشید به:   پرداخت 
بابت  ریال  مبلغ 2/14۰/۰۰۰  و  بابت اصل خواسته  ریال   مبلغ   147/۰2۰/794 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 9۶/5/17 تا زمان 
پرداخت  در حق خواهان بانک سینا با وکالت زهرا روحانی  به نشانی :تنکابن -سه 
راه خرم آباد -پاساژ لطافت -دفتر وکالت قلی زاده، صادر و اعالم میگردد. به استناد 
ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 1۸9 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی 
فرهنگی محکوم علیه  پس از ظرف مهلت   ده روز از انتشار آگهي فرصت دارید 
قانوني   اجرا،اقدام  از طریق  این صورت   غیر  ،در  تمکین  اجراي حکم  به  نسبت 

انجام خواهد شد.
مدیر  شعبه  دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به :  احمد پالیزبان        ساکن تنکابن که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.   
الزام به تنظیم سند            نیره تقی پور  دادخواستی  بخواسته   امید شاهری به وکالت 
به استناد   فتوکپی مبایعه نام ،وکالتنامه و فتوکپی کارت ماشین  ،به شورای حل 
اختالف تنکابن  بکالسه 37۶/9۶ شعبه  دومثبت و وقت دادرسی  به روز چهارشنبه  
97/۶/21 ساعت 1۰/3۰صبح تعیین گردید. اینک بدرخواست     خواهان و دستور 
دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ظرف  میشود.  ابالغ  بشما  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  محلی  سراسری  ابالغ 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر 
این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی 

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

رای شورا
 شماره  دادنامه :319مورخ 97/5/29

شماره پرونده :219/97/ش۶
اسماعیل  سید  بطرفیت    کاظم     فرزند  ثانی  اکبر  رسول  دعوی   در خصوص 
حسینی  ، بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال   بابت دو فقره سفته  
بشماره های ۰3۶4۶34-4۸71۰2     و مطالبه خسارت تاخیر تادیه،   نظر به اینکه   
خوانده با توجه به ابالغ آگهی  اخطار یه در روزنامه   در جلسه دادرسی حضور 
نیافته و نسبت به اصالت سند ایراد  و تکذیبی بعمل نیاورد ه ، بنابر این اشتغال ذمه 
وی محرز است .   و شورا دعوای خواهان را ثابت تشخیص  و مستندا  به مواد 
19۸ و 522 قانون آیین دادرسی و مواد 3۰7 و  3۰9    قانون تجارت، خوانده   را 
بپرداخت  مبلغ 7۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  بابت اصل خواسته  و مبلغ 975/۰۰۰ ریال بابت   
هزینه دادرسی   و خسارت تاخیر تادیه  از  تاریخ تقدیم دادخواست     لغایت 
اجرای حکم  طبق شاخص قیمت ها، در حق خواهان   که در اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد  محکوم می نماید  می نماید  .رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس با انقضای این مدت ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر در  داد گاههای عمومی تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه  ششم  شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی
رای شورا تاریخ: 97/3/3۰

دادگستری شهرستان تنکابن
شعبه سوم شورای حل اختالف تنکابن

 شماره پرونده: 9۶/772-ش3* شماره دادنامه :97/4/3-221
 ))رای قاضی شورا((

آقایان   بطرفیت  بانک سینا  از  به وکالت  ثانی  اکبر  لیال   درخصوص دعوای خانم 
به خواسته  پرچمی 3- ملک حسین غالمی   ثانی 2- علی  زاده  1- علی حسین 
صدورحکم به محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ 93/754/252ریال  ریال بابت 
ازای  به  تادیه  تاخیر  خسارت  و  مدنی    قراردادمشاکت  از  ناشی  بدهی   مانده 
25درصد   از تاریخ  تقدیم دادخواست الی یوم الوصول   با احتساب کلیه خسارات 
قرارداد  مصدق     تصویر  ازجمله   ، پرونده،  محتویات  به  باتوجه  و    دادرسی 
مشارکت مدنی که به امضای  خواندگان رسیده  و داللت بر اشتغال ذمه ایشان دارد  
و نظر  به اینکه امضای نامبردگان در ذیل قرار دادمصون از تعرض مانده  و هیچ 
یک از خواندگان دلیلی بر پرداخت ما فی الذمه ارائه ننموده اند. لذا شورا دعوای 
خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و باستناد به مواد19۸و519 و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی  و مواد 4۰2 و 4۰3  قانون تجارت  و ماده 1۰ قانون مدنی حکم 
اصل  بابت  مبلغ 93/754/252ریال   پرداخت  به  تضامنی خواندگان  برمحکومیت 
خواسته با احتساب خسارت تاخیرتادیه به ازای 25 درصد  در سال  از تاریخ تقدیم 
دادخواست مورخ 9۶/12/19  لغایت اجرای حکم   و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ 
2/435/۰۰۰ ریال  و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان صادر 
قابل  ابالغ   از  دارد.  رای صادره غیابی و ظرف مهلت2۰ روز پس  اعالم می  و 
واخواهی در شورا و با انقضا این مهلت ظرف 2۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن است.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن  -  طیبه رنجبر

دادنامه
 دادنامه شماره پرونده 7.۸15.9۶شماره دادنامه 9۶.1۰.3۰-1۰11خواهان شرکت. 
سپنتا کارتن خزر به وکالت محمد بهرامپور به آدرس بابل کمربندی غربی بهاران 
4 ساختمان افالک خوانده مجید اسدی فرزند یوسفعلی مجهول  المکان موضوع 

مطالبه وجه
 رای شورا شرکت سپنتا کارتن  خزر با مدیریت عاملی منوچهر اصغری با وکالت 
یوسفعلی  فرزند  اسدی  مجید  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  طی  پور  بهرام  محمد 
خواسته  مطالبه مبلغ 15 میلیون و پانصد هزار ریال بابت صدور یک فقره چک به 
شماره 97۶542.9524-12-9۶.4.2۸عهده بانک ملی به انضمام خسارت تأخیر در 
تأدیه آن و هزینه دادرسی گردیده است و برای اثبات ادعا نیز بر مصداق یک فقره 
چک مارالذکر و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه نیز ارائه داده است خوانده 
و وصول ابالغ اخطاریه به صورت قانونی واقعی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و 
الیحه دفاعیه نیز تقدیم  نداشته است و از سویی ایرادی بر اسناد ارائه شده نیز به عمل 
نیاورده است و اینکه وجود اصل الشه چک در ید دارنده داللت بر اشتغال ذمه صادر 
کننده بوده و اصل بر استصحاب می باشد و با تمسک به این اصل دعوی خواهان را 
وارد دانسته و به استناد مواد 31۰ و 311 از قانون تجارت و مواد 19۸ و 515 و 519 
و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به صورت تضامنی به تودیع  مبلغ 15 
میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
لغایت یوم االجرا  بر اساس شاخص بانک مرکزی و مبلغ 27۰ هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت 2۰ 

روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی بابل می باشد 
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف بابل هرمز عباسی فیروزجاه

اجراییه 
مازندران  استان  نشانی  به  فرزند محمود  زاده  تقی  میالد  له    مشخصات محکوم 

شهرستان نور شهر نور خیابان مشیر ارکیده 31مجتمع. رفاه  - واحد 9
مشخصات محکوم علیه 

مهری محمدی حسین آبادی به نشانی مجهول المکان 
شماره  و  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به  
 5 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم.  علیه   محکوم.  دادنامه97۰9972۰7۰3۰۰۰17 
میلیون ریال اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس تعرفه و خسارت 
مبنای  بر  دین  کامل  پرداخت  زمان  تا  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و مبلغ 25۰۰۰۰ 

ریال بابت نیم  عشر در حق دولت پرداخت نماید م.الف 97.412
محکوٌم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجراي احکام مدني(2- 
ترتیبي براي پرداخت محکوٌم به بدهد.3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوٌم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قدر به اجراي مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سي روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیر منقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدي که به هر عنوان نزد 
مشخصات  همراه  به  دارد  خارجي  یا  ایراني  اعتباري  و  مالي  موسسات  و  بانکها 
دقیق حسابهاي مذکور و کلیه اموالي که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و 
کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 
به ضمیمه  اعسار  دعواي  طرح  از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در  دیگر 
دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت 
خودداري   -4.)1394 مالي  محکومیت  اجراي  نحوه  قانون   3 و   ۸ شود)مواد  مي 
از اجراي حکم، حبس  به منظور فرار  اموال  از اعالم کامل صورت  محکوم علیه 
ماده  احکام مدني و  اجراي  قانون  )ماده 34  دارد.  پي  را در  تعزیري درجه هفت 
2۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجراي محکومیت مالي 1394( 5- انتقال مال به 
باقیمانده اموال براي  با انگیزه فرار از اداي دین به نحوي که  دیگري به هر نحو 
نقدي  یا جزاي  تعزیري درجه شش  نباشد موجب مجازات  پرداخت دیون کافي 
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات مي شود. )ماده 21 قانون نحوه اجراي 
ارائه  از مهلت سي روز  اموال پس  مالي 1394(. ۶- چنانچه صورت  محکومیت 
شود آزادي محکٌوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوٌم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفي کفیل توسط محکوٌم علیه خواهد بود.)تبصره 1ماده 3 قانون نحوه اجراي 

محکومیت مالي 1394(«
مسئول دفتر شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان نور

