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آغاز طرح رتبه 
 بندی تعاونی ها 
از دو ماه آینده

 دارو
 شامل تحریم 

نیست 

اسامی ۱۹ متهم 
اخالل  در بازار
 ارز اعالم شد

753

صادرات محصوالت دانش بنیان 
پارک فناوری پردیس به ۱۲ کشور

اصناف  اولویت  کوچک  های  بنگاه  از   حمایت 
 98 بودجه  تدوین  در 
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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

طرح های ضدایرانی آمریکا را 

به شکست می کشانیم

راهبرد آموزش و پرورش

 رفع نابرابری است

ارزش صادرات پتروشیمی ایران

 7۰۰ میلیون دالر افزایش یافت
دفاع  وزیر  حاتمی  امیر  سرتیپ  امیر   ، زمان  گزارش  به 
آمریکا،  تحریم های  با  مقابله  برای  ایران:  اسالمی  جمهوری 
عزم و اراده داریم و این تحرکات ظالمانه را علیه ملت ایران 

شکست می دهیم.

به گزارش زمان ،  وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: به منظور 
های  فرصت  به  برابر  یابی  دست  موجود،  نابرابری های  رفع 
آموزشی برای دانش آموزان مناطق مختلف کشور از راهبردهای 

وزارتخانه است.

به گزارش زمان ،همزمان با تثبیت قیمت نفت خام در سطوح 
70 تا 7۵ دالر، ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی و پلیمری 
ایران هم در طول چهار ماه نخست امسال بیش از 700 میلیون 

دالر افزایش یافت. 356
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سرمقاله
ایرادات حقوقی ارجاع سوال 
ازرییس جمهوربه قوه قضاییه

نگاه روز

نوآوری شرط زنده ماندن 
دانش بنیان ها

56 هزار کارت سوخت قاچاق 
باطل شد

باید  مجلس  هیئت رئیسه  قانون،  اساس  بر 
تشخیص دهد که سؤال از رئیس جمهور به قوه 

قضاییه ارجاع داده شود یا این روند طی نشود.
سؤاالت  به  پاسخ گویی  برای  رئیس جمهور 
تا  رفت  اسالمی  شورای  مجلس  به  نمایندگان 
باشد.  پاسخ گو  نمایندگان  سؤاالت  مورد  در 
نمایندگان در ۴ سؤال از پاسخ های رئیس جمهور 
قانع نشدند. به نظر می رسد در مرحله بعد اتفاق 
اساسی و  قانون  افتاد، زیرا در  خاصی نخواهد 
این  در  مجلس  داخلی  آیین نامه  در  همین طور 
به اوصاف آن پیش بینی خاصی  با توجه  مورد 
اساسی  قانون  اصالحات  در  زیرا  است،  نشده 
پیش بینی  شده که اگر پس از رسیدگی به سؤال 
به  از رئیس جمهور در مجلس مواردی مربوط 
نقض قانون یا خودداری از انجام وظایف قانونی 
به رئیس جمهور منتسب شود ،آن گاه پرونده به 

قوه قضاییه ارسال خواهد شد. 
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نظر نمایندگان در مورد پاسخ های رئیس جمهور؛

  پاسخ های روحانی قانع کننده نبود      

گزارش پنجمین روز از جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی

روایت قصه  و افسانه های کهن
 از زبان عروسک ها

دستگیری 555 قاچاقچی مختل  کننده اقتصاد
 دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز از دستگیری ۵۵۵ قاچاقچی مختل کننده اقتصاد خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی موید خرم آبادی دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با حضور 
در نشست علنی دیروز پارلمان طی سخنانی، اظهار داشت: در سال های گذشته شعب ویژه مبارزه با 
قاچاق چه در تعزیرات و چه در قوه قضاییه قابل توجه نبود اما طی سال های گذشته ۱۱۲۴ شعبه 
ویژه برای رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال شکل گرفت و ۴۰ دادگاه تجدیدنظر هم در این زمینه 
فعال است. در ۴-۳ سال گذشته ۲۲۲ پرونده به عنوان پرونده های مربوط به قاچاق سازمان یافته به 
محاکم تحویل داده شد که ۱۱ هزار میلیارد تومان حاصل این احکام بود که تا کنون هزار میلیارد 
تومان آن به خزانه واریز شده و مابقی تا پایان سال واریز می شود.  وی در همین زمینه گفت: درباره 
جرائم سازمان یافته ۵۵۵ متهم که قاچاقچی اصلی بودند و اقتصاد را مختل می کردند دستگیر شده و 

در اختیار محاکم قرار گرفتند.  موید خرم آبادی با اشاره به اجرای طرح رجیستر برای گوشی های تلفن 
همراه گفت: ما از سال ۹۲ به بعد ۶۰۰ میلیون تومان به زیرساخت ها اختصاص دادیم و در حال حاضر 
۱۰ سامانه اصلی و ۲۰ سامانه فرعی داریم که می توانیم بگوییم هیچ گوشی تلفنی در کشور فعال 
نیست مگر اینکه تشریفات قانونی آن رعایت و حقوق دولت پرداخت شده باشد.  وی با تاکید بر اینکه 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال یک ستاد فرادستگاهی است، اظهار داشت: در واقع کارکرد این ستاد را باید 
کارکرد نظام محاسبه کرد؛ از سال ۸۱ که فرمان رهبری برای تشکیل ستاد صادر شد تا سال ۹۲ فاقد 
قانون خاص و ساختار و سازمان و مقررات داخلی بودیم اما در سال ۹۲ مجلس قانون مبارزه با قاچاق 
کاال را وضع و ابالغ کرد و ۲۶ دستگاه در حال حاضر این مسئولیت را به عهده دارد. مهمترین دستاورد 

این ستاد کاهش حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دالر به ۱۲.۵ میلیارد دالر بوده است.

صادرات محصوالت دانش بنیان پارک فناوری پردیس به 12 کشور
رئیس پــارک فناوری پردیــس از صــادرات ۲۴ میلیون دالری 
محصوالت دانش بنیان عضو پارک فناوری پردیس خبر داد و گفت: 

این محصوالت به ۱۲ کشور صادر شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی صفاری نیا در شانزدهم اجالس 
ســالیانه پارک فناوری پردیس و جشنواره برترین های این پارک 
خاطرنشان کرد: تعداد ۲۵۸ عضو به خانواده پارک پردیس در سال 
۹۶ اضافه شده اســت که این شامل ۴۰ کارگزار در مرکز توسعه 
کسب و کار فناوری، ۲۵ شتاب دهنده در مرکز شتاب دهی نوآوری، 
۵۰ شــرکت در مرکز رشد فناوری نخبگان، ۴۷ شرکت در بخش 
استیجاری پارک، ۹۶ شرکت در بخش تملیکی این پارک می شود.

رئیس پارک فناوری پردیس در خصوص دستاوردهای شرکت های 
عضو پارک فناوری پردیس گفت: شرکت های عضو پارک توانستند 
در سال ۹۶ به میزان ۲۴ میلیون دالر صادرات به ۱۲ کشور داشته 
باشند.وی افزود: این میزان صادرات مربوط به ۵۲ محصول از شرکت 
های عضو پارک پردیس می شود.به گفته صفاری نیا همچنین ۲۱ 
درصد رشد فروش شرکت های دانش بنیان عضو این پارک در سال 
۹۶ برآورد شده که این میزان برابر با ۱۰ هزار و ۹۵۷ میلیارد ریال 
بوده است.صفاری نیا تاکید کرد: در سال گذشته ۱۷۷ میلیارد ریال 
در بخش تحقیق و توسعه هزینه شده است.رئیس پارک فناوری 
پردیس با تاکید بر اینکه طی ســالهای گذشته بخصوص در سال 
۹۶ اعضای پارک با دانشگاههای کشور همکاری تنگاتنگی داشته 

اند، افزود: در ســال ۹۶، ۳۲۰ نفر از فارغ التحصیالن دانشگاههای 
مختلف جذب شــرکت های عضو پارک فناوری پردیس شده اند 
و از ســوی دیگر ۶۲ نفر از اساتید دانشگاه در شرکت های دانش 
بنیان مشارکت کرده اند.وی با بیان اینکه ۷۴ مورد اشتراک گذاری 
امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی که به صورت مشترک با دانشگاهها 
بوده، انجام داده ایم گفت: همچنین ۲۸ پایان نامه دانشجویی در 
شرکت های پارک پردیس بکار گرفته شده و ۹ عنوان پایان نامه 
در حوزه فناوری و نوآوری، راهبری شده است.وی با تاکید بر اینکه 
در سال گذشته ۵۶۶ عنوان همکاری دانشگاهی با مراکز رشد به 
نتیجه رسیده است، افزود: ۹ پروژه مشترک بین شرکت های عضو 
و دانشگاهها و مراکز پژوهشی در حال انجام است.صفاری نیا با بیان 
اینکه ۱۲۲ عنوان نوآوری در شرکت های عضو پارک پردیس نفوذ 
پیدا کرده گفت:  این نوآوری ها شامل ۳۶ عنوان بومی سازی دانش 
فنی، ۸۲ محصول و خدمت جدیــد و ۴ پتنت داخلی و خارجی 
می شــود.به گفته وی می توان چنین بــرآورد کرد که ۱۴ درصد 
نوآوری در ســال ۹۶ در بین شرکت های دانش بنیان عضو پارک 
فناوری پردیس نفوذ پیدا کرده است.صفاری نیا با تاکید بر اینکه 
در پارک فناوری پردیس همکاری با سازمانهای داخلی و خارجی را 
مالک کار خود قرار داده ایم، تصریح کرد: در این حیطه ۱۵ پروژه 
بین شــرکت های عضو به صورت همکاری مشترک در سال ۹۶ 
تعریف شد.به گفته وی همچنین ۱۷ عنوان تحقیق و تولید مشترک 

خارجی به ارزش ۳.۵ میلیون دالر با ۱۱ کشور به عنوان همکاری 
با سازمانهای خارجی در سال ۹۶ تعریف شد.رئیس پارک فناوری 
پردیس با بیان اینکه طی سال گذشته ۲۷۲ نشان و گواهینامه جدید 
توسط شرکت های عضو پارک پردیس دریافت شد، گفت: ارتقای 
رتبه، جایزه و تقدیرنامه در جشنواره های ملی و بین المللی، تاییدیه 
استاندارد ملی و بین المللی، گواهینامه رضایتمندی مشتری، اخذ 
تاییدیه جدید دانش بنیانی و مجوز و پروانه جزء این نشــان ها و 
گواهینامه ها می شــود.وی تاکید کرد: ما همواره در صدد هستیم 
خدمات تخصصی را در پارک فناوری پردیس توســعه دهیم که 
این اقدام در سال گذشته نیز انجام شد.صفاری نیا ادامه داد: پارک 
پردیس از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در مناقصات در 
ســال ۹۶ حمایت می کند.وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز 
حمایت  از شرکت ها جهت حضور در مناقصات انجام گرفت، گفت: 
انعقاد قرارداد فروش محصوالت به مبلــغ ۱۰ میلیارد ریال، ارائه 
تضامین حضور در مناقصات به مبلغ ۶ میلیارد ریال، ارائه مشاوره 
مناقصات به ۳۴ شــرکت و اطالع رسانی ۷۴ موضوع مناقصه به 
شرکت های عضو در راستای توسعه بازارشان از سوی پارک مورد 
حمایت قرار گرفته است.وی با بیان اینکه ۱۵ طرح و محصول به ۱۴ 
سازمان در سال گذشته توسط پارک پردیس انجام گرفت، گفت: 
همچنین ۳۰ طرح فناورانه برای ورود به صنعت مورد بررسی قرار 

گرفتند تا نیاز صنعت به واسطه فناوری مرتفع شود

علی رغم اینکه حسن روحانی کارنامه خود را در زمینه اشتغال موفقیت بزرگ 
عنوان کرد، اما نمایندگان مجلس به پاسخ های وی رای منفی دادند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، جلسه علنی دیروزمجلس شورای اسالمی برای 
بررسی سؤال نمایندگان از رئیس جمهور از ساعت ۸ صبح به ریاست علی 
الریجانی و با حضور اکثریت نمایندگان آغاز شد.با آغاز جلسه علنی مجلس، 
حجت االسالم حسن روحانی به همراه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، محمد شریعتمداری وزیر 
صنعت، محمود علوی وزیر اطالعات، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، 
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهوری، محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، 
علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی، معصومه ابتکار معاون امور زنان 
و خانواده ریاست جمهوری، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری و با 
استقبال علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس وارد صحن مجلس شورای 
اسالمی شد.در ادامه گزارش کامل جلسه طرح سوال از رئیس جمهور را مرور 

خواهیم کرد:
الریجانی: نمایندگان و رئیس جمهور کمال سیاست ورزی

 در کشور را نشان دهند
در ابتدای جلسه علنی دیروز  مجلس شورای اسالمی علی الریجانی رئیس 
مجلس ضمن تبریک اعیاد غدیر و قربان، گفت: یاد شهدای بزرگوار باهنر و 
رجایی را گرامی می داریم که اسوه های مدیران انقالبی کشور بودند و پست های 
مدیریتی را صرفا وسیله ای برای خدمتگزاری به ملت تلقی می کردند.وی با 
اشاره به بررسی سؤال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس اظهار داشت: 
امروز سؤاالت نمایندگان از رئیس جمهور در دستور کار مجلس است؛ به ایشان 
و اعضای هیأت وزیران که در مجلس حضور دارند، خیر مقدم عرض می کنم 
و مالحظاتی را تقدیم می کنم.الریجانی تصریح کرد: از نمایندگان محترم که 
سؤاالتی که را مطرح می کنند و رئیس جمهور می خواهم به ماده ۲۱۳ و ۱۱۳ 
آئین نامه توجه کرده و بدون خروج موضوعی از بحث که مستلزم تذکر رئیس 
مجلس باشد، بیان کنند.رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: با رعایت 
این اصول، جلسه امروز می تواند در نوع خود، کمال سیاست ورزی در کشور را 
نشان دهد و شرافتی را در حکمرانی تصویر نماید.الریجانی در پایان خاطرنشان 
کرد: به دلیل آنکه مستقیماً مطالب در اختیار مردم عزیز قرار می گیرد، در عیِن 
جدیت موضوعات مطروحه، عواطف برادرانه و ادب دیوانی نظام را در نظر داشته 

باشیم.محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس در جلسه علنی امروز و در طرح سؤال از رئیس جمهور خطاب 
به حسن روحانی اظهار داشت: بارها در برنامه هایتان تاکید کرده اید که امور 
کشور باید به طور کارشناسی و با ِخَرد جمعی پیش برود؛ کدام کارشناس 
تجویز کرده بود که دولت و ملت در دو سه سال اخیر و به ویژه در ماههای اخیر 