آگهی کالس 960617
آقای محمدرضا  بطرفیت   بنیاد مستضعفان   اموال  اداره کل  در خصوص دعوای 
ادبانی  به خواسته اعتراض به ثبت نسبت به ششدانگ اعیان  یک قطعه زمین به 
اصلی  یک  از  فرعی   174 از  فرعی   1974 پالک  تحت  ۶45.۸4مترمربع  مساحت 
می باشند  المکان  مجهول  خوانده  که  این  علت  به  رویان  قریه  الحاقی   ۶ بخش 
مراتب ارسال خوانده را جهت مالحظه نظریه دعوت شوند تا در یکی از جراید 
کثیراالنتشار منتشر تا چنانچه اعتراض دارند ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابالغ به 

این دادگاه اعالم نمایند97.4۰9
 مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور هادی صادقی

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :4/2۶۰/97

شعبه چهارم شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: عایشه حاجی زاده فرزند:فتح اهلل

خوانده:حمزه مرشدی میرآقا  فرزند: غالمعلی
خواهان فوق دادخواستی با خواسته استرداد معوض قراداد معاوضه بطرفیت خوانده 
فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 1397/7/3 ساعت 9 
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 
را تحویل  ثانی دادخواست  این شعبه مراجعه و نسخه  به  تا روز جلسه  می تواند 

بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
پرونده کالسه 97۰99۸2۸۸37۰۰۶52   شماره بایگانی:97۰742       شعبه 1۰3 
دادگاه کیفری دو شهرستان اسالمشهر ) 1۰3 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
به نشانی کرج  97۰9972۸۸۶3۰۰9۶2  متهم: آقای حمید ملک تویه فرزند رضا 

بلوار ارم مهر شهر خ رسولی پالک 43 اتهام : رانندگی بدون پروانه رسمی  
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای حمید ملک تویه فرزند رضا سن 45 متاهل، مقیم کرج فاقد 
سابقه کیفری و آزاد با صدور قرار التزام به حضور با قول شرف دایر بر رانندگی 
بدون پروانه با اتومبیل از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع 
انتظامی و اظهارات و اقاریر صریح مشتکی عنه در جلسه دادرسی و عدم ارائه مجوز 
رانندگی بزه انتسابی به او را محرز تشخیص و با انطباق عمل ارتکابی با ماده 723 از 
قانون تعزیرات و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف 
آن در موارد معین و با رعایت مواد 37و 3۸ از قانون مجازات اسالمی بلحاظ فقدان 
سابقه کیفری مستحق تخفیف مجازات دانسته و به پرداخت  1/5۰۰/۰۰۰  ریال 
نقلیه مسترد شود .  جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.وسیله 
رای صادره حضوری بوده و درظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

محترم  تجدید نظر استان تهران است. م/الف 1195
امیر ایاره- رئیس  شعبه ی 103 کیفری 2 دادگاه اسالمشهر

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران از حفر و تکمیل 15۶ حلقه چاه  
نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، سپهر سپهری 
گفت: با تکیه بر دانش فنی بومی و استفاده حداکثری از قطعات و 
تجهیزات ساخت داخل، 221 هزار و ۶5 متر حفاری چاه های نفت و 
گاز از ابتدای شهریور 9۶ تا پایان مردادماه امسال در مناطق خشکی و 

دریایی انجام شد.
وی با بیان این که از این تعداد 22 حلقه جلوتر از زمان پیش بینی شده 
از سوی شرکت های متقاضی آماده بهره برداری شد، افزود: از شمار 
چاه های حفر و تکمیل شده، ۶7 حلقه توسعه ای، چهار حلقه توصیفی، 

یک حلقه اکتشافی و ۸4 حلقه تعمیری است .
سپهری اظهار کرد: بیشترین تعداد چاه های مذکور در گستره عملیاتی 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و پروژه های توسعه ای غرب 

کارون حفاری شده است.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران افزود: 43 
هزار و ۸۸۰ متر حفاری به روش افقی و جهت دار انجام شده است که 

از شیوه های نوین در صنعت حفاری به شمار می رود.

وی تعداد دستگاه های حفاری شرکت را 73 دستگاه شامل 7۰ دکل 
سبک، سنگین و فوق سنگین خشکی و سه دکل دریایی عنوان کرد 
و افزود: در این دوره یک ساله 49 هزار و 173 متر حفاری در بخش 
پروژه های کلید در دست این شرکت و روی 34 حلقه چاه انجام شد 

که عمده حفاری این چاه ها در میدان های مشترک است.
سپهری اظهار کرد: ناوگان عملیاتی شرکت با حضور فعال در میدان های 
مشترک در قالب پروژه های کلید در دست موفق به اتمام پروژه حفر 4۰ 
حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی شد و هم اکنون مراحل اجرایی 

حفاری 2۰ حلقه چاه جدید در این میدان را دنبال می کند.
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران گفت: ادامه 
حفاری و تکمیل 22 حلقه چاه در فاز 14 طرح توسعه میدان گازی 
پارس جنوبی، 14 حلقه چاه در بخش خشکی جزیره کیش، هفت 
حلقه چاه در میدان نفتی آذر، 12 حلقه چاه نفت در گستره عملیاتی 
شرکت نفت و گاز اروندان و آغاز عملیات حفاری هشت حلقه چاه 
ایران در شمار  نفت  ملی  اکتشاف شرکت  برای مدیریت  اکتشافی 
پروژه های کلید در دست )EPDS( شرکت در بخش های خشکی 

و دریا است. 

وی افزود: شرکت ملی حفاری برای نخستین بار اجرای پروژه های 
ارائه خدمات  از طریق  را  نفت  تولید  نگهداشت  و  افزایش، حفظ 
یکپارچه فنی و مهندسی از صفر تا 1۰۰ بدون حضور دکل حفاری 
عهده دار شد که هم اکنون بر اساس توافق با شرکت متن، احیا و بهبود 

تولید از 5۰ حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان اجرا می شود.
سپهری انجام بیش از 2۰ نوع خدمات جانبی فنی و مهندسی مرتبط با 
صنعت حفاری را از ویژگی های بارز این شرکت در مقایسه با دیگر 
شرکت های صاحبنام در این عرصه دانست و با بیان این که در خیلی از 
کشورهای دارای تکنولوژی حفاری هر بخش از این خدمات ازسوی 
مورد  و 1۰3  هزار  انجام 2  کرد:  اظهار  می شود،  ارائه  یک شرکت 
خدمات فنی، 3 هزار و ۸14 مورد خدمات سیمان و انگیزش چاه و یک 
هزار و 4۰۶ مورد خدمات ویژه حفاری بیانگر ارائه بیشترین خدمات 
متنوع جانبی به شرکت های بهره برداری نفتی در قیاس با شرکت های 

فعال در این عرصه است.
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به نامگذاری 
امسال به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی گفت: این شرکت به 
عنوان یکی از شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران به منظور اهداف 

توانمندسازی  بر محور  و سیاست های وزارت نفت توجه ویژه ای 
صنایع داخلی و تقویت بومی سازی قطعات و تجهیزات در داخل 

کشور دارد.
وی ادامه داد: تعامل میان سازندگان و صنعتگران داخلی سبب ساخت 
5 هزار و 41۰ قطعه کاربردی در صنعت حفاری شده  و از این تعداد 
4 هزار و 3۸ قلم طبقه بندی در اقالم مستمر و یک هزار و 372 قلم 
طبقه بندی در اقالم غیر مستمر است که با احتساب ساخت قطعات 
از سوی سازندگان متعدد، افزون بر 2۰ هزار و 72۰ عدد می شود، 
اما شماری از تجهیزات اساسی کاربردی در این صنعت در نتیجه 
همکاری و هم افزایی بین این شرکت و مجموعه های بزرگ صنعتی 

کشور بومی سازی شده است.
ایران گفت:  مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی حفاری 
پیگیری و رایزنی های مستمر برای حضور در بازارهای منطقه به ویژه 
کشورهای حوزه خلیج فارس، توسعه فعالیت های آموزشی در مرکز 
آموزش علمی کاربردی حفاری، ایجاد مدیریت دارایی های فیزیکی و 
استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 2۰۰1 با گرایش 2۰15 از جمله 

اقدام های انجام شده در یک سال اخیر است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران خبر داد: 

حفر و تکمیل 156 حلقه چاه  نفت 
و گاز در مناطق خشکی و دریایی
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نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی قابل کنترل است؟

مجید سلیمی بروجنی
 تجربه نشان داده که جریان نقدینگی با مصوبه و قانون و دستورالعمل 
قابل هدایت نیست. گسستی که این بار بین رشد نقدینگی و تورم مشاهده 
می شود، ناشی از بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید سرعت گردش 
پول در اقتصاد ایران است که ظاهر شدن اثر تورمی را به تعویق انداخته است.
اقتصاد ایران سال های سال با رشد باالی نقدینگی درگیر بوده و از این منظر 
با فاصله زیادی باالتر از متوسط جهانی قرار دارد. اثر نقدینگی در نهایت تورم 
است و در اقتصاد ایران نیز به طور معمول نقدینگی با فاصله زمانی کوتاهی 
به تورم تبدیل شده است.آخرین آمارهای رسمی نشان می دهد نرخ تورم در 
اقتصاد ایران وارد روند افزایشی شده است. اصطالح نقدینگی و هدایت آن، 
از آن اصطالحاتی است که نمونه بارز یکی از کج فهمی های سیاست گذار در 
زمینه نقدینگی است. نقدینگی مانند آبی است که جاری می شود و شرایط 
اقتصادی حکم می کند که این آب به کدام سمت برود و کسی نمی تواند 
بر روی مسیر آن کنترل کاملی داشته باشد.اگر شرایط اقتصادی به گونه ای 
باشد که بازار ارز جذاب باشد و سود در خرید دالر و سکه باشد، جریان 
نقدینگی جذب بازار سکه و ارز می شود. اگر اقتصاد به گونه ای باشد که 
مسکن در حال رشد باشد، نقدینگی به سوی آن جذب خواهد شد. وقتی 
فضای کسب وکار و قواعد آن و سیاست گذاری های دولت به گونه ای باشد 
که سودآوری باالیی نداشته باشد، جریان نقدینگی چرا باید به سمت و سوی 