دهها میلیارد دالر ارز کشور را برای واردات کاالهای لوکس اختصاص دهد!؟
وی ادامه داد: زمانی که آقای جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعالم کرد و گفت 
»هر کسی که می خواهد، بیاید و ارز بگیرد«؛ بسیاری از کارشناسان نسبت به 
غلط بودن این تصمیم هشدار دادند.دهقان افزود: وقتی تقاضا زیاد و از آن طرف 
جلوی عرضه گرفته می شود و فضا به سمت امنیتی شدن می رود، معلوم است 
که قیمت دالر از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰ الی ۱۱ هزار تومان می رسد و این خیلی 
هوش و دانش نمی خواهد.این نماینده مجلس خطاب به روحانی ادامه داد: ارز 
ناشی از صادرات کاال که توسط شرکت های شبه دولتی و خصولتی تحصیل 
می شود، بر اساس نظر کارشناسان هر سه ماه ۱۰ میلیارد دالر بوده است 
اما در این مدت ۲ میلیارد دالر به بازار عرضه شده است؛ این شرکت ها که 
مدیریت آنها تحت تأثیر پنج وزارتخانه نفت، صنعت، اقتصاد، رفاه و دفاع است، 
یا ارز را احتکار یا صرف جاهای دیگر کردند.دهقان خطاب به رئیس جمهور 
اظهار داشت: چرا دولت شما، مردم را به صف کرد تا بیش از ۶۱ تن سکه به 
نصف قیمت به تعدادی دالل فروخته شود و ذخایر کشور را به هدر دهد تا 
سکه از ۱.۵ میلیون تومان به ۴ میلیون تومان برسد؟ آقای روحانی! یک آدم 
بازاری با ۵ کالس سواد هم حساب ذخایر خود را دارد، چرا دولت شما با این 
همه ژنرال حساب ذخایر طال را نداشت؟ این نماینده مجلس تصریح کرد: این 
بی تدبیری ها باعث کاهش ارزش پول ملی به یک سوم شد و به قیمت خالی 
کردن سفره مردم تمام شد و دهها هزار میلیارد تومان پول به جیب عده ای 
رانت خوار واریز کرد.در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی 
و در جریان بررسی سواالت نمایندگان از رئیس جمهور، محمدحسین فرهنگی 
نماینده مردم تبریز در این خصوص گفت: رکود از مسائلی نیست که در ماه 
های اخیر رخ نموده باشد بلکه در طول دولت شما بر اقتصاد کشور حاکم بوده و 
فقدان مدیریت کارآمد موجب استمرار آن شد.عضو کمیسیون صنایع و معادن 
ادامه داد: نبود برنامه عملیاتی برای خروج از رکود و اصالحات اقتصادی مورد 
نیاز تشدید و اوج گیری نوسانات در چند ماه اخیر را در پی داشت که به رکود 
تورمی انجامید برای مقابله با آن راهکارهای علمی وجود دارد اما نشانه ای از 
برنامه ریزی و آغاز اقدامات موثر دیده نمی شود.               ادامه در صفحه ۲

  پاسخ های روحانی قانع کننده نبود      
نظر نمایندگان در مورد پاسخ های رئیس جمهور؛

ترسی از آمریکا نداریم و از مشکالت عبور خواهیم کرد               
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ایرادات حقوقی ارجاع سوال 
ازرییس جمهوربه قوه قضاییه

بهمن کشاورز
 بر اســاس قانون، هیئت رئیســه مجلس باید تشخیص دهد که 
سؤال از رئیس جمهور به قوه قضاییه ارجاع داده شود یا این روند 

طی نشود.
رئیس جمهور برای پاســخ گویی به سؤاالت نمایندگان به مجلس 
شورای اسالمی رفت تا در مورد سؤاالت نمایندگان پاسخ گو باشد. 
نمایندگان در ۴ سؤال از پاســخ های رئیس جمهور قانع نشدند. 
به نظر می رســد در مرحله بعد اتفاق خاصی نخواهد افتاد، زیرا 
در قانون اساســی و همین طــور در آیین نامه داخلی مجلس در 
این مورد با توجه به اوصاف آن پیش بینی خاصی نشــده است، 
زیرا در اصالحات قانون اساســی پیش بینی  شده که اگر پس از 
رسیدگی به سؤال از رئیس جمهور در مجلس مواردی مربوط به 
نقض قانون یا خودداری از انجام وظایف قانونی به رئیس جمهور 
منتســب شــود ،آن گاه پرونده به قوه قضاییه ارسال خواهد شد. 
اما در جلســه ای که برای طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس 
تشــکیل شــد و ناظر آن بودیم مواردی از این قبیل مطرح نشد 
و مقداری ســؤال و ابهام در مورد عملکردها و برنامه های دولت 
مطــرح بود که رئیس جمهور به آن پاســخ دادند، اما در ۴ مورد 
از سؤال های مدنظر نمایندگان مجلس پاسخ های حسن روحانی 
مقبول نمایندگان نشــد.در شرایطی که نمایندگان از پاسخ های 
رئیس جمهور قانع نشــوند اقدام خاصی صورت نخواهد گرفت و 
صرفاً باید از این  پس وزرای مربوطه در دولت روشن گری بیشتری 
در جهت رفع ابهامات و اشــکاالت در قبــال نمایندگان محترم 
مجلس انجام دهند. بدیهی اســت ممکن اســت مرحله بعدی 
سؤال از رئیس جمهوری توسط نمایندگان احیاناً بحث و موضوع 
استیضاح مطرح شــود که مقوله دیگر با تشریفات قانونی دیگر 
محسوب می شود و به طرح سؤال کنونی از رئیس جمهور مربوط 
نمی شــود. ضمانت اجرایی که در مورد سؤال از وزرا وجود دارد، 
در مورد رئیس جمهور موجود نیســت، زیرا به موجب ماده ۱۹۵ 
اصالحی آیین نامه داخلی مجلس چنان چه در هر دوره مجلس ۳ 
بار با رأی اکثریت نمایندگان حاضر سؤاالت نمایندگان از هر وزیر 
وارد تشــخیص داده شود، طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت 
مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس در دستور 
کار مجلس قرار خواهد گرفت، حال آن که استیضاح رئیس جمهور 
موضوع بند دوم اصل ۸۹ قانون اساسی است و فرایند دیگری دارد 
و برای پذیرش آن و ترتب آثار آن اکثریت دوسوم کل نمایندگان 
الزم است.برای اولین بار طرح سؤال نمایندگان مجلس از محمود 
احمدی نژاد در ســال ۱۳۹۰ برگزار شــد. این اولین بار در تاریخ 
ایران بود که نمایندگان مجلس از رئیس جمهور سؤال می کردند. 
مــواردی که در مورد محمود احمدی نژاد در آن زمان مطرح بود 
بعضاً می توانست بحث کیفری داشته باشد به همین جهت سؤال 
به قوه قضاییه ارســال شد. هرچند که با گذر زمان طرح سؤال از 
احمدی نژاد پیگیری نشــد و تنها به قوه قضاییه ارجاع داده شد، 
اما مواردی که در سؤال از آقای روحانی مطرح بود قاعدتاً تا آنجا 
که بنده می توانم تشخیص دهم بحث کیفری نداشت، لذا ارسال 
آن به قــوه قضاییه قاعدتاً مطرح نخواهد بود. بر اســاس قانون، 
هیئت رئیسه مجلس باید تشخیص دهد که سؤال از رئیس جمهور 

به قوه قضاییه ارجاع داده شود یا این روند طی نشود.
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

بازگشت ۴ هزار نفر از حجاج به کشور

رئیس ســازمان حج و زیارت گفت: تا کنــون حدود ۴ هزار نفر از 
حجاج ایرانی وارد کشــورمان شده اند و این روند در روزهای آتی 

ادامه دارد.
به گزارش زمــان به نقل از مهر، حمید محمــدی درباره آخرین 
وضعیت اعزام حجاج مدینه بعد به مدینه منوره و بازگشت حجاج 
به کشورمان اظهار کرد: پروازهای بازگشت به ایران از روز شانزدهم 
ذی الحجه آغاز شــده و همچنان ادامه دارد.وی افزود: تا پایان روز 
گذشته نزدیک به ۴ هزار نفر از حجاج ایرانی وارد کشورمان شده 
انــد و این روند در روزهای آتی ادامه دارد.رییس ســازمان حج و 
زیارت با بیان اینکه اعزام زائران مدینه بعد به مدینه نیز با جدیت 
ادامــه دارد، تصریح کرد: خروج از مکه به ســمت مدینه از دو روز 
قبل شروع شده است و تا پایان روز گذشته نیز ۶ هزار و ۵۰۰ نفر 
از حجاج کشورمان وارد شــهر مدینه شده اند.به گفته محمدی، 
خروجــی زائران از مکه به مدینه و همچنین به ایران ادامه دارد و 
روزانه میانگین بین ۳ تا ۴ هزار نفر از جمعیت مکه کاسته می شود 
که این برنامه در روزهای آتی با سرعت و تعداد بیشتری ادامه می 
یابد و رفته رفته از جمعیت حجاج ما در شهر مکه مکرمه کاسته 
خواهد شــد.وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم که حجاج عزیز ما 
ایام باقیمانده را به ســالمت طی کرده و به کشورمان بازگردند.ن 
کشــورمان در حج تمتع ۹۷ حضور یافتند.نخستین گروه حجاج 
کشورمان روز ۲۷ تیرماه وارد سرزمین وحی شدند و آخرین گروه 

حجاج نیز ۲۴ شهریور به میهن باز می گردند.

۳۱هزار شغل جدید در بستر فضای مجازی 
شکل گرفت

رئیس سازمان فناوری اطالعات، ارتقای فضای مجازی را منتج به 
افزایش مشاغل نوپا تا ۳۱ هزار شغل دانست و افزود: بیمه و تامین 

اجتماعی از مشکالت پیش روی این استارت آپ هاست.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رسول سرائیان گفت: در یک سال 
اخیر پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه در کل شهرهای کشور 
کامل شده است.وی با بیان اینکه امکان برقراری ارتباط بطور مساوی 
برای کلیه مردم ایجاد شده است، افزود: بخش قابل توجه جاده ها و 
روستاهای کشور نیز تحت پوشش قرار گرفته اند.سرائیان همچنین 
از ارتقای سهم صفحات فارســی وب در دنیا تا سقف دو درصدی 
خبر داد و افزود: این عدد در ســال گذشته ۱,۲ درصد بوده و امروز 
از مجموع صفحات وب در محیط بین الملل زبان فارســی باالتر از 
زبان هــای عربی، ترکی و چینی قرار گرفته اســت.وی این روند را 
نشان از تولید محتوای مناسب و نیز ارتقای استفاده از زبان فارسی 
در محیط وب دانست و در ادامه گفت: شاه بیت اصلی فضای مجازی 
خدمت رسانی اســت که مردم پیشــرفت ها و ظرفیت ها را لمس 
می کنند.سرائیان این ارتقای کمی را منجر به ایجاد بیش از ۳۱ هزار 
شــغل عنوان کرد و افزود: بیش از ۲۳ هزار تیم توسعه دهنده دو یا 
سه نفره در دانشگاه ها یا حتی زیرپله ها کسب و کار را توسعه داده اند. 
دولت در این راستا تنها باید رفع موانع و تسهیل گری را دنبال کند.

سرائیان همچنین بیمه و تامین اجتماعی را از مشکالت پیش روی 
این کسب و کارهای نوپا دانست و ادامه داد: مالیات و ثبت شرکت ها 

و انحالل آن از دیگر معضالت استارت آپ هاست.

رهبر انقالب اعضای هیأت امنای 
سازمان تبلیغات اسالمی را 

منصوب کردند

حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبــر معظم انقالب 
اســالمی، در حکمی اعضای هیأت امنای سازمان 

تبلیغات اسالمی را منصوب کردند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه حفظ و نشــر آثار 
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای، حضــرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی، در حکمی 
اعضای هیأت امنای ســازمان تبلیغات اسالمی را 
منصــوب کردند.متن حکم رهبــر معظم انقالب 

اسالمی به شرح زیر است:
بدینوســیله حضرات حجج اســالم سید مهدی 
خاموشی، محمد قمی، احمد واعظی، محمدحسین 
روحانی نژاد و محمدرضا فالح را براساس ماده ۸ و ۹ 
اساسنامه سازمان تبلیغات اسالمی به عنوان اعضای 
هیأت امنای آن سازمان منصوب می کنم.الزم است 
آقایان محترم در چارچوب وظایف آمده در اساسنامه 
و با جهت گیری های مذکور در حکم رئیس سازمان 
اقدامــات مقتضی را مجّدانه دنبال نمایند.توفیقات 

الهی برای همگان را مسألت می نمایم.

تکذیب شایعه ی سوءاستفاده ی 
زائران عراقی از زنان ایرانی

»وزیر کشور شایعه ی سوءاستفاده ی زائران عراقی از 
زنان ایرانی را تکذیب کرده و خواستار برخورد قاطع 
قضایی با عامالن نشر این مطالب اختالف برانگیز و 

خالف واقع شد.«
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، روح اهلل  جمعه ای، 
مشاور وزیر کشور در توئیت خود نوشت: وزیر کشور 
شایعه ی سوءاستفاده ی زائران عراقی از زنان ایرانی 
را تکذیب کرده و خواستار برخورد قاطع قضایی با 
عامالن نشر این مطالب اختالف برانگیز و خالف واقع 
شد.جمعه ای نوشت: هشدار! پس از عدم موفقیت 
دشــمنان ملت ایران در بلواسازی، این بار دشمنان 
فتنه گر و اختالف افکن، با پخش شایعاتی در صدد 
تفرقه  میان دو ملت برادر و همســان ایران و عراق 
هســتند. هیچ گزارش رســمی و مستندی درباره 
شایعاتی مبنی بر تعرض به زنان ایرانی وجود ندارد. 
باید مراقب شــیطنت تفرقه افکنان بود.وزیر کشور 
خواستار برخورد قاطع قوه قضاییه با عاملین تولید 
و بازنشر شایعات اختالف برانگیز که عفت عمومی را 
هم هدف قرار داده اند، شده است و تصریح داشت، 
استانداران استان های مربوطه با هماهنگی مراجع 
قضایی موضوع انتشار این مطلب نادرست از منابع 

خبری متخلف را در اسرع وقت پیگیری کنند.

حکم پرونده دختر وزیر سابق 
صادر شد

حکم پرونده تعزیراتی دختر یکی از وزرای دولت 
یازدهم صادر و اجرا شد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، اواسط مرداد ماه بود 
که انبار داروهای احتکار شــده به ارزش ۵میلیارد 
تومان در اســتان البرز کشــف شد. پس از کشف 
این انبار، یک منبع آگاه به خبرنگار مهر گفت: این 
انبار متعلق به دختر یکی از وزرای سابق است.در 
بررسی های اولیه مشــخص شد که در این انبار، 
تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشــته 
بوده و وی قصد توزیع داروهای فاســد را داشــته 
است. شنیده شده اغلب این داروها جزو داروهای 
جنرال و مکملها بوده که قرار بوده اســت این فرد 
آنها را به بازار تزریق کند.تخلفات دختر وزیر سابق 
به همین جا ختم نمیشــود چرا که این فرد اجازه 
فعالیت در این حوزه و مجوزهای الزم را نداشــته 
است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم باید به 
تخلفات این فرد اضافه کرد.هفته پیش سخنگوی 
ســازمان تعزیرات پس از انتشار خبر کشف انبار 
داروهای احتکار شده، در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهرمبنی بر این که گفته می شــود انبار داروهای 
احتکار شده که اخیرا کشف شده، مربوط به یکی 
از افراد وابسته به دولت یازدهم است، اظهار کرد: 
اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی 
داشــته باشد، در روند رســیدگی تاثیری ندارد و 
انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی 
می شود.ســید یاســر رایگانی امروز و در گفتگو 
با  مهر در خصــوص آخرین وضعیت پرونده انبار 
احتکار دارو در اســتان البرز که متعلق به یکی از 
بستگان وزیر دولت یازدهم است،گفت: این فرد دو 
پرونده داشته است. یکی از این پرونده ها به ارزش 
یک میلیارد و دویست میلیون تومان و دیگری به 
ارزش ۵میلیارد تومان بوده است.وی افزود: پرونده 
یک میلیارد و دویست میلیون تومانی حکم صادر 
و اجرا شده است. تمامی داروهای انبار این خانم با 
هزینه شخصی خود معدوم شده است. این داروها 
بــه ارزش یک میلیارد و دویســت میلیون تومان 
بوده است.سخنگوی سازمان تعزیرات در خصوص 
پرونده دیگر این فرد گفت: پرونده ۵میلیاردی این 
فرد که مربوط به قاچاق دارو است مفتوح بوده و به 
دلیل اینکه در صالحیت تعزیرات نبود به دادسرای 

استان کرج ارجاع داده است.

اخبار

سرمقاله

خوابیدن همراه با یقین، برتر از نماز 
گذاردن با شک و تردید است

کالمامیر

ادامه از صفحه 1
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: از سال ۹۲ دست به 
کدام اقدام اصالحی زده اید؟ در اصالح زیربناهای اقتصادی 
در زمینه های قاچاق، مسکن، مالیات، نظام بانکی، گمرکی، 
حمایت از تولید، بیمه، عمران، حمایت از بیکاران و حتی 
اصالح نظام یارانه ها که همیشه از آن انتقاد می کردید 
اصالحاتی انجام ندادید.وی ادامه داد: با برنامه ششم که می 
توانست زمینه برخی اصالحات را فراهم کند با بی اعتنایی 
و بلکه با مهری برخورد کردید. انتظار منطقی آن است که با 
پرهیز از فرافکنی مسئولیت ها آنها را به دیگران احاله ندهید. 
حلقه مفقوده ما در این سال ها مدیریت بوده است.فرهنگی 
ادامه داد: امیدوارم همکاران محترم با توجه به واقعیت 
هایی که در جامعه وجود دارد تصمیم بگیرند نه بر اساس 
ادعاهایی که مرتب در طول این سال ها تکرار شده اما آثار 

خارجی قابل توجهی نداشته است.
کوروش کرم پور نماینده مردم فیروزآباد در مجلس در جلسه 
علنی امروز و در سؤال از رئیس جمهور به موضوع قاچاق 
کاال و ارز اشاره کرد و خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: 
مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که اگر کاالیی به صورت 
قاچاق وارد کشور شد، در انظار عمومی به آتش کشیده 
شود؛ ایشان تاکید کردند که مرادِ من از قاچاق، فالن کوله بر 
ضعیف نیست، بلکه قاچاق های سازمان یافته بزرگ را می 
گویم.وی ادامه داد: آیا بعد از این سخنان مقام معظم رهبری 
جایی برای حرف دیگری باقی می ماند؟ آیا این دستور در 

خصوص یکی از قاچاقچیان عمده اجرا شده است؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: موانع پیش روی 
شما در جلوگیری از قاچاق کاال و ارز چیست؟ آقای رئیس 
جمهور خطر جدی است و الزم است با جدیت تمام با آن 
مواجهه کنید؛ لطفا نگویید نمی شود و نمی توانیم.کرم پور 
افزود: جمهوری اسالمی به کمک مردم عراق و سوریه 
می رود و داعش، این فرزند نامشروع آمریکا، عربستان 
و صهیونیسم را شکست می دهد؛ چطور نمی تواند با 
قاچاق مبارزه کند!؟ وی تصریح کرد: مگر نه این است که 
معضل بزرگ کشور امروز بیکاری است؛ آیا مبارزه جدی 
با قاچاقچیان باعث رفع این معضل و حل مشکل اشتغال 

نمی شود؟
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و در ادامه 
بررسی سوال از رئیس جمهور، سیدحسین نقوی حسینی 
گفت: امروز، روز ملت، دولت و مجلس است. همه ما می 
دانیم ام الفساد مشکالت کشور بیکاری و عدم اشتغال 
است.نماینده مردم ورامین ادامه داد: آقای رئیس جمهور! 
خانواده ای را در نظر بگیرید که تا ۵ فرزند با مدارک عالی 
از سنین ۲۰ تا ۴۰ سال مجرد بر سر سفره پدری هستند 
که خودش بیکار و یا دارای دستمزد پائین است.وی تصریح 
کرد: ۵ میلیون بیکار در این کشور وجود دارد. شما مجری 
قانون اساسی هستید. در قانون اساسی شما مسئول تامین 
اشتغال مناسب، تامین اجتماعی و دستمزد کافی برای 
ملت هستید.نقوی حسینی گفت: شورای عالی اشتغال که 
باالترین مرجع تصمیم گیری اشتغال است در طول ۵ سال 
دولت شما چند بار تشکیل شد؟ طرح کارورزی شما چه 
سرانجامی داشت؟ عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: به 
دشمنان اعالم می کنیم ما آمریکا را له می کنیم و تحریم 
ها را از بین می بریم.وی خطاب به روحانی گفت: ما پشت 
سر شما هستیم. مجلس در کنار شما است، کور خوانده 
اند کسانی که فکر می کنند می توانند بین قوا اختالف 
بیاندازند.نقوی حسینی گفت: آقای رئیس جمهور پشت سر 
رهبری حرکت کنید.وی خطاب به روحانی اظهار داشت: 
به نخبگان و نیروهای داخلی توجه کنید. ای کاش از 
نمایشگاه صنایع کوچک که توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برپا شده بود بازدید می کردید؟ وی اظهار داشت: 
ما می توانیم تحریم ها را دور بزنیم و نباید مرعوب تحریم ها 
شویم. نقدینگی در کشور وجود دارد. مردم در منازل، دالر 

دارند. اعتماد مردم را جلب کنید.

فوالدگر: چرا دولت از اختیارات
 خود برای بهبود محیط کسب و کار

 استفاده نکرده است؟
رئیس  و  اصفهان  مردم  نماینده  فوالدگر  حمیدرضا 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس، در جلسه 
علنی دیروز و در طرح سؤال از رئیس جمهور با اشاره به 
شرایط سخت اقتصادی کشور به ویژه برای پیمانکاران و 
فعاالن تولیدی و اقتصادی به دلیل برخی تصمیمات دولت 
اظهار داشت: این مشکالت به حدی است که هم شاهد 
رکود پروژه های عمرانی و صنعتی هستیم و هم مطالبات 
سال های قبل را علی رغم تغییر قیمت ها، باید به صورت 
دریافت  آینده  سال های  سررسید  با  و  مشارکت  اوراق 
کنیم.وی خطاب به رئیس جمهور افزود: شما، همکاران و 
مشاوران اقتصادی تان در سال ۹۲ به درستی، بیش از آنکه 
مشکالت اقتصادی را ناشی از تحریم های اقتصادی و بانکی 
بدانید، ناشی از مشکالت ساختاری و مدیریتی برشمردید؛ 
آیا امروز هم همچنان به این تحلیل پایبند هستید؟ رئیس 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس گفت: اگر 
به این تحلیل همچنان پایبند هستید، چه اقدام اساسی برای 
اصالح ساختار اقتصادی به ویژه در حوزه پولی و بانکی و 
ارزی انجام داده اید و نسبت به آنچه در حیطه مسائل اجرایی 
بوده، چه اصالحی صورت داده اید؟ فوالدگر ادامه داد: آیا 
به وعده خود در آغاز دولت دوازدهم مبنی بر ترمیم تیم 
اقتصادی خود عمل کردید؟ مجلس هرگونه همکاری را که 
الزم است، با دولت انجام داده و بعد از این هم انجام خواهد 
داد؛ انتظار این است که شما هم از انتظارات وسیع و قانونی 
خود استفاده کنید.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
تصریح کرد: شما که به بی ثباتی برخی تصمیمات دولت 
قبلی به درستی ایراد وارد می کردید، چرا خود به این روش 
مبتال شده اید؟ فوالدگر گفت: قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور به صورت کامل اجرا نشده است 
و براساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در 
مجلس دهم، هنوز شاهد واردات رسمی برخی ماشین آالت 
و تجهیزات توسط شرکت های خارجی هستیم که در داخل 
امکان تولید آنها وجود دارد و این یعنی دامن زدن به بیکاری! 
وی اضافه کرد: هنوز برخی احکام قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با ادغام الیحه 

خروج از رکود و طرح حمایت از تولید مجلس و با همکاری 
دولت و مجلس تصویب شد، تدوین و اجرا نشده و دولت 

از اختیارات وسیع خود در این قانون استفاده نکرده است. 
روحانی: واهلل ما دچار بحران نیستیم

حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور اسالمی ایران 
صبح دیروز در بخش اول سخنان خود در جلسه سوال 
جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور، با تبریک 
میالد امام هادی)ع(، عید سعید قربان و عید بزرگ غدیر، 
اظهار داشت: امیدوارم سخنان من در چاچوب آیه ای باشد 
که تالوت کردم، یعنی همه باید بهترین کالم و بهترین 
سخن و نیکوترین جمالت را به کار ببریم. امیدوارم توصیه 
هایی که مقام معظم رهبری نسبت به همین جلسه به من 

فرمودند، بتوانم دقیقا مراعات کنم.
تصور آغاز شکاف بین دولت و مجلس

 کامالً اشتباه است
وی افزود: در آغاز این روز را روز مبارکی برای دموکراسی، 
کشور و مردم ساالری دینی می دانم. هیچ کس فکر نکند 
که پاسخگو بودن به عنوان یک نقطه ضعف است، بلکه 
باالترین نقطه قوت مسئوالن نظام است که همه مسئولین 
در چارچوب وظایف خود و قانون پاسخگو باید باشند. 
هیچکس از مردم شریف ایران از دوستان ما در جهان فکر 
نکنند امروز آغاز شکافی بین دولت و مجلس است، بلکه این 
تصور کامال اشتباه است.روحانی ادامه داد: مجلس و دولت 
هدف بسیار بزرگی را بر عهده دارند و بار این مسئولیت را 
با همکاری یکدیگر به مقصد برسانند. سواالت نمایندگان، 
سواالتی از دولت یازدهم و دوازدهم است و از نظر من 
ایرادی ندارد گرچه این دو دولت دو شخصیت حقوقی 
مجزا دارند.رئیس جمهور با بیان اینکه همواره تالشم این 
بوده بین دولت و مجلس ارتباط نزدیک و برادرانه باشد و به 
نظرم اینچنین بوده، تصریح کرد: بسیاری از نمایندگان در 
سال ۹۶ در انتخابات حضور فعال داشتند و در کابینه دولت 
دوازدهم نمایندگان عزیز کمک کردند. ممکن است گله ای 
از دولت داشته باشید و یا ما گله داشته باشیم، اما دوستانه 

و برادرانه است.
سواالت نمایندگان، سوال 

ملت ایران هم هست
وی، گفت: به نظرم سوال نمایندگان محترم که در پنج 
بند تدوین شده، سواالت ملت ایران هم هست. نه تنها 
را  سواالت  این  مجلس  امروز  نمایندگان  چهارم  یک 
دارند، بلکه بسیاری از مردم هم این سواالت را دارند که 
چرا بیکاری، وضع بانکی، قاچاق، رکود، رشد قیمت ارز و 
رونق این وضعیت را دارد.روحانی با بیان اینکه همه آمار 
و ارقام وجود دارد و چیزی مخفی نیست، عنوان کرد: چرا 
در ۷-۸ ماه اخیر ناگهان شرایط نویی ایجاد شد؟ ممکن 
است شما بگویید که این شریط جدید بدلیل اشتغال، ارز، 
سیستم بانکی و یا قاچاق بود؛ به نظر بنده اشکال از تصور 
مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بوده است. 
ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد که 
درد بزرگی است. اشتغال و بیکاری دردهای بزرگی هستند، 
نابسامانی بانکی، رونق و ارز موضوع مهمی است؛ اما همه 

اینها در برابر اعتماد و امید مردم ناچیز است.
از مشکالت با هماهنگی سه قوه و نیروهای مسلح 