تولید و صنعت برود؟
در روزگاری که اقتصاد رانت زده بوده و حتی بانک ها هم تسهیالت شان را 
به طور مستقیم و غیرمستقیم به سهامداران خود می دهند، انتظاری نیست که 
نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. متاسفانه در فضای اقتصادی کشور 
بسیاری از فعالیت ها غیرمولد و غیرتولیدی است. در نتیجه فضای آنها برای 
جذب نقدینگی جذاب تر است و هر چقدر هم که دولت تالش کند که 
نقدینگی به سمت تولید برود، نتیجه ای عایدش نخواهد شد.تجربه نشان 
داده که جریان نقدینگی با مصوبه و قانون و دستورالعمل قابل هدایت نیست. 
گسستی که این بار بین رشد نقدینگی و تورم مشاهده می شود، ناشی از 
بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید سرعت گردش پول در اقتصاد 
ایران است که ظاهر شدن اثر تورمی را به تعویق انداخته است. تورم در 
اقتصاد ایران مثل یک فنر جمع شده است. دلیل آن هم این بوده که نرخ سود 
بانکی بسیار باال و انتظارات تورمی به دلیل ثبات اقتصاد کالن و چشم انداز 
مثبت روابط خارجی بسیار پایین بوده و در نتیجه ماندن پول در سیستم بانکی 
با فاصله بسیار زیاد نسبت به سرمایه گذاری در هر دارایی دیگری مزیت 
داشته است.انگار که این نقدینگی در صندوق امانات بانک قرار داشت و قفل 
شده بود. منظور این است که نقدینگی باالخره یک روزی از این صندوق 
خارج و به تورم تبدیل خواهد شد. این که نقدینگی چند بار می چرخد تا به 
تولید ناخالص داخلی تبدیل شود، یعنی سرعت گردش پول. سرعت گردش 
پول در اقتصاد ایران به طور معمول بین 1.5 تا 2.5 بوده، اما به زیر یک 
رسیده است. وقتی نقدینگی 1۶۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد 
ایران فعال نباشد، از نظر اثرگذاری شبیه آن است که فقط ۸۰۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی داشته باشیم، ولی سرعت گردش پول قاعدتا بعد از مدتی به 
محدوده بلندمدت خود برمی گردد که معنای آن، فعال شدن نقدینگی است.
در حال حاضر کمی بیشتر از نصف نقدینگی موجود در اقتصاد ایران فعال 
است. به تبع فعال شدن نیمی دیگر به تورم منجر خواهد شد. تهدیدات پیش 
روی اقتصاد ایران دو موضوع است؛ اول تحریم و سپس نقدینگی. تحریم از 
دو جهت بر اقتصاد ایران فشار خواهد آورد. یکی اثرگذاری انتظارات پس از 
اعالم و پیش از اعالم تحریم ها و دیگری، اثرگذاری خود تحریم ها. در حوزه 
انتظارات، فعاالن اقتصادی با خود تجزیه و تحلیل می کنند که اگر تحریم ها 
اعمال شود، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آنچه در ذهن فعاالن اقتصادی شکل 
گرفته، شبیه سازی تحریم و ترکش های آن بر درآمدهای ارزی پیش از اعمال 
تحریم ها بوده که تبدیل به افزایش تقاضا برای ارز شده است. بدیهی است 
فعال شدن این تقاضا و خرید ارز نیازمند پول است و این جاست که پای 
نقدینگی به میان کشیده می شود. به عبارتی، نقدینگی غیرفعال را که به خاطر 
کاهش سرعت گردش پول غیرفعال شده بود، فعال می کند.زمانی که چنین 
تصویری پیش روی مسووالن قرار داده شده و فرض بر این باشد که با 
تحریم نمی توان کاری کرد، سیاست گذار به فکر چاره اندیشی برای نقدینگی 
می افتد و توجه شان به این موضوع می رود، اما مساله اصلی این است که 
وقتی نقدینگی ایجاد شد، دیگر نمی توان کار چندانی درباره آن کرد و بیشتر 
باید مراقب ایجاد نقدینگی های بعدی بود.اقتصاد سیاسی ما در بودجه دولت 
و نظام بانکی خالصه می شود. حتی بودجه هم از طریق تامین مالی از بانک 
مرکزی عمل می کند و در نظام بانکی منعکس می شود. حجم نقدینگی با 
منشا پایه پولی در اقتصاد ایران باالست. اما بانک مرکزی تنها کارگزار این 
مساله است و نه تصمیم گیر آن. اقتصاد به شدت درگیر سلطه مالی است و 
نقش بانک مرکزی در کشور با چیزی که باید باشد، فاصله بسیاری دارد.در 
شرایط کنونی دولت و بانک مرکزی ابزارهای چندانی برای کنترل تورم ناشی 
از نقدینگی از پیش ایجاد شده ندارند. آنچه مسلم است، این که در صورت 
تعلل و انفعال سیاست گذاران در مقابل شرایط جدید کشور با اصرار آن ها 
به تداوم سیاست های نادرست گذشته، با سرعتی باور نکردنی به بن بست 
خواهیم رسید و حتی امکان انجام همین جراحی های عمیق برای باز گرداندن 
تعادل نسبی به اقتصاد نیز از دسترس خارج خواهد شد. بدون شک هر 
جراحی عمیقی به بازتوزیع منافع در سطح جامعه خواهد انجامید و در نتیجه 
موافقان و مخالفان متعددی خواهد داشت.در این شرایط سیاست گذاران باید 
بین تحمل هزینه های سیاسی در کوتاه مدت یا غلتیدن به مسیر اقتصادی مانند 
ونزوئال دست به انتخاب بزنند. بدیهی است که اگر دولتمردان صادقانه با 
مردم صحبت کنند و به صورت شفاف شرایط را برای مردم توضیح دهند و 
از تکرار اشتباه های گذشته بپرهیزند، بسیاری از هزینه های سیاسی و اقتصادی 

کاهش خواهند یافت.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

سرمقاله

کاالهای احتکار شده روانه بازار شد؛
نظارت قطعی تعزیرات 

تا مرحله توزیع کاال

معاون تعزیرات استان تهران: در کشف انبار های کاال های 
احتکار شده دنبال کار نمایشی نیستیم؛ قطعاً تا مرحله توزیع 

این کاال ها نظارت داریم.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، معاون حقوقی 
تهران  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  اداره  ارجاع  و 
کاال های  حاوی  انبار های  کشف  در  گفت:تعزیرات 
احتکار شده که این روز ها صورت گرفته است به دنبال 
کار نمایشی نیست و قطعاً تا مرحله توزیع این کاال ها به 
بازار از نظارت خود دست بر نمی دارد. بهمن حسن بیگی 
در حاشیه گشت مشترک تعزیرات حکومتی که به منظور 
توزیع کاال های احتکار شده در انبار های جنوب شرق تهران 
برگزار شد، افزود: برای همه کسانی که مرتکب احتکار 
یا امتناع از عرضه کاال می شوند پرونده تشکیل می شود و 
شخص مالک باید در شعب تعزیرات حضور پیدا کند. 
وی گفت:: هر انباری که موجودی اش را اعالم نکند برای 
مالک کاال های آن انبار حکم صادر می شود و آن کاال ها 
به ویژه اگر کمبود آن در بازار حس شود به نرخ رسمی 
در شبکه عرضه خواهد شد. حسن بیگی گفت: هیچ 
مماشاتی با محتکران نخواهیم کرد و عزم خود را برای 
برخورد با این متخلفان جزم کرده ایم و رئیس قوه قضائیه 
هم به دادستان های سراسر کشور بخشنامه کرده است که 
با متخلفان اخالل گر در نظام اقتصادی برخورد شود و 
تعزیرات هم با هماهنگی سایر دستگاه های نظارتی که به 
عنوان ضابط تعزیرات هستند همه گزارش های دریافتی را 
در کوتاه ترین زمان ممکن بررسی و حکم صادر می کند.

وی افزود: قطعاً تعزیرات به دنبال کار های نمایشی نیست 
و تعزیرات بعنوان مجری حکم بر اجرای حکم هم نظارت 
سازمان  است  شده  مقرر  گفت:  بیگی  حسن  می کند. 
صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه ها بر 
روند توزیع اقالم مکشوفه و احتکار شده در انبار ها نظارت 
کنند. وی افزود: ما از همه تولیدکنندگان و وارد کنندگان 
می خواهیم که اگر کاالهایشان مورد نیاز جامعه است بدون 
اینکه ما حضور پیدا کنیم خودشان داوطلبانه آن کاال ها را 
برای تنظیم بازار به شبکه توزیع عرضه کنند تا نیازی به 
برخورد ما نباشد.بعد از روند شناسایی انبار هایی که کاال 
در آن ها احتکار شده بود، نوبت به عرضه آن ها در شبکه 

توزیع رسید.