عبور خواهیم کرد
رئیس جمهور افزود: چرا امید مردم تغییر پیدا کرده و 
نسبت به آینده ایران دچار تردید شده اند و حتی عده ای 
نسبت به عظمت و قدرت نظام، رشد و توسعه آینده دچار 
شک شده اند؟ این شک را باید درمان کنیم.وی با تاکید 
بر اینکه باید با زبانی درست و صحیح به گونه ای با مردم 
سخن بگوییم که قانع شوند این مشکالت در این چندماهه 
زودگذر است، خاطرنشان کرد: کلید مسئله در همین است 
و باید برای مردم توضیح دهیم از این مشکالت با هدایت 
رهبر معظم انقالب، هماهنگی سه قوه و نیروهای مسلح 
عبور خواهیم کرد. باید به ملت بگوییم نخواهیم گذاشت 
توطئه های آمریکا پیروز شود و مطمئن باشید. نمی گذاریم 
یک مشت ضد ایرانی که در کاخ سفید جمع شده اند علیه 
ما توطئه کنند.روحانی گفت: کاخ سفید فکر نکند از پایان 
جلسه امروز خوشحال خواهد بود، بداند از پایان جلسه امروز 
بسیار اندوهگین خواهد بود، چراکه پایان این جلسه اتحاد 
باالتر بین دولت و مجلس، قوه قضائیه، نیروهای مسلح است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ترسی از آمریکا و مشکالت 
نداریم و از آنها به خوبی عبور خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: 
از دستگاه های مربوطه در خصوص ۵ سوال نمایندگان 
گزارش گرفته ام. بر مبنای ۵ سوال نمایندگان عزیز، اولین 
سوال این است که در زمینه قاچاق کاال و ارز چرا دولت 
موفق نبود؟ همه شما می دانید موضوع قاچاق کاال و ارز 
در سال ۸۱ با فرمان مقام معظم رهبری مبارزه با آن شروع 
شد و بعد هم نمایندگان محترم مجلس در سال ۹۲ قانون 
مربوطه را نوشتند و ابالغ کردند و دولت نیز همه آیین نامه 
های آن را تدوین کرد و ۶۰۰ میلیارد تومان پول برای 
تشکیل سامانه های مبارزه با قاچاق تهیه کردیم.وی با بیان 
اینکه هر چه قیمت ارز باال برود، واردات قاچاق و کاال کمتر 
می شود و بالعکس خروجی اش بیشتر می شود، اظهار 
داشت: اساس برای جلوگیری از قاچاق کاال، تولید با کیفیت 
داخلی است. همه باید به تولید داخلی کمک کنیم. اگر اینها 
را به لحاظ کمیت، کیفیت و قیمت برپا کنیم، معنی ندارد 
که قاچاق از خارج وارد شود.رئیس جمهور تصریح کرد: 
البته من باید بگویم که ما در زمینه قاچاق تالش هایی که 
داریم انجام می دهیم، نقش نیروی انتظامی، سربازان گمنام 
و نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران نقش ارزشمندی 
است. ما از ۱۰ ماه پیش در شورای عالی امنیت ملی، مبارزه 
با قاچاق در آب های جنوب یعنی خلیج فارس و دریای 
عمان را به سپاه پاسداران واگذار کردیم. نقاطی از غرب 
و شرق کشور هم وجود دارد که مبارزه با قاچاق در آن 
به عهده سپاه پاسداران است.روحانی ادامه داد: سؤال باید 
این باشد که چطور دولت به کمک مجلس و قوه قضائیه 
و نیروهای مسلح به خوبی توانست قاچاق ۲۵ میلیارد 
را به ۱۲ میلیارد برساند و االن برنامه دولت چیست که 
این ۱۲ میلیارد را به صفر برساند. اگر سؤال این بود من 
با ذوق بیشتری برنامه های آینده را مطرح می کردم.وی 
افزود: سؤال بعدی باید این باشد که چرا تحریم های بانکی 
همچنان باقی مانده است. من از شما می پرسم که برجام 

برای چه بود؟ برجام برای این بود که ما به دنیا بگوییم که 
فعالیت صلح آمیز هسته ای که آنها به دروغ می گفتند 
غیرصلح آمیز است و بر مبنای همین دروغ و اتهام ناروا، 
قطعنامه های فراوانی را علیه ما تصویب کردند و در ذهن 
دنیا این گونه جا انداختند برنامه هسته ای ایران برای صلح 
و امنیت جهان خطر است و لذا ما را به فصل هفتم منشور 
سازمان ملل متحد بردند، برجام برای این آمد که بگوید 
برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است.رئیس جمهور گفت: 
قطعنامه گذشته شورای امنیت این است که ایران صلح و 
امنیت را تهدید می کند و بعد از برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ می 
گوید که ایران حق دارد فعالیت هسته ای داشته باشد و از 
دنیا هم می خواهد که در کنار ایران باشد.وی اظهارداشت: ما 
دستاوردهایی اعم از اخالقی، سیاسی و بین المللی داشتیم 
که هیچ گاه از بین نمی رود. تحریم تسلیحاتی کشور را که 
این تحریم می گفت ایران نه حق دارد سالحی بفروشد و 
نه حق دارد سالحی بخرد را به پنج سال تقلیل دادیم که 
دو سال و نیم آن گذشته است.رئیس جمهور تاکید کرد: در 
زمینه اقتصادی هم برجام گشایش هایی را به وجود آورد، 
شما همگی می دانید که شرکت هایی که االن مشغول 
رفتن هستند باالخره یک زمان آمده بودند. برجام آمده 
و بخش بزرگی از مشکالت اقتصادی را حل کرده است. 
بعد از امضا و اجرایی شدن برجام، تحریم های مربوط به 
برنامه هسته ای لغو شد اما شما می دانید که بخشی از 
تحریم های ما هسته ای و بخش دیگر مربوط به سیستم 
بانکی بود.رئیس جمهور افزود: شما می توانید به آمارهای 
ارائه شده از سوی بانک مرکزی و دیگر آمارهای موجود 
مراجعه کنید و شرایط را خودتان ببینید. البته که اشتغال 
شرایط مناسب داخلی و خارجی می خواهد، شرایط خاص 
سکون و آرامش سیاسی می خواهد، اما با این حال در زمینه 
اشتغال ما موفقیت بزرگی را داشته ایم و در بهار ۹۷ بیش 
از آنچه که داوطلب کار بوده اند ما اشتغال ایجاد کرده ایم.

روحانی گفت: ۷۱۱ هزار نفر جویای کار بودند و ۷۵۶ هزار 
اشتغال درست شده است که این هم برای اولین بار است که 
اتفاق افتاده است.وی ادامه داد: علی رغم کارنامه درخشان 
دولت در این زمینه، اما مردم ما راضی نیستند که این هم 
حرف درستی است. چرا که هنوز بیکاری فراوانی داریم و 
این بیکاری مزمن چندین سال است که وجود دارد. خانواده 
های فراوانی هستند که هنوز از این موضوع رنج می برند 
اما شما توجه کنید که اگر دولت های یازدهم و دوازدهم 
همچون دولت های نهم و دهم کار می کرد، امروز رقم 
بیکاری ما به جای ۱۲ درصد، ۲۲ درصد بود که این هنر 
مسئوالن را می رساند که با کمک دیگر قوا و مسئولین 
کشور توانستند این موفقیت بزرگ را به دست آورند. چرا 
که شما می دانید ما اولین دولتی بودیم که پس از جنگ با 
رشد منفی اقتصادی روی کار آمدیم.وی گفت: ما در سال 
۹۵ میزان ۱۲.۵ درصد رشد اقتصادی داشتیم که در دنیا 
کم نظیر بوده و رشد متوسط ما در طول این ۵ سال باالی 
۴ درصد است. شما می دانید که برای آنکه رکود در شرایط 
اقتصادی یک کشور لحاظ شود، باید ۲ و یا ۳ دوره متوالی 
رشد منفی اقتصادی در آن کشور باشد که چنین چیزی در 
ایران نبوده است و همین راه را هم باید ادامه بدهیم و البته تا 
آن رونق مطلوب مدنظر مردم فاصله زیادی باقی مانده است.  
رئیس جمهور در خصوص بازار ارز و نوسانات آن اظهار 
داشت: باید در ابتدا این مسئله را پرسید که چرا شرایط 
ارز به این ترتیب که امروز شاهد هستیم، درآمد. آیا عامل 
آن سیاسی بود یا روانی و یا اقتصادی و یا تلفیقی از همه 
این عوامل؟ من می گویم در مسئله ارز، مسائل اجتماعی، 
روانی، سیاسی، سیاست خارجی، آثار بیشتری داشته است 
تا مسائل اقتصادی.روحانی ادامه داد: اجماع اقتصاددان ها بر 
این بود که در ۲۰ فروردین باید نرخ واحدی را اعالم می 
کردیم. هرچند که می دانستیم می تواند مشکالتی را ایجاد 
کند و اینکه برخی می گویند چرا به مسافرین ارز می دهید، 
خوب اگر به مسافر ارز ندهیم او می رود از کوچه و خیابان 
ارز می گیرد و همین تبدیل می شود به یک نرخی که بر 
روی زندگی مردم و کسبه تاثیر منفی می گذارد. بنابراین 
این سیاست ما برای کنترل التهاب بازار ارز بوده است. 
هرچند که در هر شرایط جدیدی سوء استفاده هایی انجام 

می گیرد که اینها همه جای بحث و بررسی بیشتر دارد.
پس از بخش اول سخنان حجت االسالم حسن روحانی، 
نوبت به حجت االسالم مجتبی ذوالنور طراح سوال از رئیس 
جمهور شد تا پشت تریبون بیاید.ذوالنور به اظهارات حسن 
روحانی رئیس جمهور در جلسه علنی امروز اشاره کرد و 
از ۲۵  اظهارداشت: آقای رئیس جمهور کاهش قاچاق 
میلیارد دالر به ۱۲ میلیارد دالر و نیز کاهش واردات از ۷۰ 
میلیارد دالر به ۴۰ میلیارد دالر را مطرح کردند؛ اگر چنین 
آمارهایی صحت داشته باشد باید در چند جا نمود پیدا کند.

وی افزود: در این ۶-۵ سالی که دولت در اختیار جناب آقای 
روحانی بوده، قاعدتا باید تقاضای ارز روند کاهشی پیدا می 
کرد و نیز خودنمایی و رقص جنس خارجی در بازار کم 
شده باشد و تولیدات داخلی برای تامین نیاز مردم بیشتر 
شده باشد؛ در حالی که آمارها و اظهارات کارشناسان نشان 
می دهد که امروز ظرفیت بنگاه های تولیدی ما حدود ۴۰ 
درصد است.نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: اگر این 
آمارها درست باشد، باید مصرف ما نیز کمتر شده باشد و 
این هم در دو صورت ممکن است؛ یا سبک زندگی ما تغییر 
کرده و یا با جنس خارجی قهر کرده باشیم و یا جمعیت ما 
کاهش یافته باشد که هیچکدام از این دو حالت نیز اتفاق 
نیفتاده است. پس این آمار نصف شدن واردات و یا قاچاق 
در کجا باید خودش را نشان دهد؟ذوالنور خطاب به رئیس 
جمهور گفت: در این ۶ سالی که شما رئیس دولت بوده اید 
تا االن نماینده ویژه خود را در ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز جز در روزهای اخیر که آقای رحمانی فضلی را منصوب 

کرده اید، معرفی نکرده بودید؛ جناب آقای روحانی، شما از 
اول دولت یازدهم تا به حال یک جلسه ستاد را با حضور 
مبارک خودتان تشکیل نداده اید؟ در حالی که یک اهتمام 
جدی برای مبارزه با این مسئله نیاز بوده است.ذوالنور ادامه 
داد: در جزوه ای که در اختیار نمایندگان قرار داده اید، ذکر 
کرده اید که با ۳۰۰ بانک دنیا پس از برجام ارتباط برقرار 
کرده ایم؛ آیا این بانک ها کوچک هستند یا بزرگ؟ قطعا 
نمی توانید بگویید بانک های بزرگ هستند. آیا سیستم 
بانکداری اروپا جزیره ای است یا منسجم؟ قطعا یکپارچه 
و منسجم است. آیا ابزار و امکانات فنی و نرم افزاری بانک 
های بزرگ برای انعطاف و مانور بیشتر است یا بانک های 
کوچک؟ قطعا بانک های بزرگ این ابزار را دارند.رئیس 
جمهور، گفت: اگر وحدت و اتحاد یکپارچه داشته باشیم، 
فیضیه ای که مرکز انقالب است، به جایی که آب به آسیاب 
دشمن بریزد تبدیل نمی شود. باید همه دست به دست 
هم دهیم و پشت سر رهبر معظم انقالب حرکت کنیم. 
شما می گویید چرا ارز قیمتش باال رفت؟ چرا برجام اجرا 
نشد؟ ما قبول داریم که طرف ما در برجام بویژه آمریکایی 
ها برخی تخلفاتی انجام داده است.روحانی با اشاره به اینکه 
بیایم منصفانه برخورد کنیم  و ببینیم اگر برجام هیچ بود، 
پس چه غصه ای باید امروز وجود داشته باشد، تصریح 
کرد: شما گفته اید هیچ شرکتی نیامده ایران، پس چرا می 
گویید شرکت ها چرا بیرون می روند؟ شما گفته اید هیچ 
هواپیمایی نیامده و هواپیما کاغذی است، حاال می گویید 
چرا هواپیما نمی آید؟ شما اعالم کردید این برجام هیچ 
رابطه بانکی را درست نکرد، حتی وقتی ما گفتیم سوئیفت 
برقرار شده مجبور شدیم خبرنگاران را به بانک مرکزی ببریم 
تا با چشم آن را ببیند.وی ادامه داد: شاید بگویید آیا به صد 
درصد اهدافتان رسیده اید؟ در بعضی زمینه ها ۱۰۰ درصد 
رسیدیم، بعضی زمینه ها ۸۰ درصد و بعضی نیز ۶۰ درصد، 
 PMD .اما در بسیاری از زمینه ها به صد درصد رسیدیم
موضوعی بود که بسیاری از کارشناسان ما می گفتند از 
محاالت است که حل شود، اما امروز حل شد. قطعنامه 
ها علیه ایران برچیده شد و تحریم های نظامی بلندمدت 
به ۵ سال تقلیل پیدا کرد و ۲.۵ سال دیگر پایان خواهد 
یافت.رئیس جمهور تاکید کرد: در زمینه اقتصادی هم قدم 
های بسیاری برداشته شد، اما بعضی قدم ها هم برداشته 
نشد که عمدتا به خاطر تخلف آمریکا بود.روحانی با بیان 
اینکه مردم باید نسبت به آینده شان اطمینان داشته باشند، 
گفت: شما می فرمایید مردم زندگی شان مطلوب نیست 
و ناراحتند، این کامال درست است اما من می پرسم آیا 
دولت یازدهم برای رفاه مردم کاری نکرد؟ آیا اگر تورم 
در طول چهارسال حدود ۶۰ درصد شد، حقوق کارمند 
۲ برابر نشد؟ اگر زندگی مردم سخت شد، برای مبارزه با 
فقر مطلق آیا پرداختی مستمری بگیران را تا ۴ برابر افزایش 
ندادیم؟رئیس جمهور گفت: آنچه من در انتخابات سال ۹۲ 
و ۹۶ قول دادم این بود که راه من، راه اعتدال است و باز هم 
می گویم که با تندروی از چپ یا از راست، به جایی نمی 
رسیم؛ راهی جز اعتدال، دوستی و وحدت نداریم؛ اشکال 
ندارد که شما مخالف دولت باشید اما باید برای منافع ملی، 
در کنار هم قرار بگیریم.وی تصریح کرد: اگر می خواهیم هر 
کاری انجام دهیم، یک بار اصل ۴۰ قانون اساسی را بخوانیم. 
در اجرای حقوق، نمی توانیم به منافع ملی ضربه بزنیم. اصل 
منافع ملی شرط محفوظ در همه برنامه هاست. همه قوا و 

نیروهای مسلح باید به این اصل توجه کنند.
با پایان یافتن جلسه بررسی سؤاالت پنج گانه نمایندگان 
حسن  پاسخ های  دریافت  و  رئیس جمهور  از  مجلس 
روحانی، رئیس مجلس پنج سؤال مطرح شده و پاسخ 
های رئیس جمهور را به صورت جداگانه به رأی گذاشت 
پاسخ  یک  تنها  پنج سؤال،  مجموع  از  نمایندگان  که 
رئیس جمهور را قانع کننده تشخیص دادند و چهار پاسخ 
دیگر را قانع کننده ندانستند.سؤال اول نمایندگان در 
خصوص علت ضعف عملکرد دولت در کنترل پدیده قاچاق 
و واردات بی رویه بود که نمایندگان با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۳۸ 
رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر 
در صحن، پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده تشخیص 
ندادند.سؤال دوم در خصوص علت استمرار تحریم های 
بانکی با وجود گذشت بیش از دوسال از آغاز اجرای برجام 
بود که نمایندگان در این بخش با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۳۰ 
رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر 
در صحن پاسخ های حسن روحانی را قانع کننده تشخیص 
دادند.سؤال سوم نمایندگان مردم در مجلس در خصوص 
علت افزایش بیکاری بود که در این بخش نیز نمایندگان 
با ۷۴ رأی موافق، ۱۹۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از 
مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن پاسخ های رئیس 
جمهور را قانع کننده ندانستند.سؤال چهارم وکالی ملت از 
رئیس جمهور در خصوص علت استمرار رکود با وجود اعالم 
مکرر اخبار خروج از رکود و وعده های مکرر بود که در این 
رابطه نیز نمایندگان با ۱۱۶ رأی موافق، ۱۵۰ رأی مخالف 
و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن 
پاسخ های حسن روحانی را قانع کننده تشخیص ندادند.و 
در نهایت سؤال پنجم در خصوص علت افزایش شتابان نرخ 
ارزهای خارجی به ویژه دالر و کاهش ارزش پول ملی بود 
که در این رابطه نیز نمایندگان با ۶۸ رأی موافق، ۱۹۶ رأی 
مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در 
صحن، پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده ندانستند.به 
این ترتیب و بر اساس ماده ۲۱۳ آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی، گزارش سؤاالت مطرح شده و پاسخ های 
رئیس جمهور و نیز قانع نشدن نمایندگان به قوه قضائیه 
ارسال می شود تا در چارچوب قانون به آن رسیدگی شود.

رئیس مجلس در پایان از صبر و حوصله نمایندگان و رعایت 
نظم و انضباط در جریان سؤال از رئیس جمهور تشکر کرد.

فراخوان احداث مرکز معاینه فنی شماره دو محمد شهر
شهر داری محمد شهر در نظر دارد بر اساس برنامه جامع پنج ساله معاینه فنی مجوز 
به متقاضیان واجد شرایط  را  معاینه فنی شماره ۲ خودروهای سبک  احداث مرکز 
واگذار نماید . لذا از کلیه سرمایه گذاران و داوطلبین دعوت می گردد حداکثر ظرف 
مدت ۱۰ روز پس از چاپ نوبت دوم جهت اطالع از شرایط و ضوابط اعطای مجوز 
نقل شهرداری محمدشهر(  و  ) سازمان مدیریت حمل  فنی  معاینه  به ستاد  مذکور 
مستقر در طبقه فوقانی ساختمان آتش نشانی واقع در میدان عباس آباد ، مراجعه 

نمایند .                                                              
حامد نادری                                                                                                          
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل محمد شهر

نظر نمایندگان در مورد پاسخ های رئیس جمهور؛

ترسی از آمریکا نداریم و از مشکالت عبور خواهیم کرد               

پاسخ های روحانی قانع کننده نبود 
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 ایجاد 290 شبکه ضد انقالب توسط دشمن

رئیس سازمان صداو سیما گفت: ۲۹۰ شبکه ماهواره ای ضد انقالب 
توسط دشمن برای ضربه زدن به کشور ایجاد شده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر،  عبدالعلی علی عسگری با اشاره به اینکه 
کشور در یک جنگ رسانه ای قرار دارد، اظهار داشت: امروز کشور در 
یک جنگ روانی بزرگ قرار دارد و دشمن از طریق رسانه های خود 
به دنبال ضربه زدن به کشور است.وی بیان کرد: جهان امروز جهان 
ارتباطات است و انسان ها با رسانه ها در تعامل فوق العاده ای هستند  
و زندگی آنها در این شبکه ها جریان دارد.رئیس سازمان صداو سیما با 
بیان اینکه رسانه ها و شبکه هایی که امروز در دنیا وجود دارند در سه 
جبهه مختلف قرار می گیرند، اظهار داشت: شبکه ها و رسانه ها در جبهه 
استکبار، مقاومت و میانه رو تقشیم بندی می شوند.وی بیان کرد: هدف 
شبکه ها و رسانه های استکباری تخریب رسانه های جببه مقاومت است 
و این امر نیز به این علت است که ملت ها و مردم را بی دفاع کنند و 
جنگ شناختی و روانی خود را ایجاد کنند و از این طریق به منافع خود 
دست یابند.وی تصریح کرد: اولین نمایش شبکه های استکبار نمایش 
قدرت پوشالی خود به عنوان قدرت برتر است. این رسانه ها به دنبال 
تسلیم کردن مردم هستند.رئیس سازمان صداو سیما بیان کرد: دشمن به 
دنبال زمین زدن صدا وسیما است و برنامه آنها از چند سال گذشته اغاز 
شده است که ایجاد شبکه های ماهواره ای در این راستا بوده است.وی 
اظهار داشت: ۲۹۰ شبکه ماهواره ای معاند و ضد انقالب توسط دشمن 
ایجاد شده است که این امر در هیچ کجای کره زمین چنین سابقه ای برای 
ضربه زدن به یک کشور وجود نداشته است.وی بیان کرد: دشمن با ایجاد 
شبکه های ماهواره ای به دنبال رقابت با صداو سیما و رسانه ملی است 
و در زمین زدن صداو سیما بسیار جدی بوده اند که در این زمینه موفق 
نبودند.رئیس سازمان صداو سیما ادامه داد: هدف قرار دادن افکار عمومی 
مردم و دخالت در افکار عمومی و عملیات روانی بر روی مردم، تصور 
غیر واقعی ایجاد کردن، پمپاژ نا امیدی و تحقیر از دیگر برنامه های دشمن 
علیه کشور است.وی ادامه داد: رسانه ملی و رسانه های جریان مقاومت 
باید بیش از گذشته تالش کنند تا مطالب را به مردم برسانند و توطئه ها 
را در جنگ رسانه ای خنثی کنند. افشاگری ماهیت رسانه های استعماری 
و استکباری از مهمترین وظایف رسانه ملی و رسانه های جریان مقاومت 
است.وی بیان کرد: مردم باید بدانند که رسانه ها استکباری بی طرف 
نیستند و اگر ژست بی طرفی می گیرند فریبکارانه است. مردم باید 
بدانند که رسانه های استکباری به دنبال بهبود شرایط کشور ما نیستند 
و به صورت مستمر به دنبال آشوب و تخریب در کشور ما حرکت می 
کنند. این رسانه ها به دنبال ویرانه کردن کشور هستند.وی تاکید کرد: 
هدف جنگ اقتصادی آمریکا و تحریم ها و در کنار آن جنگ روانی، 
ضربه زدن به اقتصاد کشور است.وی بیان کرد: آمریکا باید بداند که این 
مسیری را که برای ایجاد آشوب و فشار بر اقتصاد و امنیت و آرامش 
کشور  در پیش گرفته است، دچار پشیمانی خواهد شد و سیلی محکمی 
از ملت ایران دریافت خواهد کرد.وی ادامه داد: هدف رسانه های معاند 
اطالع رسانی نیست بلکه به دنبال این است که مخاطب جمع اوری کنند 
و سپس اهداف شوم خود را عملی سازند.وی با بیان اینکه رسانه های 
بیگانه به دنبال اختالف هستند، تصریح کرد: رسانه های بیگانه به دنبال 
حل کردن هیچ مشکلی از کشور نیستند و در تالش هستند که اخبار را به 
نوعی بیان کنند که موجب تخریب در کشور شود.علی عسکری با اشاره 
به اینکه شفاف سازی، ارائه روایت درست از وقایع، اعتماد سازی از 
مهمترین برنامه های صداو سیما است، بیان کرد: مهمترین کار در صداو 
سیما صداقت است و باید با مردم با صداقت رفتار کرد.رئیس سازمان 
صداو سیما گفت: ایجاد نشاط و شادابی و انتقال روحیه امید در جامعه از 

مهمترین وظایف صداو سیما است.

واکنش پمپئو به شکایت ایران از آمریکا

وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه ای به شکایت ایران از آمریکا در دیوان 
بین المللی دادگستری واکنش نشان داد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در 
این بیانیه  ادعا کرد : شکایت ایران به دیوان بین المللی دادگستری، اقدامی 
برای دخالت در حق بی چون و چرای آمریکا برای اتخاذ اقداماتی قانونی 
نظیر اعمال مجدد تحریم هایی است که برای امنیت ملی آمریکا ضروری 
است.وی دعوای حقوقی به راه انداخته شده توسط ایران را سوءاستفاده 

از دادگاه خواند.

 حیثیت اروپا ایجاب می کند 
در برابر آمریکا مقاومت کند

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: 
مقابل  در  که  می کند  ایجاب  اروپا  حیثیت 
فشارهای آمریکا در موضوع برجام مقاومت 

کند.
کمال  سید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی 
آلمانی  بنیاد  از  هیئتی  دیدار  در  خارجی 
برگهوف همچنین به موضوع سوریه پرداخت 
و اظهارداشت: روند آستانه در کاهش بحران 
این  از  باید  همه  و  است  بوده  موثر  سوریه 
تصریح  کنند.وی  حمایت  مذاکرات  و  روند 
کشورهای  برخی  و  آمریکا  حمایت  کرد: 
غربی و عرب منطقه از گروه های تروریستی 
وضع،  این  از  اروپا  سکوت  و  سوریه  در 
است. بوده  سوریه  در  بحران  اصلی  عامل 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: 
گروه های  از  سعودی  عربستان  و  آمریکا 
تروریستی در سوریه حمایت می کنند و این 

حمایت بایستی متوقف شود.
با  ایران  نظامی  همکاری  کرد:  بیان  خرازی 
دولت سوریه، کامال مشروع و حضور ما در 
سوریه به درخواست دولت قانونی این کشور 
بوده است.وی با بیان اینکه در شرایط کنونی 
سیاسی  ابتکارات  از  بایستی  کشورها  همه 
برای حل بحران سوریه حمایت کنند، افزود: 
تالش  و  همکاری  ایران  اسالمی  جمهوری 
خود را برای حل سیاسی بحران سوریه ادامه 
روابط  راهبردی  شورای  داد.رئیس  خواهد 
اینکه جمهوری اسالمی  بر  تاکید  با  خارجی 
تالش  منطقه  ثبات  جهت  در  همواره  ایران 
کرده است، درباره توافق هسته ای هم گفت: 
مقابل  در  که  می کند  ایجاب  اروپا  حیثیت 
مقاومت  برجام  قضیه  در  آمریکا  فشارهای 

کند.

انتقاد شدید سازمان ملل از 
حمالت عربستان علیه یمن

از  شدید  انتقاد  با  ملل  سازمان  مقام  یک 
یمن  به  سعودی  متجاوز  ائتالف  حمالت 
خواهان رعایت حقوق کودکان در این کشور 

از سوی عربستان شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، »رینات وینتر« 
رئیس کمیته حمایت از حقوق کودکان وابسته 
به  باید  عربستان  کرد:  تاکید  ملل  سازمان  به 
قوانین انسانی و مربوط به حقوق بشر احترام 
هوایی  حمله  افزود:  ادامه  در  بگذارد.وی 
ائتالف عربستان به الضحیان در صعده واقع 
ائتالف  این  دیگر حمالت  و  یمن  در شمال 
باعث کشته  الحدیده واقع در غرب یمن  به 
مجروح شدن  و  کودک   ۶۷ کم  شدن دست 
دهها تن دیگر شد.وینتر تاکید کرد: کودکان، 
بار این حمالت وحشیانه در یمن را به دوش 

می کشند.
 کشورها باید به قوانین حقوق بشر مربوط به 
کودکان و حمایت از آنها در جریان درگیریها 
اجرای  اجازه  باید  باشند.  پایبند  ها  جنگ  و 
یک تحقیق فراگیر و بی طرف در خصوص 
غیر  علیه  حمالت  دیگر  و  حمالت  این 

نظامیان داده شود.

خبرخبر

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شماره۳۳۶۰۰۴۷۳۳۸بشرح  شناسنامه  دارای  رستمی  سامان  آقای 
توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  کالسه۹۷۱۰۰۳ازاین 

داده که شادروان منصوررستمی بشناسنامه۴۸درتاریخ۲۹مرداد۹۷
اقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:

۱-نسرین رستمی،فرزندمنصور،ش ش:۲۴،نسبت بامتوفی)فرزند(
۲-پروین رستمی،فرزندمنصور،ش ش:۲۴،نسبت بامتوفی)فرزند(

۳-شهین رستمی،فرزندمنصور،ش ش:۳۳۶۰۰۲۴۷۵۳،نسبت بامتوفی)فرزند(
۴-معصومه کریمی،فرزندحیدر،ش ش:۱۶،نسبت بامتوفی)همسر(

۶۵-طاوس رستمی،فرزندحسن،ش ش:۳۳۶۹۷۴۴۹۸۸،نسبت بامتوفی)مادر(
۶-سامان رستمی،فرزندمنصور،ش ش:۳۳۶۰۰۴۷۳۳۸،نسبت بامتوفی)فرزند(

۷-امیررستمی،فرزندمنصور،ش ش:۵۴۵،نسبت بامتوفی)فرزند(
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  داردویاوصیتنامه  اعتراضی  نمایدتاهرکسی 
آگهی ظرف یکماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد. مجوزارشاد:۵۵۲۰

رئیس شعبه دوم حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

دادنامه
امام  مجتمع  اختالف  ۶ شورای حل  پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۵۵۶۰۰۰۹۳ شعبه 
خمینی )ره ( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۵۵۶۰۰۱۸۸ – 
خواهان : خانم فریبا زیدی زاده به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر 
خرم آباد خ انقالب کوچه تختی پالک ۲۶ - خوانده : آقای داریوش سهامی سیفی 

فرزند عباس به نشانی مجهول المکان – خواسته : مطالبه وجه
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست فریبا زیدی زاده به طرفیت داریوش 
پرداختی  وجه  بابت  ریال   ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته  به  سیفی  سهامی 
و  پرونده  محتویات  و  اوراق  جامع  به  عنایت  با  دادرسی  خسارات  احتساب  با 
بر  تعرفه شده که داللت  تقدیمی و مودای شهادت شهود  مندرجات دادخواست 
مدیون بودن خوانده دارد و اینکه مشارالیه علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی 
در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود تقدیم ننموده بنابر مراتب 
مزبور و رعایت اصل استصحاب در بقای دین دعوی خواهان را وارد تشخیص و 
به استناد مواد ۲۷۱-۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ ۶۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان خرم آباد می باشد 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان خرم آباد – حسین امیری . 