افزایش مجدد نرخ مرغ در بازار

 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به 11 
هزار و ۸۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی یوسف خانی با بیان 
اینکه قیمت این کاال نسبت به اوایل هفته حدود 2۰۰ تومان 
در هرکیلوگرم افزایش یافته است، افزود: قیمت مرغ گرم در 
عمده فروشی درب کشتارگاه 1۰7۰۰ تومان، توزیع درب 
واحدهای صنفی 1۰9۰۰ تومان و مراکز خرده فروشی 
11۸۰۰ تومان است.یوسف خانی نرخ خرده فروشی مرغ 
شمال را   113۰۰ تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال 
در میدان بهمن را  1۰3۰۰ تومان اعالم کرد.وی گفت: 
همکاران ما باید آگاه باشند قیمت های اعالمی فوق نرخ 
استعالمی بوده و آنها می توانند  با توجه به فاکتور خرید 
رسمی و با احتساب 1۰ درصد سود اقدام به فروش کنند.

سازمان حمایت قیمت فروش برنج 
هندی و پاکستانی را اعالم کرد

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حداکثر 
قیمت فروش وارد کننده و مصرف کننده برنج هندی و 

پاکستانی را تعیین و اعالم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان درنامه ای به روسای سازمانهای 
صنعت، معدن و تجارت استانها، حداکثر قیمت فروش  
وارد کننده در مبادی ورودی،  و حداکثر قیمت مصرف 
کننده با احتساب کلیه هزینه ها را برای برنج هندی و 
پاکستانی تعیین و اعالم کرد. در این نامه آمده است: در 
راستای ضرورت نظارت بهینه بر قیمت و توزیع کاالهای 
اساسی بهره مند از ارز رسمی و مطابق بررسی اسناد و 
برنج،  انواع  واردکننده  های  از شرکت  دریافتی  مدارک 
حداکثر قیمت فروش کیفی ترین »برنج هندی 1121 و 
پاکستانی« در مبادی ورودی کشور و قیمت مصرف کننده 
تعیین شد.بر این اساس؛ برای هر کیلوگرم برنج هندی 
1121 حداکثر قیمت فروش واردکننده در مبادی ورودی 
7۰ هزار ریال و حداکثر قیمت فروش مصرف کننده با 

احتساب کلیه هزینه ها ۸۰ هزار ریال تعیین شده است.

خبر

عضو شورای رقابت گفت: این شورا خواهان تعیین تکلیف نوع 
ارز خودروسازان و قطعه سازان به منظور مشخص شدن نهایی 

قیمت خودروهاست.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محسن بهرامی ارض اقدس« 
افزود: موضوع قیمت گذاری خودروهای کمتر از 45 میلیون 
تومان یک بار پیش از نوسان های اخیر نرخ ارز مطرح شده بود 
که آن زمان با احتساب مواردی چون هزینه های سربار ناشی 
از افزایش قیمت حامل های انرژی و هزینه های کارگری در 
مجموع با حدود هشت درصد افزایش قیمت موافقت شد.به گفته 
این کارشناس اقتصادی، امروز اما با شرایط کامال متفاوتی در بازار 
مواجه ایم و با وجود مسائلی همچون بالتکلیفی نوع ارز قطعات 
و لوازم یدکی، ممنوعیت واردات خودرو و شفاف نبودن مسائل 
مربوط به خودروهای خارجی که در داخل مونتاژ می شوند، باید 
یک بار دیگر موضوع خودرو در شورای رقابت مطرح شود.وی 
تاکید کرد: برای بررسی این موضوع ابتدا باید به جمع آوری 
اطالعات کافی بپردازیم اما باید گفت نتیجه بحث و بررسی آن 
در شورای رقابت، لزوماً افزایش قیمت ها نخواهد بود، زیرا همه 
چیز به نرخ ارز بستگی دارد.بهرامی ادامه داد: اگر دولت بپذیرد 
که ارز مورد نیاز با نرخ رسمی ارائه شود، خودروسازان نیز قول 
داده اند که دیگر به دنبال افزایش قیمت ها نباشند، اما اگر ارزشان 
تامین نشده یا از بازار ثانویه )با نرخ امروز نزدیک به هشت هزار 
تومان( تامین شود، بسته به میزان وابستگی ارز خودروها افزایش 
قیمت ها را شاهد خواهیم بود.»عمق داخلی سازی خودروهای 

داخلی یا مونتاژ داخل از حدود 2۰ تا ۸۰ درصد متفاوت است«.
وی یادآور شد: شرایط فعلی خودروسازان و قطعه سازان وابسته، 
از نظر اشتغال بسیار مهم است و دولت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به اهمیت آنها کامال واقفند و توجه دارند، اما بسته 
و  کرده  مطرح  کشور  در  را  جدیدی  موضوعات  ارزی  اخیر 
دولت مشغول برنامه ریزی برای هر یک از آنها مطابق اولویت 
بندی است که در جای خود مهم هستند.وی اظهار داشت: ما به 
عنوان نمایندگان شورای رقابت نیز خواهان تعیین تکلیف هر چه 
سریعتر نرخ ارز قطعات و لوازم یدکی خودروها هستیم.وی در 
عین حال خاطرنشان کرد: سخت تر شدن ورود قطعات مورد نیاز 
به کشور، هرچند تهدید برای تولید خودرو است، اما برای قطعه 
سازان داخلی فرصت است و انتظار می رود این دسته از فعاالن 
صنعتی با وضعیت بهتری مواجه شوند.بهرامی ارض اقدس بیان 
داشت: امروز بازار خودرو در حال پشت سر گذاشتن یک دوره 
گذار است و بویژه در بازار خودروهای خارجی از آنجایی که 
قیمت گذاری دولتی نمی شوند، با محدودیت واردات و در نتیجه 
محدود شدن عرضه و افزایش تقاضا، شکاف قیمتی باالیی به 
وجود آمده است و باید گفت بخشی از آن اجتناب ناپذیر است.

وی گفت: »به عنوان یک کارشناس معتقدم قیمت خودروها باید 
در حاشیه بازار تعیین شود تا سودهای موجود به جیب دالالن و 
واسطه ها سرازیر نشود، همچنین از خریداران خودرو که حاشیه 
قیمتی باالیی را تجربه کرده اند، به عنوان صاحبان درآمدهای 

اتفاقی مالیات گرفته شود«.

آگهی ابالغ احضاریه 
نظر به اینکه ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
متهم خداداد فرخی ممکن نبوده و به طریق دیگری نیز نمی توان 
احضاریه را به نامبرده ابالغ نمود بدین وسیله به آقای خداداد 
دایر  ایشان  اتهام  به  رسیدگی  جهت  تا  گردد  می  ابالغ  فرخی 
بر سرقت گوشی موضوع پرونده 97۰23۰بازپرسی شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محمودآباد و در 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید نتیجه عدم حضور 
مزبور صرفًا  آگهی  قانونی خواهد شد  تصمیم  اتخاذ  به  منتهی 

برای یک نوبت انتشار یافته و مجددا منتشر نخواهد شد
 بازپرس شعبه دو دادسرای عمومی و انقالب محمودآباد

آگهی حصروراثت
اصغربشناسنامه2۸1صادره  پدرعلی  آبادنام  زرین  دوستان  حسین  آقای 
وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  ازماهشهردرخواستی 
اهوازدر 1۰۰7صادره  آبادبشناسنامه  زرین  اصغردوستان  علی  مرحوم  که  داده 
عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  دائمی  تاریخ۸۶/۶/17درماهشهراقامتگاه 
بشناسنامه2۸1ماهشهر3- دوستان  فوق)فرزندمتوفی(2-حسن  بامشخصات 
زرین  اکبردوستان  بشناسنامه714ماهشهر4-علی  آباد  زرین  دوستان  اله  عزت 
آبادبشناسنامه4۸ماهشهر۶- زرین  دوستان  آبادبشناسنامه1۸1ماهشهر5-محمدعلی 
کبراء  ذکورمتوفی(7-  آبادبشناسنامه۶۶4ماهشهر)فرزندان  زرین  دوستان  مصطفی 
دوستان زرین آبادبشناسنامه2ماهشهر۸-زینب دوستان زرین آباد)فاقدشناسنامه(9-
آبادی  زرین  دوستان  آبادبشناسنامه49ماهشهر1۰-معصومه  زرین  زلیخادوستان 
اناث  آبادبشناسنامه4بهبهان)فرزندان  زرین  دوستان  بشناسنامه17ماهشهر11-رقیه 
آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیر.اینک 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشد ازتاریخ نشرآگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جز سری 
م  شماره  است.      اعتبارساقط  ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  رسمی  و 

الف)1۶/411(
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف ماهشهر

آگهی مزایده
در  پرونده 9۶1514  اجرایی آقایان  .. اعظم شاهمرادی .. محکوم 
یوسف  آقایان  حق  در  ثبتی 4۶/۶224   پالک  تقسیم  به  است 
شاهمرادی و غیر.. و مبلغ 1/5۰۰/۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در 
حق صندوق دولت حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح زیر: 
احتراما در خصوص  پرونده کالسه 9۶1514  /اجرا ۶، موضوع 
دادخواست ورثه مرحوم میرزا علی شاهمرادی ، مبنی بر ارزیابی 
اینجانب کارشناس پرونده ضمن  ثبتی 4۶/۶224،  شماره پالک 
مطالعه و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده و بازدید و معاینه فنی از 
محل وقوع ملک و تحقیقات محلی بعمل آمده، گزارش به شرح 