دادنامه
خواهان: آقای سروش تنهایی به وکالت از احسان نظری به آدرس جوانرود–خ قاضی – 

انتهای خیابان دفتر وکالت تنهایی
خوانده: آقای محمدزارعی  فرزند : محمدعلی - مجهول المکان  

خواسته: مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی
با توجه به محتویات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی شورا ختم رسیدگی اعالم و به شرح 

زیر اقدام به صدور رای می نماید:
بطرفیت  نظری  احسان  وکالت  به  تنهایی  سروش  خصوصدعوای  در  شورا:  رأی 
محمدزارعی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره ۸۶۸/۸۷۲۵۶۷ عهده بانک مسکن 
شعبه کرمانشاه به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین 
به میزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت 
بر بقای دینو اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، لذا چون 
خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است. مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و 
۵۱۹ ق.آد.م و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک دعوا را وارد دانسته  و رای بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۲۵۰۰۰ ریال 
بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریا )ده میلیون ریال( و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۹/۱۲ لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
است. و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگستری 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرودجوانرود می باشد.

برگ باز جزئی و صورتجلسه 
اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   ۹۳/۵/۲۸ بتاریخ 

شهرستان آمل 
امضاء کننده ذیل. و با حضور نماینده محترم دادستان. است پرونده کالسه ۹۳۰۴۰۴ 
برابر کیفر خواست صادره  نماینده محترم دادستان اطالع دارند  تحت نظر است. 
تقاضای صدور حکم.         از دادگاه دارم متهم با وصف ابالغ قانونی احضاریه 
حضور ندارد الیحه ای. جهت دفاع از متهم و اصل نگردید دادگاه با رعایت ماده 
۲۱۷. از قانون آیین دادرسی کیفری ختم دادگاه را اعالم به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای. می نماید. رای دادگاه 
آمل.       شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسراي  از  صادره  خواست  کیفر  موجب  به 
پرونده آقای وردی کاهدی فرزند صفر علی. متولد ۱۳۵۵. دارای سابقه کیفری،  و 
متاهل.متهم است. به استعمال مواد مخدر از نوع هروئین به میزان سی سانت. دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده گزارش تنظیمی از مرجع محترم انتظامی،  کشف مواد 
مخدر از متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات. و اقرار صریح متهمم در 
دادسرا،  بزه انتسابی به متهم را به استناد بند ۲ از ماده ۱۹ و بند ۲ از ماده ۸ از قانون 
مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ با اصالحیه سال بعدی مصوب سال ۱۳۸۹ 
محرز دانسته با رعایت ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ متهم 
موصوف را در خصوص استعمال مواد مخدر از نوع هروئین به پرداخت مبلغ ده 
میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق و در 
خصوص نگهداری هروئین به پرداخت مبلغ شش میلیون ریال جریمه نقدی در 
حق دولت و تحمل هفتاد ضربه شالق و ضبط مواد مخدر به نفع دولت محکوم 
و.        وقابل اجراست. رای صادره غیابی است و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در دادگاه صادر کننده رای وسپس قطعی است.     م الف. ۲۱۱۲

آگهی مفقودی
 NCW۱۵۰ *به شماره موتور *۹۹۰۰۰۳۵۲ر LX۱۵۰ سند موتورسیکلت سوپر جترو تیپ
و شماره شاسی ۱۵۰D۸۸۸۵۵۵۶و *** NCW و شماره پالک ایران ۵۸۶-۱۱۴۴۹ مفقود 

و فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

وزیر دفاع: برای مقابله با تحریم های آمریکا، عزم و 
اراده داریم و این تحرکات ظالمانه را علیه ملت ایران 

شکست می دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، امیر سرتیپ 
امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران در 
گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی المیادین 
گفت: نشستی که با بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
داشتیم نشست بسیار خوبی بود و ما -آنگونه که 
انتظار داشتیم- دیدیم که روحیه ایشان بسیار باال 
است.وی افزود: بشار اسد با اقتدار و قدرت سخن 
می گوید و نیروهای نظامی را با شایستگی هدایت 
کرده است. بشار اسد توانسته است که بر این توطئه 
برای  سوریه  در  پیروزی  آید.  فائق  جهانی  های 
تعمیق صلح و ثبات در منطقه و سوریه است. ما 
به مذاکرات آستانه خوشبین هستیم زیرا نتایج خوبی 
داشته است و ما نسبت به نقش ترکیه در این زمینه 
بدبین نیستیم.وزیر دفاع کشورمان افزود: سوریه از 
برخی کشورها مانند روسیه و ایران خواسته است 
که به عنوان هم پیمان وارد عمل شوند و با این 
با  این کشورها  این رو  از  کنند.  کشور همکاری 
درخواست سوریه وارد این کشور شدند اما برخی 
کشورها بدون درخواست سوریه و برای نابود کردن 
وضعیت امنیتی منطقه در سوریه ورود پیدا کردند. 
کشورهایی که بدون درخواست سوریه نیروهای 
از سوریه  باید  اند  کرده  این کشور  وارد  را  شان 
خارج شوند. هر کسی که وارد کشوری شود بی 

آنکه این ورود با درخواست کشور مزبور باشد، 
متجاوز و اشغالگر محسوب می شود. حزب اهلل 
با درخواست دولت سوریه و با هماهنگی آن وارد 
برخی کشورها  از  دفاع: سوریه  سوریه شد.وزیر 
مانند روسیه و ایران خواسته است که به عنوان هم 
پیمان وارد عمل شوند و با این کشور همکاری 
کنند. از این رو این کشورها با درخواست سوریه 
وارد این کشور شدند.امیر سرتیپ امیر حاتمی در 
ادامه گفتگوی اختصاصی با این شبکه تلویزیونی 
گفت: حضور نیروهای ایرانی در سوریه به ایران و 
سوریه مربوط است و هیچ کس دیگری حق ندارد 
در این مساله دخالت کند. توافقنامه ای با سوریه 
امضا کردیم که یکی از مهمترین مفاد آن بازسازی 
اغلب  افزود:  است.وی  سوریه  مسلح  نیروهای 
اراضی سوریه که در دست تروریست ها بوده است 
تحت کنترل دولت سوریه در آمده است. با این حال 
هنوز جنگ در سوریه پایان نیافته زیرا هنوز برخی 
تمامی  است.  ها  تروریست  اشغال  در  مناطق  از 
نیروهای مسلح سوریه  از  باید  ملت های جهان 
و همپیمانانش به علت نابود کردن تروریست ها 
سپاسگزار باشند. دولت سوریه هرگونه تجاوزی 
محور  گذاشت.  نخواهد  پاسخ  بی  را  خود  علیه 

مقاومت همیشه برای پاسخ دادن و مقابله با تجاوز 
به سوریه آماده است.وزیر دفاع کشورمان در ادامه 
گفت: ما هم اکنون دارای جنگنده ای هستیم که از 
توانمندی باالیی برخوردار است و تمامی قطعات و 
تجهیزات آن ساخت صنایع دفاعی وزارت دفاع و 
دانشگاه های ایران است. جمهوری اسالمی ایران 
تالش می کند تمامی کشورهای منطقه در امنیت و 
صلح به سر ببرند. ایران از مظلومان دفاع می کند.وی 
افزود: ایران از حق ملت فلسطین و از همه مظلومان 
مانند ملت یمن دفاع می کند. حمایت ما از ملت 
یمن حمایت سیاسی است. این حمایت متبنی بر 
عقاید و اصولی است که ما به آن معتقدیم. متاسفانه 
ما نمی توانیم از ملت یمن حمایت نظامی به عمل 
آوریم زیرا یمن به شدت تحت محاصره است.امیر 
سرتیپ حاتمی در ادامه درباره تحریم های ظالمانه 
آمریکا ضد کشورمان؛ اظهار داشت: مساله تحریم 
برای ما مساله جدیدی نیست. تحریم اقدامی ظالمانه 
است که آمریکا از همان زمان پیروزی انقالب علیه 
ما به کار گرفته است. آمریکا این تحریم ها را علیه 
ملت ایران و حقوق طبیعی و قانونی آنها اعمال کرده 
است. ما برای مقابله با این تحریم ها از عزم و اراده 
این تحرکات  کنیم که  برخورداریم و تالش می 

ظالمانه علیه ملت ایران را به شکست بکشانیم. ملت 
ایران یک ملت فهیم و بصیر است و دشمن خود را 
به خوبی می شناسد. ملت ایران دشمن را از دوست 
به خوبی تشخیص می دهد. ما از منافع کشورمان 
از وضعیت مناسب ملت خود دفاع می کنیم و از 
این مساله قدرتمندانه دفاع خواهیم کرد.وی افزود: 
موضعی که رئیس جمهور در خصوص بستن تنگه 
هرمز گرفتند موضعی بود که با دقت اتخاذ شده 
بود. عمل به آنچه رئیس جمهور ایران می گوید 
برای ما الزامی است و باید این موضع را به خوبی 
بفهمند، و پیام آن را به خوبی درک کنند. وزیر دفاع 
کشورمان همچنین درباره روابط ایران و قطر گفت: 
هنگامی که قطر با مشکل محاصره از سوی برخی 
کشورهای منطقه مواجه شد ما به عنوان همسایه قطر 
به انجام وظیفه پرداختیم و از قطر حمایت کردیم. 
ما روابط خوبی با قطر داریم.امیر سرتیپ حاتمی 
درباره حزب اهلل و نقش آن در لبنان گفت: حزب 
اهلل یک سازمان مستقل و مقتدر است که گذشته 
ای بسیار ارزشمند در زمینه مقابله با اشغالگران و 
دفاع از لبنان دارد. حزب اهلل نقشی فعال و سازنده 

دارد. امنیت منطقه بدون مشارکت کشورهای منطقه 
و همکاری آنها با یکدیگر محقق نخواهد شد. پیام 
من این است که ما تمایل داریم روابطی دوستانه و 

برادرانه با همه همسایگانمان داشته باشیم.

امیر سرتیپ حاتمی:

طرح های ضدایرانی آمریکا را به شکست می کشانیم
وزیر دفاع: ما هم اکنون دارای 

جنگنده ای هستیم که از توانمندی 
باالیی برخوردار است و تمامی 
قطعات و تجهیزات آن ساخت 
صنایع دفاعی وزارت دفاع و 

دانشگاه های ایران است.

وزیر دفاع: ملت ایران دشمن را از 
دوست به خوبی تشخیص می دهد. 

ما از منافع کشورمان از وضعیت 
مناسب ملت خود دفاع می کنیم 
و از این مساله قدرتمندانه دفاع 

خواهیم کرد.

از سوی نماینده دادستان تهران، اسامی ۱۹ متهم به اخالل در نظام 
توزیع ارز اعالم شد. به گزارش زمان به نقل ازمهر، نماینده دادستان 
تهران با اشاره به اینکه اقدام متهمان، اخالل در نظام ارزی کشور را 
به همراه داشته است، گفت: این اقدامات مجرمانه از طریق انجام 
معامالت صوری با استفاده از کارت های ملی متعدد انجام شده است 
که اکثر این معامالت با همکاری های صرافی های متعدد انجام شده تا 
ارز دولتی توزیع  شده از سوی بانک مرکزی به نیازمندان واقعی نرسد.
وی با اشاره به اسامی ۱۹ متهم اخالل در بازار ارز افزود: ولی صدفی، 
فرزند علی، بازداشت از تاریخ ۱/۵/۹۷ متولد ۱۳۴۶، متأهل، دارای 
مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخالل نظام 
ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۵۰ میلیون دالر به طور 
صوری با سوءاستفاده از کارت ملی افراد غیر است.حسینی افزود: متهم 
بعدی علیرضا حسین زاده، فرزند سعید، بازداشت از تاریخ ۳/۵/۹۷، 
متولد ۱۳۷۰، اهل ساری، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک دیپلم و 
متهم به شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید 
و فروش ۵۰ میلیون دالر است.نماینده دادستان تهران به اسامی دیگر 
متهمان اشاره و تصریح کرد: علیرضا لوئینی، فرزند حسین، بازداشت 
از تاریخ ۱۰/۵/۹۷، متولد ۱۳۴۸، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک 
لیسانس و متهم به شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت عمده از 
طریق خرید و فروش ۲۲ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۴۰۵ دالر است. محمد 
راستگو کواکی، فرزند حیدرعلی، بازداشت از تاریخ ۸/۵/۹۷، متولد 

۱۳۵۳، ساکن تهران، متأهل، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و 
متهم به اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش 
۱۷ میلیون دالر است.وی ادامه داد: نوید و فرشید ترکمانی، فرزند 
مهدی، بازداشت از تاریخ ۷/۵/۹۷، متولد ۱۳۷۱، ساکن تهران، متأهل، 
دارای مدرک کارشناسی، فاقد سابقه کیفری، متهم به خرید و فروش 
۱۵ میلیون دالر است.نماینده دادستان تهران گفت: علیرضا پرونده، 
فرزند محمدعلی، بازداشت از تاریخ ۸/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۴، ساکن 
تهران، متأهل، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت 
در اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۱۵ 
میلیون دالر است. مجتبی نوروزی، فرزند نعمت، بازداشت از تاریخ 
۲/۵/۹۷، متولد ۱۳۷۰، ساکن تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد 
سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت عمده 
از طریق خرید و فروش ۱۱ میلیون دالر است.حسینی افزود: نوید 
زهره وند، فرزند حاج احمد، بازداشت از تاریخ ۷/۵/۹۷، متولد ۱۳۵۰، 
دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری، متهم به شرکت در اخالل نظام 
ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۱۰ میلیون دالر است.
نماینده دادستان تهران به اسامی سایر متهمان اشاره و تصریح کرد: 
رحمت میرزایی، آزاد با قرار وثیقه، دارای مدرک کارشناسی، متهم به 
شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش 
۸ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۷۵ دالر است. همچنین محمد رحمتی، 
فرزند غالم، بازداشت از تاریخ ۱۰/۵/۹۷، متأهل، فاقد سابقه کیفری و 
متهم به شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید 
و فروش ۸ میلیون دالر است.وی اظهار کرد: حمید خسروی، فرزند 
علی مروت، بازداشت از تاریخ ۱۰/۵/۹۷، اهل بروجرد، ساکن تهران، 
فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت 
عمده از طریق خرید و فروش ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۴۵۰ دالر است. 