ذیل اعالم می گردد.
مورد کارشناسی: ششدانگ یک قطعه زمین با بنا احداثی در آن به 
مساحت 12۰ مترمربع 493 تفکیکی پالک  ۶224 فرعی از 4۶ 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 39 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در قریه موسی اباد دهستان غار بخش 12 تهران با حدود 
و مشخصات شماال به طول 7/5 متر 45۶ تفکیکی و غربا: بطول 
1۶ متر به خیابان 2۰ متری که ذیل ثبت شماره 12۰71۰ صفحه 
311  دفتر ۸۶۰ امالک  به نام میرزا علی شاهمرادی ثبت و سند 
مالکیت به شماره چاپی 5۰3۶۶۸   صادر گردیده است به آدرس: 

اسالمشهر- موسی آباد- خیابان المهدی- نبش کوچه 17- قواره 
جنوبی 

ملک مورد نظر جنوبی، بصورت دو طبقه با زیر بنای تقریبی 27۰ 
متر مشتمل بر مسکونی و تجاری که با توجه به گواهی پایانکار 
 ۶1/۶/17 مورخ   4551 شماره  به  ساخت  قدیمی  ساختمانهای 
شهرداری اسالمشهر و رای شماره ۶7۰ مورخ 79/۶/5 کمیسیون 
ماده صد شهرداری رسیدگی و بال مانع می باشد،  اسکلت ساختمان 
فلزی ، سقف طاق ضربی، فاقد نما،  درب و پنجره فلزی، طبقه 
همکف شامل دو باب تجاری بمساحت کل ۶4/۸۶ متر مربع ) 
مطابق رای کمیسیون ماده صد( و یک واحد مسکونی و طبقه اول 
با زیر بنای تقریبی 14۰ متر مربع مشتمل بر دو واحد مسکونی و 
راه پله می باشد. طبق بازدید انجام شده است یکی از واحد های 
تجاری طبقه همکف بصورت نانوایی بربری و واحد تجاری دیگر 
به صورت آرایشگاه مردانه مشغول به فعالیت و در اجاره شخص 
غیر می باشد.  واحد مسکونی طبقه همکف و واحد مسکونی 
سمت جنوب طبقه اول در اجاره اشخاص غیر و واحد مسکونی 
سمت شمال طبقه اول در تصرف آقای مصطفی شاهمرادی ) یکی 

از وراث مرحوم شاهمرادی( بوده و در آن سکونت دارد.  
نظریه کارشناسی: با عنایت به مراتب اعالم شده فوق، و با توجه 
به موقعیت و محل ملک مذکور و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر 

در قضیه در تاریخ تقدیم در تاریخ تقدیم نظریه ، میزان ارزش 
ششدانگه پالک مذکوربصورت عرصه و اعیان در صورتیکه بال 

معارض نداشته و انتقال آن از نظر قوانین جاریه منعی در دفترخانه 
نداشته و همچنین فاقد بدهی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
باشد و در صورت عدم واگذاری منافع سرقفلی واحدهای تجاری 
به اشخاص غیر به میزان 12/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال معادل  یک 

میلیارد و دویست میلیون تعیین و اعالم می گردد.
1.توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور 
به منظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی 
شده شروع می گردد. 2- محل فروش اموال: اجرای احکام مدنی 
دادگستری  اسالمشهر است. 3- هر کس می توان 5 روز قبل از 
مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده شرکت نماید 
روز انجام مزایده دوشنبه 97/۰۶/2۶ از ساعت 9:۰۰ الی  1۰:۰۰ می 
باشد برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان 
سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که 
باالترین قیمت را پیشنهاد کرده است و بقیه بها در فرجه قانونی که از 
یک ماه تجاوز نخواهد کردپرداخت خواهد شد. ضمنا چنانچه روز 
مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز در همان 

مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف 121۰
دادورز شعبه اول حقوقی محاکم عمومی اسالمشهر 

ابالغ وقت رسیدگی 
موجب  به  اسالمشهر  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه      
پرونده کالسه  در  کیفرخواست شماره 971۰432۸۸۰۰۰1597 
97۰719/1۰2   در مورد اتهام جواد محمد خانی گنجه  فرزند 
حیدر علی   به اتهام خیانت در امانت  با شکایت منوچهر نوری 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
 ۰9:۰۰ ساعت   1397/۰7/1۸ مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و 
تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
آئین  قانون  مواد 344   مقررات  دراجرای  و  متهم  به  دسترسی 
مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی 
یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 
عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/

الف 1192
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان اسالمشهر ) 

شعبه 102 دادگاه جزایی سابق( 

آگهی احضارمتهم
بدینوسیله طبق ماده 174  قانون آئین دادرسی کیفری به متهم مجهول المکان فرامرز 
اتهام تصرف عدوانی در پرونده کالسه  95۰4۰1  شعبه هشتم  نیا  که به  قریب 
دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر تحت تعقیب می باشد مراتب طی 
تا ظرف مهلت  ابالغ می گردد  به وی  کثیراالنتشار  از جراید  نوبت در یکی  یک 
یکماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید، در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی کفیل، این شعبه به صورت 
غیابی اقدام به رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر می نماید بدیهی است تاریخ 

انتشار آگهی تا روز محاکمه کمتر ازیکماه نباشد. م/الف 1194
مجید عبدالمالکی- دادیار شعبه 8 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای محسن یزدانی فرد فرزند محمد 

خواهان خانم مریم یزدانی فرد فرزند حسین  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محسن یزدانی فرد 
فرزند محمد به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که  به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 97۰99۸۶۶1۰9۰۰۸۸۶  شعبه دو دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی 
سابق( ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/7/9ساعت1۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی سابق(

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست وضمائم به آقای سیف اله محمدی فرزند علیداد

ید  خلع  خواسته  به  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  وشهرسازی  راه  کل  اداره  خواهان 
شعبه   97۰99۸۶۶1۰۸۰۰359 کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  آباد  هشتم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرم 
1397/7/21ساعت1۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان خرم آباد – سعید ولی پور

تعیین و ابالغ اهداف کیفی صنعت خودرو توسط  وزارت صنعت؛     

خودروها  قیمت  تکلیف  تعیین 
است   ارزی  مسائل  به  وابسته 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت اهداف کیفی 
صنعت خودرو در سه حوزه کیفیت محصول، 
فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  خدمات 
به  اجرا  و جهت  تعیین  سال جاری  برای  را 
خودروسازان ابالغ کرد.وزارت صنعت، معدن 
و تجارت به عنوان عالی ترین نهاد سیاست گذار 
و  سیاست گذاری  وظیفه  ایران،  در  صنعتی 
نظارت بر عملکرد شرکتهای خودروسازی و 
قطعه سازی را بر عهده دارد.در همین راستا اخیرا 
این وزارتخانه اهداف کیفی صنعت خودرو در 
سه حوزه کیفیت محصول، خدمات فروش و 
سواری  خودروهای  فروش  از  پس  خدمات 
در سال کاری 1397 را تعیین و برای اجرا به 
این  است.بررسی  کرده  ابالغ  خودروسازان 
ابالغیه که نسخه ای از آن به صورت اختصاصی 
در اختیار ایسنا قرار گرفته است نشان می دهد که براساس هدف گذاری 
صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان سال 
1397 شاخص »رضایت مشتریان از کیفیت اولیه خودروهای سواری« 
باید به عدد 712 امتیاز از 1۰۰۰ امتیاز، ارتقا یابد.این هدف گذاری در 
حالی است که در آخرین ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران، میانگین رضایتمندی مشتریان از کیفیت خودروهای سواری برابر 
با ۶۸9 امتیاز از 1۰۰۰ امتیاز بوده است.در شاخص »میزان رضایتمندی 
مشتریان از خدمات فروش خودروهای سواری« نیز وزارت صنعت، 
معدن و تجارت هدف گذاری کرده که تا پایان سال جاری این شاخص به 
عدد 75۰ امتیاز از 1۰۰۰ امتیاز، ارتقا یابد.این در حالی است که در آخرین 
ارزیابی صورت گرفته متوسط رضایتمندی مشتریان از خدمات فروش 
خودروهای سواری برابر با ۶72 امتیاز از 1۰۰۰ امتیاز بوده است.همچنین 
براساس هدف گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، در شاخص 
فروش خودروهای  از  پس  از خدمات  مشتریان  »میزان رضایتمندی 
سواری« نیز میانگین رضایتمندی مشتریان تا پایان سال 1397 باید به عدد 
7۶5 امتیاز از 1۰۰۰ امتیاز، ارتقا یابد.در آخرین ارزیابی صورت گرفته 
در این رابطه میانگین رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش 
خودروهای سواری برابر با ۶9۸ امتیاز از 1۰۰۰ امتیاز بوده است.اهداف 
کیفی تعیین شده برای صنعت خودرو چندی پیش از سوی مدیرکل 
صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمام 
شرکتهای خودروساز و واردکننده خودرو ابالغ و از این شرکتها خواسته 
شده گزارش درصد پیشرفت برای تحقق اهداف تعیین شده در هر یک از 
حوزه های سه گانه یاد شده را به صورت ماهانه به این وزارتخانه گزارش 

کنند.