همچنین محمود کاظمی، فرزند حسین، متأهل، دارای مدرک فوق 
دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخالل نظام ارزی به 
صورت عمده از طریق خرید و فروش یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۷۰ 
دالر است.حسینی تصریح کرد: مهدی علی پور، فرزند علی، بازداشت 
از تاریخ ۹۷/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۹، اهل تهران، فاقد سابقه کیفری و متهم 
به شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید 
و فروش ۴ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۷۶۸ دالر است. همچنین سعید 
کاظمی، فرزند حسین، بازداشت از تاریخ ۸/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۵، اهل 
هشترود، ساکن تهران، متأهل، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در 
اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۵ میلیون 
و ۵۹۳ هزار و ۱۷۰ دالر است.نماینده دادستان تهران به سایر اسامی 
اشاره کرد و گفت: شاهین بنی جمالی، فرزند محمد، بازداشت از تاریخ 
۹/۵/۹۷ متولد ۱۳۶۶، اهل تهران، مجرد، دارای مدرک دیپلم، فاقد 
سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت عمده 
از طریق خرید و فروش ۴ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۹۰۰ دالر و همچنین 
یک میلیون و ۹۲۹ هزار یورو است. همچنین غالمرضا حقیقت پناه، 
اهل تهران، متولد ۱۳۴۴، دارای مدرک دیپلم، فاقد سابقه کیفری و متهم 
به شرکت در اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و 
فروش ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر است.وی در پایان خاطرنشان کرد: 
احمد طاهری، فرزند مسیح، بازداشت از تاریخ ۱۰/۵/۹۷، متولد ۱۳۶۹، 
ساکن تهران، متأهل، فاقد سابقه کیفری و متهم به شرکت در اخالل 
نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ۴ میلیون و ۴۲۴ 
هزار دالر و همچنین نریمان آرزومند، فرزند محمدرضا، بازداشت از 
تاریخ ۷/۵/۹۷، متولد ۱۳۷۰، ساکن تهران، مجرد و متهم به شرکت 
در اخالل نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش سه 

میلیون دالر است.

 اسامی ۱۹ متهم اخالل  
در بازار ارز اعالم شد
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مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی تاکید کرد:

همراهی مردم  و دولت تضمین کننده موفقیت اقتصادی
وزیر نیرو در آئین افتتاح 6 پروژه در گیالن خبر داد:

بهره برداری از 6666 پروژه در کشور

شهرکهای  شرکت  عامل  مدیر  اراک:  داودی- 
صنعتی استان مرکزی گفت: با توجه به شرایط 
حساس کنونی در جنگ اقتصادی، همراهی مردم 
اقتصادی دولت  اجرایی شدن سیاست های  در 

تضمین کننده موفقیت آن است. 
شهرکهای  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
صنعتی استان مرکزی، مصطفی آمره  به مناسبت 
۲۱ مرداد ماه با حضور در  برنامه در مسیر توسعه 
به  با توجه  آفتاب گفت:  صدا و سیمای شبکه 
اعمال تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و شرایط 
حساس کنونی دشمن به دنبال تزریق یاس و نا 
امیدی در جامعه است و اگر همراهی از طرف 
مردم صورت نگیرد سیاست های اقتصادی دولت 

با شکست مواجه می شود.
مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي 
افزود: تمامی دستگاه های اجرایی طبق قانون می 
بایست شرکت شهرکها را در تامین زیر ساخت 
های الزم برای تولید و ایجاد اشتغال یاری رسانند.
وی تاکید کرد: جذب سرمایه گذاری سبب رونق 
اقتصادی بنگاه های تولیدی و رفع بیکاری می شود 

که برای تحقق این مهم ایجاد زیر ساخت و بستر 
های الزم ضروری است.

به ماهیت حساس  با توجه  اظهار داشت:   وی 
ثباتی در تصمیم  بی  نواحی صنعتی  شهرکها و 
های اقتصادی یک سم مهلک برای این بنگاه های 

اقتصادی است.
بستر  هنوز  متاسفانه  کرد:  تاکید  ادامه  در  آمره 
همسایه  های  کشور  بازارهای  از  مندی  بهره 
تولیدی  های  واحد  برای  صادرات  افزایش  و 
فراهم نشده است و مسووالن این شرکت تمام 
سعی و تالش خود را برای تحقق کامل این مهم 

به کار بسته اند.
وی افزایش بازدهی، بهره مندی از تکنولوژی های 
روز دنیا، تولید محصول های رقابتی با بهای تمام 
شده پایین را از مهمترین  نیاز  بنگاه های تولیدی 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی عنوان کرد. 
وی در ادامه گفت: با توجه به نقش شهر اراک 
در توسعه صتعتی استان مرکزی کمبود زمین های 
نیاز صنعتی در امر توسعه می بایست به  مورد 

کمک دیر دستگاه های مربوط رفع گردد. 

نیرو در  اردکانیان« وزیر  »دکتر  منکویی- رشت: 
زیربنایی  و  ملی  پروژه  همزمان ۶  افتتاح  مراسم 
شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: در این هفته 
بهره برداری از ۳ نیروگاه بزرگ به ظرفیت ۵۲۲ 
مگاوات با سرمایه گذاری معادل ۳۱۲ میلیون یورو 
را داشتیم. همچنین عملیات اجرایی بخش گاز یک 
نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتباری معادل 
حدود ۴۰۰ میلیون یورو در استان گلستان آغاز شد.

وزیر نیرو در خصوص پروژه های بخش انتقال،فوق 

توزیع و توزیع عنوان کرد: در بخش شبکه های 
انتقال،فوق توزیع و توزیع فعالیتهای بیشماری در 
این هفته به ثمر نشسته است که بخشی از آن را 
پروژه ملی و  قالب ۶  استان گیالن در  امروز در 

زیربنایی شاهدیم.
دکتر اردکانیان تصریح کرد: در عرصه شبکه های 
انتقال، فوق توزیع و توزیع، تعداد ۶۶۶۶ پروژه در 
سطح کشور در هفته دولت امسال  به بهره برداری 
خواهند رسید که برای این پروژه ها بالغ بر ۴۶۵۰ 

میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.
وی افزود: در سطح نیروگاههای تجدید پذیر ۱۱ 
پروژه در استانهای مختلف با ظرفیت ۱۵۵ مگاوات 
به بهره برداری رسید. از این تعداد نیروگاهها؛ ۵ 
نیروگاه   ۲ فارس،  استان  در  خورشیدی  نیروگاه 
خورشیدی در استان تهران، ۱ نیروگاه خورشیدی 
در استان قم، ۱ نیروگاه خورشیدی در استان یزد  و 
۱ نیروگاه خورشیدی هم در منطقه آزاد چابهار در 
استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسیدند. 
همچنین بزرگترین نیروگاه بادی کشور نیز امروز در 

استان قزوین به بهره برداری رسید.

برگزاری مسابقه کتابخوانی »جرعه ای 
از غدیر« در اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: مسابقه بزرگ کتابخوانی »جرعه ای 
از غدیر« به همت کانون فرهنگی هنری رضوان و با 
همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در مسجد بقیه 
ا.. بعد از دعای ندبه روز جمعه ۲ شهریور ماه برگزار 

خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اسالمشهر، این مسابقه به منظور گرامیداشت عید سعید 
غدیر خم و با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی، معرفی 
بیشتر واقعه غدیر به قشر جوان و آشنایی با سیره عملی 
معصومین )ع( از کتاب » جرعه ای از غدیر » نوشته 

محمد رحمتی شهررضا برگزار می شود.  
گفتنی است: شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد 
است و عالقمندان می توانند جهت دریافت کتاب 
و شرکت در مسابقه با شماره های ۰۹۳۹۰۱۸۷۹۷۳ 
شعبانی و ۰۹۱۲۲۲۸۱۵۲۷ سیفی تماس حاصل نمایند.   
در پایان الزم به ذکراست : قرعه کشی و اهداء جوایز ۷ 
شهریور ماه همزمان با جشن عید غدیر خم انجام و به 
نفرات برگزیده اول تا سوم لوح تقدیر و جایزه نقدی 

اهداء خواهد شد.   

افتتاح  و بهره برداری از پروژه های راه و 
شهرسازی در هرمزگان

مدیر ساخت و توسعه راه و شهرسازی هرمزگان از 
افتتاح چندین پروژه ساخت و توسعه راه و شهرسازی 
در پنج شهرستان استان هرمزگان تا روز چهارم هفته 

دولت خبر داد.
و  راه  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شهرسازی استان هرمزگان،علی علیزاده عنوان کرد: 
طرح های افتتاح شده شامل راه روستایی در شهرستان 
های بندرعباس، جاسک، بندرلنگه، خمیر و حاجی آباد 
است.  وی درحاشیه بهره برداری از پروژه بهسازی 
محور فین گفت: این پروژه به طول ۴.۵ کیلومتر در فاز 
نخست با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان به بهره 
برداری رسید. این مقام مسئول در ادامه افزود: وی در 
ادامه درباره راه روستایی شهرستان جاسک بیان کرد: 
ساخت راه روستایی خوش گیزو به طول ۳ کیلومتر 
و با اعتباری بالغ بر ۶۳۰ میلیون تومان احداث و مورد 
بهره برداری قرار گرفت. مدیر ساخت و توسعه راه و 
شهرسازی هرمزگان افزود: در شهرستان حاجی اباد نیز 
راه روستایی شاه پریان ، راه روستایی تمب شماگ و 
راه روستایی پور مازگرد جمعا بطول ۱۸/۵ کیلومتر و 
با اعتباری بالغ بر۲۲.۵میلیارد تومان مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

خبر

ارزیابی تامین کنند گان و بهبود زنجیره تامین

وحیدی فر-اهواز: تامین کنندگان یکی از ارکان اصلی زنجیره تامین 
به شمار می روند؛ بنابراین ارزیابی تامین کنندگان برای همکاری با یک 
سازمان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. واحدهای ارزیابی 
در چند سال های گذشته با راه اندازی سایت های تکمیل اطالعات 
تامین کنندگان توانسته اند، گام های موثری در راستای جمع آوری هرچه 
سریع تر و دقیق تر اطالعات آن ها بردارند. این سامانه ها با بهره برداری 
از الگوهای برجسته جهانی، موفق به جمع آوری اطالعات و داده های 
و جذب  واسطه ها  همکاری، حذف  درخواست کننده  شرکت های 

چندین برابری آن ها در مدت زمان اندک فعالیت خود می شود.
امروزه مدیریت زنجیره تامین یکی از اصلی ترین ارکانی است که 
در حوزه های گوناگون صنعتی در راستای تولید محصول با حداکثر 
بهره وری مورد توجه قرار می گیرد. یکی از مهم ترین وظایف مدیریت 
زنجیره تامین، یکپارچه سازی داده ها و جریان  های اطالعاتی است تا 
منجر به افزایش راندمان و بهبود اثربخشی روابط بین زنجیره ها از تامین 
ماده اولیه گرفته تا رسیدن به محصول نهایی و فروش و سودآوری 
برای شرکت یا بنگاه اقتصادی شود. زنجیره تامین می تواند متشکل 
از تیم های تخصصی باشد که به طور جداگانه اما پیوسته، در راستای 
تولید محصول نهایی و ارائه خدمات به مشتریان فعالیت می کنند. این 
زنجیره شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و خرده و 
عمده فروشانی است که در راستای نیل به اهداف یک مجموعه به کار 
گرفته می شوند. در ادامه به یکی از بخش های مهم مدیریت زنجیره 

تامین، یعنی تامین کنندگان و نظام های ارزیابی آن ها پرداخته می شود.
تامین کنندگان یک واحد صنعتی دامنه گسترده ای از تمامی افراد و 
واحدهایی را در برمی گیرند که تقاضای همکاری با یک واحد بزرگتر 
در راستای تامین نیازهای آن را دارند. نکته بسیار مهمی که در اینجا 
باید مورد توجه قرار گیرد، وجود واحدهای متقاضی بسیار و نیز 
تقاضای شرکت ها برای انتخاب تامین کنندگان اصلح است. که این 
امر با برقراری سامانه یکپارچه برای ارزیابی و مقایسه تامین کنندگان 
با یکدیگر تسهیل می شود. استاندارد سازی و انجام ارزیابی ها با توجه 
به قوانین و معیارهای هر شرکت به فرآیند انتخاب واحدهای شایسته 
کمک می کند. پس از مشخص کردن اهداف سازمان نخستین گام برای 

انتخاب تامین کنندگان، جمع آوری اطالعات ازسوی متقاضیان است.
چنانکه اشاره شد، ارزیابی تامین کنندگان در راستای بررسی همه  جانبه 
صالحیت افراد، سازمان ها و واحدهای دارای قابلیت، برای برعهده 
گرفتن بخشی از وظایف، فعالیت ها و نیز رفع نیازهای یک واحد 
بزرگ دولتی یا خصوصی انجام می شود. اهمیت نقش واحدهای 
صنعتی بزرگ به ایجاد سامانه ای منسجم و هماهنگ در بحث نظارت 
و ارزیابی منجر شده  است. نیاز به وجود مرجعی کامل برای هدایت 
و جذب تمامی واحدهای خواستار همکاری با این صنایع احساس 
می شود. شرکت فوالد خوزستان به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ فوالد 
و نیز نخستین صادرکننده محصوالت فوالدی در ایران، از سامانه ای 
منسجم برای ارزیابی تامین کنندگان برخوردار است. واحدهای ارزیابی 
این شرکت در زمینه های گوناگونی به فعالیت مشغول هستند. فعالیت  
واحد ارزیابی این شرکت به اطالعات مالیاتی و مالی محدود نبوده و 
ارزیابی توانایی  اجرایی، کاال و خدمات واحدهای خواستار همکاری 

نیز از وظایف اصلی این واحد نظارتی است. 