ttt

اهداف 
کیفی 

صنعت 
خودرو 
و  تعیین 
ابالغ شد

نماینده کارگران در کارگروه مزد شورای عالی کار، از بررسی سه راهکار و پیشنهاد مشترک نمایندگان کارگری 
و دولت در نشست دیروز این کارگروه جهت ترمیم و افزایش قدرت خرید کارگران خبرداد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، فرامرز توفیقی با اشاره به جزئیات نشست کارگروه دستمزد شورای عالی کار که 
با هدف بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری در سال 97 به دلیل شرایط ویژه اقتصادی 
تشکیل شد گفت: این نشست با حضور نمایندگان کارگری و نمایندگان سه وزارتخانه عضو شورای عالی کار 
برگزار شد و نمایندگان کارفرمایی به دلیل مشغله کاری نتوانستند در این نشست حاضر شوند.وی با بیان اینکه 
در این نشست نمایندگان دولت همکاری و تعامل خوبی در جهت حصول یک راهکار عملی برای افزایش 
قدرت خرید کارگران داشتند افزود: در این کارگروه سه راهکار از سوی نمایندگان دولت و کارگران برای 
جبران کاهش قدرت خرید جامعه کارگری پیشنهاد شد.وی افزود: توزیع سبد کاال در چند نوبت در طول 
سال یکی از پیشنهادات نمایندگان دولت بود، اما نمایندگان کارگری این پیشنهاد را نپذیرفتند.توفیقی با اشاره 
به پیشنهاد نمایندگان کارگری گفت: پیشنهاد مشخص ما این است که رقم حق بن کارگری از میزان 11۰ هزار 
تومان فعلی افزایش یابد و دولت نیز معادل این رقم را اختصاص دهد تا »ستاد بن« که پیش از سال ۸4 فعال 
بود با رفع نواقص گذشته، مجدد احیاء شود.وی افزود: همچنین راهکار دیگری که در نشست کارگروه مزد 
از سوی نمایندگان کارگری پیشنهاد شد این بود که در صورت مخالفت دولت با پیشنهاد مذکور، با تعامل سه 
وزارت اقتصاد و  دارایی، وزارت صنعت – معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاالها و 
مولفه های تاثیر گذار در سبد معیشت کارگران با نرخ ارز 37۰۰ تومان پیش بینی شده در بودجه 97 تامین شود 
تا این اقالم  با قیمت مناسب در اختیار این گروه از جامعه قرار گیرد.توفیقی با تاکید بر اینکه نمایندگان هر سه 
وزارتخانه در نشست کارگروه مزد با نمایندگان کارگری همراه بودند و شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید و 
هزینه معیشت را انکار نمی کردند، افزود: در نشست نمایندگان دولت با هدف بررسی راهکارهای جبران این 
شکاف در جلسه حاضر شدند و در نهایت مقرر شد حداکثر طی یک هفته آینده کارگروه مزد مجددا  با حضور 
نمایندگان کارفرمایی تشکیل جلسه دهد و در صورت توافق هر سه گروه اجتماعی )کارگری، کارفرمایی و 
دولت(، پیشنهادات به شورای عالی کار ارائه شود و در صورت تصویب در شورای عالی کار به دولت ابالغ 
شود.وی ادامه داد: وزارت کار باید هر چه سریعتر نسبت به تشکیل نشست بعدی کارگروه مزد با حضور 
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت اقدام کند تا راهکارهای عملی در این خصوص با توافق هر سه گروه 

اجتماعی به شورای عالی کار ارائه شود.

گمرک جمهوری اسالمی ایران ارزش صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه نخست امسال را 19 میلیارد و 
31۸ میلیون دالر اعالم کرد که نشان می دهد تنها در مرداد ماه 3 میلیارد و ۸۶۸ میلیون دالر صادر شده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، در چهار ماهه نخست امسال میزان صادرات غیرنفتی به 15 میلیارد و 45۰ 
میلیون دالر رسید؛ تراز تجاری کشور در این مدت 271 میلیون دالر بود و صادرات غیرنفتی 14.۶9 درصد 
رشد داشت.بر اساس گزارش دیروزگمرک، حجم صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماهه نخست امسال به 4۶ 
میلیون و 29۶ هزار تن رسید که ارزش آن رقمی برابر 19 میلیارد و 31۸ میلیون دالر است.بر این اساس، 
صادرات پنج ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزش دالری 13.7 درصد رشد 
داشت؛ همچنین در این مدت صادرات ایران به یورو نیز 27.۸4 درصد افزایش یافت.همچنین در این بازه 
زمانی واردات قطعی کاال به ایران 13 میلیون و 9۶3 هزار تن به ارزش 1۸ میلیارد و ۸93 میلیون دالر و برابر 
با 15 میلیارد و 574 میلیون یورو بود. واردات ایران در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 
از نظر وزنی 5.۸2 درصد و از نظر ارزش دالری 9.۶۶ درصد کم شد.براساس اعالم گمرک در پنج ماهه 
نخست امسال میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد و 17۰ میلیون دالر و سهم ارزشی 11.23 درصد در صدر 
صادرات قرار گرفت. پروپان مایع شده با ۸45 میلیون دالر، روغن  های سبک و فرآورده ها بجز بنزین با 734 
میلیون دالر رده دوم و سوم را از آن خود کرد.متانول به ارزش 5۶۰ میلیون دالر و پلی اتیلن گرید فیلم به 
ارزش 49۶ میلیون دالر جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. همچنین در مدت مذکور، بیش از 
3۰ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی ها، 11.23 درصد مربوط به میعانات گازی و 
5۸.4۸ درصد مربوط به سایر کاالها بود. قطعات منفصل برای تولید خودرو سواری با ۸۸2 میلیون دالر در 
صدر کاالهای وارداتی قرار گرفت.برنج به ارزش ۸۶3 میلیون دالر، ذرت دامی به ارزش ۸14 میلیون دالر 
و لوبیای سویا به ارزش 595 میلیون دالر در رده های دوم تا چهارم قرار داشتند.الکترود زغالی کوره ها به 
ارزش 24۶ میلیون دالر نیز در رده بعدی قرار گرفت.چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ ترین 
خریدار کاالهای ایرانی حفظ کرده است؛ به طوری که در پنج ماهه نخست امسال سه میلیارد و 744 میلیون 
دالر از ایران واردات داشت. پس از آن امارات با 3 میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر، عراق با سه میلیارد و 417 
میلیون دالر، افغانستان با یک میلیارد و 433 میلیون دالر و هند با 9۸7 میلیون دالر قرار گرفتند.آمار تجارت 
خارجی کشور در پنج ماهه امسال نشان می  دهد رتبه نخست صادرکننده کاال به ایران را چین با چهار میلیارد 

و ۸3۸ میلیون دالر به دست آورد.

سه راهکار کارگروه مزد جهت
 افزایش قدرت خرید کارگران  

ارزش صادرات غیرنفتی ایران
 از 19 میلیارد دالر عبور کرد



آدمی آنگاه از همه توان و نیروی خویش برای 
کاری بهره می گیرد که در آن ، آرزو و باورهای 

درونی خویش را ببیند.
حكیم ارد بزرگ

سخن حكیمانه

یار من باش که زیب فلک و زینت دهر
از مه روی تو و اشک چو پروین من است

تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد
خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است

امروز با حافظ

بررسی نقش »هنر در زمان بحران 
جهانی« در یک کتاب

تاناهاشی«  »کازوآکی 
ژاپنی- مدرن  هنرمند 
آمریکایی و مربی ذن در 
کتاب »نقاشی صلح؛ هنر 
در زمان بحران جهانی« 
توضیح می دهد که چگونه هنر می تواند نقشی 

کنشگر در مسائل اجتماعی داشته باشد.
در  هنر  »نقاشی صلح؛  کتاب  مهر،  گزارش  به 
فردی  زندگی  گزارش  جهانی«  بحران  زمان 
است.  برده  پی  زندگی  ارزش  به  که  است 
ارزش  باید  که  است  معتقد  که  تاناهاشی 
سایر  و  خود  زندگی  از  لحظه  هر  نامحدود 
موجودات را بدانیم و مطابق با آن عمل کنیم، 
نثر، نظم،  از طریق  در کتاب خود سعی کرده 
دارد  باور  که  را  آنچه  اشعار و هنرش  نامه ها، 
جهان  در  عدالت  و  صلح  به  رسیدن  برای 
تالش  این  راستای  در  کند.  بیان  است  الزم 
کودکی  دوران  از  را  زندگی اش  تجربیات  او 
برای  آمریکا  تا زندگی کنونی اش در  در ژاپن 

مخاطبانش روایت کرده است.
هنر  صلح؛  »نقاشی  کتاب  شامبهاال  انتشارات 
در زمان بحران جهانی« را آوریل سال جاری 
میالدی به زبان انگلیسی در قالب 24۰ صفحه 

در ایاالت متحده منتشر کرده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

شهاب حسینی در شبکه ای ونزوئالیی

شبکه ویوه ونزوئال به همت شبکه هیسپان تی 
وی و رایزن فرهنگی ایران در این کشور، اقدام 
به پخش سریال ایرانی پلیس جوان با بازی شهاب 

حسینی کرده است.
به گزارش پیام زمان روابط عمومی شبکه هیسپان 
تی وی، شبکه دولتی ویوه ونزوئال با همکاری 
رسانه ای که مدتی است با شبکه هیسپان تی وی 

و با تالش رایزن فرهنگی ایران در این کشور شروع کرده است، اقدام به پخش 
فیلم های سینمایی ایرانی و برنامه هایی با معرفی جاذبه های گردشگری ایران 

کرده است. 
این شبکه ونزوئالیی که پیش از این برنامه هایی مانند »فارسی صحبت کنیم« 
با موضوع آموزش زبان فارسی و فیلم های سینمایی ایرانی را برای مخاطبان 
ونزوئالیی خود پخش می کرد، این بار پخش سریال ایرانی پلیس جوان با 
بازی خاطره انگیز شهاب الدین حسینی را برای پخش هفتگی خود انتخاب 

کرده است.

 »زنانی با گوشواره های باروتی« 
در سواحل »خلیج فارس«

تولید دو قسمت از سری جدید مجموعه برنامه 
به   )Doc And Talk( گفت وگو«  و  »مستند 

زودی در شبکه پرس تی وی آغاز می شود.
به گزارش از روابط عمومی شبکه پرس تی وی، 
این مجموعه به تهیه کنندگی محمد تراب زاده در 
1۰ قسمت 15 دقیقه ای تولید می شود و موضوع 

دو قسمت آن به تصویب رسیده است.
در این راستا مستند »خلیج فارس« به کارگردانی ارد عطارپور و مستند »زنانی با 
گوشواره های باروتی« به تهیه کنندگی مرتضی شعبانی برای نقد و بررسی در 

برنامه »مستند و گفت وگو« انتخاب شده است.
مستند »خلیج فارس« که به ریشه یابی و اثبات نام این دریا پرداخته، موفق به 
دریافت عنوان بهترین فیلم مستند و پژوهش از پنجمین جشنواره سینما حقیقت 
شده است. مستند »زنانی با گوشواره های باروتی« نیز با موضوع زنان داعش 
بعد از جنگ، دارای عنوان بهترین فیلم مستند و پژوهش از یازدهمین جشنواره 

سینما حقیقت است.

کیارستمی و شیردل به لندن می روند

برگزاری  از  کاما  گالری  مدیر  اقبال  خوش  مونا 
نمایشگاه عکس »فیلمسازان عکاس« و ارایه آثاری 
از کامران شیردل و عباس کیارستمی در گالری کاما 

لندن خبر داد.
گالری  مدیر  اقبال  مونا خوش  مهر،  گزارش   به 
نمایشگاه  کاما در نشست خبری اعالم جزییات 
»فیلمسازان عکاس« که 1۶ شهریورماه در گالری 

کاما در لندن افتتاح می شود، گفت: نمایشگاه فیلمسازان عکاس شامل عکس 
هایی از کامران شیردل، عباس کیارستمی، ناصر تقوایی، محمود کالری، جعفر 
پناهی، سیف اهلل صمدیان، حمید جبلی و مجید برزگر است که از 1۶ شهریور 
تا اول آبان در گالری کامای لندن برگزار می شود. این نمایشگاه یکی از سلسله 

نمایشگاه هایی است که با عنوان »گذر زمان« برگزار خواهد شد.
وی افزود: اولین نمایشگاه با این ایده، نمایشگاه نقاشی های احمدرضا احمدی 
بود و فیلمسازان عکاس دومین نمایشگاه خواهد بود و بعد از آن نیز ادامه پیدا 

می کند.
خوش اقبال در مورد هدف این سلسله نمایشگاه ها توضیح داد: این نمایشگاه ها 
با هدف نمایش ابعاد دیگر یک هنرمند برگزار می شود، چراکه از نظر کارشناسان 
هنری، یک هنرمند باید به تمامی شاخه های هنری اشراف داشته باشد، برای 
مثال از احمدرضا احمدی که به عنوان شاعری پرآوازه شناخته می شود، نقاشی 

هایی به نمایش گذاشته شد که در نوع خود بی نظیر بود.
وی در توضیح بیشتر گفت: از هر هشت هنرمند فیملساز عکاس 2 الی 4 اثر به 
انتخاب هنرمندان ارایه شده است، برای مثال عکس های کامران شیردل متعلق 
به روزهای انقالب اسالمی است که به صورت نگاتیو بودند و بعد از 4۰ سال 
چاپ شدند. همچنین 2 عکس از جعفر پناهی در این نمایشگاه ارایه می شود؛ 
عکس اول بازسازی صحنه غرق شدن کودک سوریه ای و عکس دوم تک 

درخت به یاد عباس کیارستمی است.
در بخش دوم نشست که امروز 4 شهریور برگزار شد، مدیر گالری کاما با ارایه 
گزارشی از عملکرد شش ماهه این گالری گفت: گالری کاما 2 سال پیش تحت 
عنوان یک موسسه فرهنگی هنری در ایران، سوئد، قبرس و لندن ثبت و شعبه 
لندن در آذرماه 9۶ افتتاح شد و شعبه ایران نیز از ابتدای سال 97 آغاز به کار 
کرده است. همچنین تاکنون 2 نمایشگاه در گالری کاما ایران برگزار شده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نظارت و ممیزی آثار هنری که 
در نمایشگاه های لندن به نمایش درمی آیند، گفت: برای نمایش آثار هنری در 
خارج کشور خودم ناظر هستم چون به قانون و موازین کشورم معتقدم و از 

نمایش آثاری که مغایر با موازین اسالمی باشد، جلوگیری می کنم.
خوش اقبال همچنین در مورد نمایشگاه های آینده گالری کاما بیان کرد: در 
تقویم گالری کاما مقرر کردیم هر شش ماه یک بار آثار هنرمندان مدرنیست 
ناشناخته در گالری به نمایش درآید که یکی از این نمایشگاه ها برگزار شده 

است.
گیلدا بریمانی کارشناس اصالت اثر گالری کاما نیز در پایان این نشست درباره 
معیارهای اصالت اثر گفت: اصالت آثار در مراحل مختلفی مشخص می شود؛ 
اصالت آثار در ابتدا بر اساس تجربه شخصی و سپس با توجه به امضای اثر، نوع 
و سبک کار، اشعه ماورا بنفش، مادون قرمز و در مرحله پایانی با اشعه ایکس 
سنجیده می شود. برای مثال در نمایشگاه پیشگامان هنر ناشناخته ایران در گالری 

کاما، اصالت تعدادی از آثار با توجه به این موارد شناسایی شد.

خبر

یک عضو شورای شهر تهران از صدور مجوز 
برگزاری کنسرت های خیابانی خبر داد.

در  فخاری  الهام  زمان،  پیام  گزارش  به 
گفت وگو با روزنامه »آرمان« درباره سرنوشت 
وزیر  با  کرد:  تصریح  خیابانی  کنسرت های 
ارشاد گفت وگوهایی داشتیم و مجوزهای الزم 
را از وزارت ارشاد به عنوان متولی امر دریافت 

کرده ایم.
اخذ  انتظامی هم  باید مجوزهای  افزود:  وی 
و  تسهیلگر  نقش  شورا  اینجا  در  که  شود 

هماهنگ کننده را ایفا خواهد کرد.
هنرمندانی  اینکه  بیان  با  شورا  عضو  این 
فضاهایی  در  که  کرده اند  آمادگی  اعالم  هم 
مشخص به اجرای رایگان برنامه بپردازند یا 
حداقل قسمتی از درآمد خود را نادیده بگیرند، 
اظهار کرد: بخش بعدی هنرمندان خیابانی و 
کمترشناخته شده و جوانی هستند که می توانند 
در فضاهای مشخص به اجرای برنامه کوتاه و 

نه کنسرت، بپردازند. این هم در کمیته هنری 
کمیسیون مطرح شده و پیگیر اجرای آن هستیم. 
البته این امور بین بخشی است و سایر نهادها 
هم باید با شورا و شهرداری همکاری الزم را 

به عمل آورند.

در تاریخ ۸ مرداد 97 همایون شجریان خواننده 
موسیقی ایرانی با انتشار متنی در صفحه مجازی 
خود از آمادگی برای برگزاری کنسرت موسیقی 
در خیابان به صورت رایگان در صورت فراهم 

شدن امکانات اجرا سخن گفت.

در متن منتشر شده از سوی همایون شجریان 
چون  که  ایام  این  در  »عزیزان  است:  آمده 
سیاوش در گذر آتش هستیم نمی دانم چه 
کنیم تا حالمان کمی به شود. چنانچه مشکل 
مجوز نباشد سراپا در خدمتم تا بدون هیچ 
انتفاعی کنسرت خیابانی گسترده برای شما 
عزیزان اجرا کنم. شاید دلمان در کنار یکدیگر 

آرام بگیرد.
شما  پیگیری  به  پاسخ  در  مهربانم،  دوستان 
عزیزان به اطالع تان می رسانم اجرای کنسرت 
»ایران من« در سال گذشته که نیت کرده بودیم 
به قسمتی از درد و رنج زلزله زدگان کرمانشاه 
بپردازیم، چنین مقرر شد که با نظارت و همت 
دوست گرامی مجموعه چهارصد یخچال و 
کولر تهیه و به خانواده های مصیبت دیده اهدا 

شود.
باشد که این ناقابل مقبول درگاه معشوق قرار 

گیرد. سالمت و برقرار باشید.«

كاريكاتور

تاکنون حدود ۶۰ درصد از تصویربرداری »ستایش 3« به 
کارگردانی سعید سلطانی انجام شده است.

تهیه  و  کارگردانی سعید سلطانی  به  »ستایش 3«  سریال 
که  لوکیشنی  در  روزها  این  کوب  زرین  آرمان  کنندگی 
منزل ستایش در آن واقع شده در منطقه عباس آباد در حال 
تصویربرداری است و تاکنون ۶۰ درصد از این مجموعه 

جلوی دوربین رفته است.
در این لوکیشن خانواده ستایش و همچنین بازیگران دیگری 
از جمله نرگس محمدی، داریوش ارجمند، مهدی سلوکی، 
جلوی  خدارحمی  مریم  پوراسد،  شهرام  نجومی،  مهتاج 

دوربین هستند.
عوامل سریال تا زمانیکه در این لوکیشن حضور دارند به 
صورت شب کار هستند و فعال در همین لوکیشن باقی می 

مانند.
فصل 1 و 2 »ستایش« در سال های 9۰ و 92 از شبکه سه 
سیما پخش شد. نرگس محمدی، داریوش ارجمند، مهدی 
سلوکی، زهرا سعیدی، سیما تیرانداز، محمود عزیزی، مهدی 
پاکدل، حدیث میرامینی و ... از بازیگران فصل های پیشین 

این سریال بودند.

 تصویربرداری »ستایش ۳« 
به ۶۰ درصد رسید

پرایدکهَپرنداره،سازمانحمایتخبرنداره!

وزارت ارشاد، مجوز کنسرت های خیابانی را صادر کرد

مرتضی اسماعیل کاشی قصد دارد نمایش موزیکال »عروس 
مرده« را با تهیه کنندگی نوید محمدزاده در نیمه اول سال 9۸ 

روی صحنه ببرد.
مرتضی اسماعیل کاشی کارگردان و بازیگر تئاتر که به زودی 
نمایش »صد در صد« به کارگردانی او و بازی ستاره پسیانی 
و هوتن شکیبا در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می 
رود، درباره برنامه آینده خود در حوزه کارگردانی تئاتر به 
مهرگفت: قصد دارم با تهیه کنندگی نوید محمدزاده نمایش 
اثر  این  ببرم که  موزیکال »عروس مرده« را روی صحنه 
موزیکال بر اساس 2 فیلم سینمایی ساخته شده از تیم برتون 
شکل گرفته و زمینه اصلی نمایش بر اساس فیلم »عروس 

مرده« برتون است.
وی با بیان اینکه چند ماه است که روی طرح و نمایشنامه 
موزیکال »عروس مرده« کار می شود درباره دالیل اقتباسش 
از فیلم های سینمایی تیم برتون برای اجرای اثری موزیکال، 
اظهار کرد: کارهای موزیکالی که در تئاتر ایران به صحنه رفته 
اند کالسیک بوده اند ولی این موزیکال فضای َجز و مدرن 

دارد، ضمن اینکه دارای قصه و فضایی فانتزی است.
اسماعیل کاشی درباره زمان اجرای این اثر موزیکال گفت: 
قرار است موزیکال »عروس مرده« را در نیمه اول سال 9۸ 

اجرا کنیم.

نوید محمد زاده »عروس مرده«  
را جان یم دهد

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران 2 
فیلم جدید از چهارشنبه 7 شهریور ماه خبر داد.

غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو 
شورا  ماه  شهریور  امروز 5  جلسه  درباره خروجی  مهر  با  
گفت: مقرر شد فیلم سینمایی »داش آکل« ساخته محمدرضا 
عرب گرگانی در گروه ایران به جای »راه رفتن روی سیم« به 
کارگردانی احمدرضا معتمدی و فیلم سینمایی »آخرین بار کی 
سحر را دیدی« به کارگردانی فرزاد موتمن در گروه زندگی به 
جای »کاتیوشا« ساخته علی عطشانی از چهارشنبه 7 شهریور 
ماه روی پرده برود. وی در پایان گفت: اکران »راه رفتن روی 
سیم« و »کاتیوشا« در زیرگروه ادامه می یابد و با توجه به اینکه 
بقیه فیلم ها کف فروششان را حفظ کرده اند همچنان روی 
پرده باقی می مانند. در خالصه داستان »آخرین بار کی سحر را 
دیدی« آمده است: »صبح است. مادری سراسیمه وارد کالنتری 
می شود و به افسر نگهبان می گوید دختر جوانش سحر، دیشب 

به خانه برنگشته و... «
در این اثر فریبرز عرب نیا، سیامک صفری، آتیال پسیانی، ژاله 
صامتی، محمدرضا غفاری، علیرضا ثانی فر، بهاران بنی احمدی، 
آناهیتا درگاهی، روشنک گرامی، امیرحسین فتحی، عمار تفتی، 
شبنم فرشادجو، سحر عبدالهی، مجتبی سلمانی و ... به ایفای 

نقش می پردازند

 ۲ فیلم جدید به سیمناها 
یم آیند

فراخوان مناقصه
                یک مرحله ای عمومی

خرید،  پروژه  دارد  نظر  در  کرمانشاه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان 
ساماندهی  طرح  اتیلن  پلی  های  لوله  تحویل  و  باراندازی  حمل،  بارگیری، 
رابه  باباجانی  ثالث  شهرستان  حر  دشت  دهستان  هاوانهار  چشمه 
به  ای  مرحله  یک  عمومی  مناقصه  شماره۲0097333600006۲ازطریق 

متقاضیان اعم ازتولیدکننده و تامین کننده به شرح زیرواگذارنماید.
متقاضیان میتوانندازتاریخ چاپ دوم آگهی تاپایان وقت اداری روزدوشنبه 
مورخ 1۲ شهریور97 اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت دریافت نمایند.
1-برآورد:  1۵میلیارد و 600میلیون ریال

و  آب  واحدمدیریت  کرمانشاه  استان  جهادکشاورزی  سازمان  ۲-کارفرما: 
خاک

آیین  طبق  باشدکه  می  ریال  میلیون   780 مناقصه:  در  3-تضمین شرکت 
نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 1۲3604/ت  ۵06۵9 مورخ ۲۲ 
حساب  به  یاواریزوجه  بانکی  نامه  ضمانت  صورت  به  که  باشد  می  آذر94 
شماره ۲174۲037۵1001 بانک ملی شعبه مرکزی به نام تمرکزوجوه سپرده 

که بایدتهیه وارائه گردد.
۵-مدت اعتبار پیشنهادها: 3 ماه ازتاریخ آخرین مهلت تحویل پیسنهادها 

است.
 ۲4 مورخ  روزشنبه  اداری  وقت  پایان  اسناد:  بازگشت  مهلت  6-آخرین 
شهریور 97 گشایش پاکات درساعت 8 روز یکشنبه مورخ ۲۵ شهریور97 

روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاهمی باشد.
تاریخ چاپ: سه شنبه6شهریور97          مجوزارشاد:۵370

 نوبت دوم

»جایزه هنری غدیر« با تجلیل از پنج چهره برجسته فرهنگی و هنری در آستانه 
عید غدیر خم در موزه هنرهای دینی امام علی)ع( برگزار می شود.

به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
پنجمین جایزه هنری غدیر در آستانه عید سعید غدیر خم عصر چهارشنبه هفتم 
شهریور به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در موزه هنرهای دینی 

امام علی)ع( برگزار می شود.
این جایزه نکوداشت هنرمندانی است که در حوزه زنده نگه داشتن عنوان غدیر 
و ترویج نگاه و سیره امیرالمومنین علی)ع( شاخص و مطرح اند و چهره هایی 
چون داوود میرباقری خالق سریال امام علی )ع(، فرهاد فخرالدینی موسیقی 
دان و رهبر ارکستر، سید مهدی شجاعی محقق و نویسنده، صدیق تعریف 
خواننده موسیقی سنتی، حمید عجمی خوشنویس، مبدع خط معلی، داریوش 
ارجمند ایفاگر نقش مالک اشتر در سریال امام علی)ع(، عبداهلل اسکندری طراح 
و چهره پرداز، محمد اصفهانی آهنگساز و خواننده و غالمرضا سازگار شاعر و 
مداح اهل بیت بخشی از چهره های مطرحی هستند که در چهار دوره پیشین از 
آنها تقدیر شده است. پنجمین آیین جایزه هنری غدیر نیز با تقدیر از پنج چهره 

برجسته فرهنگی و هنری همراه است. 
نصراهلل افجه ای خوش نویس نام آشنا برای خلق آثاری با موضوع امام علی)ع(، 
حجت االسالم سیدجمال الدین دین پرور محقق و رییس بنیاد نهج البالغه برای 
مجموعه آثار پژوهشی در حوزه، غدیر و سیره امیرالمومنین علی)ع(، اصغر 
همت بازیگر سینما و تئاتر برای ایفای نقش مروان در سریال امام علی)ع(، 
ابراهیم حسن بیگی برای نگارش رمان قدیس که با نگاهی تاریخی به حدود 
پنج سال حکومت و خالفت حضرت علی)ع( می پردازد و حسام الدین سراج 
خواننده موسیقی سنتی ایرانی برای قطعه حضرت خورشید با آهنگسازی فواد 
حجازی و شعر عبدالجبار کاکایی در مدح و منقبت امام علی)ع( چهره هایی 

هستند که جایزه هنری غدیر در این دوره به آنها تعلق می گیرد. 
 همچنین نمایشگاهی از آثار هنرمندان عرصه های مختلف با موضوع حضرت 

امیرالمومنین)ع( در حاشیه این مراسم و در این موزه به نمایش درخواهد آمد.
روز   17:3۰ ساعت  می توانند  مراسم  این  در  حضور  برای  عالقه مندان   
چهارشنبه هفتم شهریورماه به موزه هنرهای دینی امام علی)ع( واقع در خیابان 

ولی عصر)عج(، خیابان اسفندیار مراجعه کنند.

 تجلیل از ۵ چهره فرهنگی و هنری
در پنجمین »جايزه هنری غدير«