خبر

اجرایی  ستاد  قرارگاه جهادی خدمت رسانی  مسئول 
فرمان حضرت امام )ره( هدف از تأسیس این قرارگاه را 
حمایت و پشتیبانی از گروه های جهادی سراسر کشور 

ذکر کرد. 
دکتر ودود حیدری با بیان این مطلب و با اشاره به این که 
۲۰ ماه از آغاز فعالیت این قرارگاه می گذرد، افزود: پس 
از تأکیدات رهبر معظم انقالب در دیدار با دانش جویان 
در سال ۹۵، قرارگاه جهادی خدمت رسانی در ستاد 
از  استفاده  به منظور  امام )ره(  فرمان حضرت  اجرایی 
ظرفیت های ستاد برای پشتیبانی از گروه های جهادی 

شکل گرفت. 
وی فعالیت اصلی این قرارگاه را در طول این مدت به 
دو بخش تقسیم نمود و خاطرنشان کرد: بخش اول، 
اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم و و روستاها 
و استفاده از آن ها در محرومیت زدایی و خدمت رسانی 
به مردم این مناطق است که این خدمات موارد متعددی 
از جمله امداد و نجات در حوادث و بالیای طبیعی، 
آسیب های  در  مؤثر  حضور  اشتغال زایی،  اقدامات 
اجتماعی، فعالیت های عمرانی، بهداشتی و درمانی و 

غیره را شامل می شود.  
اجرایی  ستاد  قرارگاه جهادی خدمت رسانی  مسئول 
فرمان حضرت امام )ره( ادامه داد: بخش دوم فعالیت 
برای  جهادی  گروه های  از  حمایت  به  هم  قرارگاه 
توانمندسازی و تثبیت این گروه ها بازمی گردد. جریان 

جهادی کشور باید تقویت شود تا گروه ها توانمند شده 
و پس از مدتی تبدیل به گروه هایی پایدار و مانا برای 
فعالیت در عرصه های مختلف خدمت به مردم شوند.  
دکتر حیدری تصریح کرد: بر مبنای همین سیاست، 
تالش کردیم که فعالیت گروه های جهادی به خاطر 
نداشتن هزینه های الزم تعطیل نشود. قرارگاه جهادی 
امام )ره(  خدمت رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
در دو سال گذشته از ۱۵۰۰ گروه جهادی در سطوح 

مختلف از ابتدایی تا پیشرفته حمایت کرده است.  
وی اولویت فعالیت های قرارگاه جهادی خدمت رسانی 

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( را در حوزه های 
اشتغال زایی و آسیب های اجتماعی ذکر کرد و گفت: 
با توجه به این که عمده مشکالت کشور ریشه در این 
دو معضل دارد، تالش شده تا با حضور مؤثر در این 
عرصه ها، گروه های جهادی را حمایت کنیم. از سوی 
دیگر، با توجه به این که گروه های جهادی عمدتاً در 
حوزه های زیربنایی فعالیت دارند، سعی کرده ایم تا از 

همه ی این اقدامات حمایت و پشتیبانی کنیم.  
اجرایی  ستاد  قرارگاه جهادی خدمت رسانی  مسئول 
فرمان حضرت امام )ره( عنوان کرد: در سال ۹۷ در دو 

مقطع نوروز و تابستان حمایت های الزم از گروه های 
جهادی انجام گرفت. برای مثال، در تابستان امسال ۴۵۰ 
گروه پشتیبانی شده اند. مبنای این حمایت هم طرح هایی 
است که این گروه های جهادی برای محرومیت زدایی 
در عرصه های مختلف ارایه می دهند. پس از بررسی و 
تصویب این طرح ها در ۷ کارگروه تخصصی قرارگاه 
متشکل از جهادگران پیشکسوت، در دستور کار برای 

حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند.  
پشتیبانی های  البته همه ی  یادآور شد:  دکتر حیدری 
گروه های جهادی  از  قرارگاه جهادی خدمت رسانی 
به حمایت های مالی محدود نمی شود و این قرارگاه 
هدف گذاری  محروم،  مناطق  شناسایی  حوزه ی  در 
اولویت های کشور و جهت دهی گروه ها به این سمت 

و سو هم ورود کرده و مشاوره می دهد.  
بنیاد  با  قرارگاه  این  وی در خصوص همکاری های 
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
هم توضیح داد: قرارگاه در حوزه های عمرانی، زیربنایی 
هم افزایی  و  همکاری  برکت  بنیاد  با  کارآفرینی  و 
داشته است و از زیرساخت ها و ظرفیت های بنیاد در 
حمایت از گروه های جهادی بهره می برد، که از جمله 
می توان به مشارکت در انتخاب تسهیل گران جهادی در 
طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت و بهره گیری از توان 
و قابلیت های گروه های جهادی در ساخت مدرسه و 

پروژه های بنیاد برکت اشاره کرد.  

حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از 1500 گروه جهادی 

متن آگهی
خواهان رو نوشت حصروراثت  عزت اله احمدی خویی فرزند ابوالقاسم به شرح 
دادخواست تقدیمی ثبت شده به کال سه ۹۷۰۲۸۵ از این شعبه درخواست گواهی 
حصروراثت  نموده و چنین  توضیح داده که شادروان سهراب احمدی خوئی  به 
شماره شناسنامه ۶۶ در مورخ۲۷ /۱۳۹۴/۵ در اقامتگاه دائمی  خود بدرود حیات 

گفته  وورثه حین الفوت آن منحصر است به : 
۱ـ  امیر محمد احمدی  خویی ش ش ۴۶۱۱۰۴۷۲۰۲   فرزند متوفی

۲ـ  پریسا حبیبی خوئی ش .ش ۲۵ همسر متوفی 
۳ ـ سیما امینی خوئی ش . ش ۵۹۳ مادر متوفی

 ۴ ـ عزت اله احمدی خویی  ش . ش ۲۳ پدر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه تقدیم دارد درغیراین صورت گواهی 

صادر خواهد شد. 
براتعلی کریمزاده – رئیس شورای حل اختالف شعبه 1 سورشجان

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح      ۱۰۶ شماره   شناسنامه  دارای  صفرلو  سیاره  خانم 
کالسه۹۷۰۶۰۳/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
 ۸۹/۱۲/۲۱ تاریخ    در     ۴ بشناسنامه  صفرلو  محرم  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  علی 
بایرام صفرلو فرزند   –پسر متوفی/۲-  –ش ش ۲۰۰ خوی  صفرلو فرزند  محرم 
محرم -ش ش  ۳۱۵ خوی-پسر متوفی/۳- طاوس صفرلو فرزند محرم -ش  ش 
۱۹۹ –خوی-دختر متوفی/۴-مهناز  صفرلو فرزند محرم ش ش ۳۱۶ -خوی-دختر 
لیلی  متوفی/۶-  فرزند محرم ش ش ۴ خوی- دختر  متوفی/۵-معصومه  صفرلو 
انجام تشریفات  با  اینک  –همسرمتوفی/  فرزند رسول ش ش  ۴  خوی  قاسملو 
مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد/ 

جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی
رونوشت آگهی حصر وراثت

به کالسه   خانم مالحت مختاری دارای شناسنامه شماره   ۲   بشرح دادخواست 
۹۷۱۰۵۸/ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان خرم امروزی بشناسنامه ۱۰۹۸   در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۳۱  اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  سعید امروزی فرزند خرم 
ش ش۶۵۰ مرند –پسر متوفی/۲- معصومه امروزی فرزند خرم -ش ش۱۸۹- مرند 
دخترمتوفی/۳-  سپیده امروزی فرزند خرم -ش  ش ۲۵۹۱-مرند -دختر متوفی/۴-  
ربابه امروزی فرزند خرم ش ش۴۶۰ جلفا -دختر متوفی/۵- مالحت مختاری فرزند 
قلی  ش ش ۲ پلدشت –همسرمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

برگ اجرائیه
محکوم له یعقوب اسمعیل نژاد ربطی فرزند  حیدر – شغل ازاد به وکالت آقای 
جعفر صادق دادگر  به نشانی خوی –خ امام – کوچه نوراله خان –مجتمع نوراله 
خان –طبقه چهارم واحد ۱۱  و محکوم علیه  ابراهیم صادقی فرزند یحیی -  شغل  
ی  شورا   ۹۶/۱۲/۲۶ مورخه   شماره۹۷/۲۰   دادنامه  موجب  المکان  مجهول  ازاد 
حل اختالف  شعبه هفتم  ۷ که وفق دادنامه شماره --شعبه  --  دادگاه تجدید 
پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم  است   کرده  قطعیت حاصل  استان  نظر  
دادرسی   هزینه  احتساب  با  اصل خواسته   بابت  از  ریال     ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  
و  الوصول  یوم  تا  دادخواست   تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  ریال   بمبلغ۳/۶۰۰/۰۰۰ 
پرداخت   وحق الوکاله وکیل در حق محکوم له  . ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی 

به عهده محکوم عیله  می باشد
اجرائیه ظرف  ابالغ  از  اجرائیه: ۱-پس  ابالغ  تاریخ  از  است  علیه مکلف  محکوم 
مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی 
ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به 
نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده ۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه 

 قاضی شورا شعبه هفتم  خوی-  رحمانینموده و به آن عمل نماید

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه  به  دادخواست  بشرح     ۱۰ شماره   شناسنامه  دارای  آقازاده  علی  آقای 
نموده  و چنین  دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  این  ۹۷۰۸۱۰/ش۳     
توضیح داده که شادروان حبیبه پیرانی  بشناسنامه ۵۰۱ در تاریخ۹۶/۶/۲۵  اقامتگاه 
دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- علی آقازاده فرزند  
محمدرضا –ش ش ۱۰   خوی –پسر متوفی/۲- محمود  آقازاده فرزند  محمدرضا 
-ش ش   ۸۴۲  خوی-پسر متوفی/۳-  مهرانگیز آقازاده فرزند محمدرضا -ش  
ش۶۶۴  ش  محمدرضا  فرزند  آقازاده  ربابه  متوفی/۴-   –خوی-دختر    ۶ ش 
-خوی-دختر متوفی/۵- فاطمه آقازاده فرزند محمدرضا  ش ش۸۸۷ خوی- دختر 
متوفی/۶- مهری آقازاده فرزند محمدرضا ش ش ۹۶۰ خوی –دخترمتوفی/ اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

برگ اجرائیه
محکوم له حسین  حرمت  خواه  فرزند  عبداله – شغل ازاد به وکالت آقای جعفر 
صادق دادگر  به نشانی خوی –خ امام – کوچه نوراله خان –مجتمعه نوراله خان –
طبقه چهارم واحد ۱۱  و محکوم علیه  بهروز موسی زاده فیروز  شغل  ازاد مجهول 
اختالف   ۹۶/۱۲/۲۶ شورا ی حل  مورخه    ۲۸/۹۷ شماره  دادنامه  موجب  المکان 
شعبه هفتم  ۷ که وفق دادنامه شماره --شعبه  --  دادگاه تجدید نظر  استان قطعیت 
حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال  از بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی  بمبلغ ۲/۳۷۰/۰۰۰ ریال  
تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست  تا یوم الوصول و پرداخت   وحق الوکاله وکیل 
در حق محکوم له  . ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم عیله  می باشد

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید
 قاضی شورا شعبه هفتم  خوی-  رحمانی

آگهی ابالغ
 معرفی داور به آقای علی اکبر رحمتیان فرزندان الوان

اکبر  آقای علی  به طرفیت خوانده  دادخواستی  ماه دولت درویشی  خواهان خانم 
رحمتیان به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۰۲۰۱۵۲۵ شعبه سوم دادگاه خانواده شهرستان 
طبق  دادگاه  دستور  که حسب  تعیین  داوری  به  امر  ارجاع  قرار  و  ثبت  آباد  خرم 
موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک هفته پس از تاریخ انتشار آگهی داور واجد الشرایط خود 
را به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود داور واجد الشرایط خود 

را به این دادگاه معرفی نماید . 
بایگان شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –مسلم نوروز پور . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   ۱۰۶ شماره  شناسنامه  دارای  صفرلو  سیاره  خاتم  
۹۷۰۶۲۸/ش۳ این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان اردشیر صفرلو بشناسنامه ۷۹   در تاریخ۶۹/۹/۵  اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  جمشید صفرلو فرزند  
فرزند   صفرلو  رشید  متوفی/۲-   –پسر  خوی  ش۲۸۰۱۴۷۱۳۵۶  –ش  اردشیر 
اردشیر -ش ش  ۲۸۰۱۴۷۱۴۸۸ خوی-پسر متوفی/۳- محمدرضا  صفرلو فرزند 
فرزند  صفرلو  علیرضا  متوفی/۴-  –خوی-پسر   ۲۸۰۱۴۷۲۳۲۸ اردشیر -ش  ش 
فرزند  صفرلو  درم   گل  متوفی/۵-  -خوی-پسر  ش۲۸۰۳۲۵۹۵۴۰  ش  اردشیر 
فرزند  صفرلو  متوفی/۶-فاطمه   دختر  خوی-   ۲۸۰۱۴۷۲۸۰۸ ش  ش  اردشیر 
اردشیر ش ش۲۸۰۱۴۷۲۸۱۶ خوی –دخترمتوفی/۷- سکینه صفرلو فرزند اردشیر 
اردشیر  ش  متوفی/۸- رقیه صفرلو فرزند  ش ش  ۲۸۰۱۴۷۲۸۷۵ خوی -دختر 
ش  عباس   فرزند  هندوانی  محترم  متوفی/۹-  خوی-دختر    ۲۸۰۳۶۱۰۲۰۵ ش 
در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی/  همسر   – ش۲۸۰۳۲۱۵۲۴۱خوی 
تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور  خواست 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

برگ اجرائیه
آقای جعفر  به وکالت  ازاد  – شغل  بهروز خلیل زاده    فرزند حمید  له  محکوم 
نوراله  –مجتمعه  خان  نوراله  کوچه   – امام  –خ  خوی  نشانی  به  دادگر   صادق 
خان –طبقه چهارم واحد ۱۱  و محکوم علیه ۱-منصور قربانی فرزند رسول ۲- 
دادنامه  المکان موجب  سیدرضا رضوی علوی فرزند سیداسداله  هر دو مجهول 
شماره  ۱۹۹۱/۹۶ مورخه۹۶/۱۱/۱۶ شورا ی حل اختالف  شعبه هفتم  ۷ که وفق 
دادنامه شماره --شعبه  --  دادگاه تجدید نظر  استان قطعیت حاصل کرده است  
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ     ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  از بابت اصل 
خواسته  با احتساب هزینه دادرسی  بمبلغ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال  تاخیر در تادیه از تاریخ 
دادخواست  تا یوم الوصول در حق محکوم له  . ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به 

عهده محکوم عیله  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید
 قاضی شورا شعبه هفتم  خوی-  رحمانی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۵۵۶۰۰۰۹۲ شعبه ۶ شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی 
)ره ( شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۵۵۶۰۰۲۲۵ – خواهان : خانم 
فریبا زیدی زاده به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد خ انقالب کوچه 
تختی پالک ۲۶ - خوانده : آقای میالد بختیاری فرزند عباس به نشانی مجهول المکان – 

خواسته : مطالبه وجه 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست فریبا زیدی زاده به طرفیت میالد بختیاری به 
خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه پرداختی با احتساب خسارات دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مفاد اظهارات خواهان 
و تصویر پرینت گردش حساب بانکی خواهان و مودای شهادت شهود تعرفه شده که 
داللت بر مدیون بودن خوانده دارد و اینکه مشارالیه علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی 
در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود تقدیم ننموده و با رعایت اصل 
استصحاب در بقای دین دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۲۵۷-۲۷۱ 
قانون مدنی و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
اجرای حکم براساس نرخ شاخص اعالمی بانک مرکزی که در مرحله اجرا محاسبه می 
گردد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – حسین امیری . 

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-پیرولی کرم پور گردابی فرزند عباس علی به نشانی مجهول المکان 
۲-قدم بانو کرم پور گردابی به نشانی عباس علی به نشانی : مجهول المکان 

۳-عنبر بانو کرم پور گردابی فرزند عباس علی به نشانی : مجهول المکان 
مهلت حضور از تاریخ ابالغ :۳ روز محل حضور : دادگستری شهرستان خرم آباد 
نوع علت حضور : مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا با توجه 
به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر اقدام 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم گلی قادری دارای شماره شناسنامه ۱۹۷ و شماره ملی ۵۵۸۸۸۹۳۶۸۹به شرح 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسه ۸/۹۷۰۶۶۷  دادخواست 
۵۸۶و  شناسنامه  به  امینی  رئوف  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
شماره ملی ۳۷۳۲۳۱۸۸۴۲در تاریخ۱۳۹۷/۳/۵ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱-گلی قادری ش ش۱۹۷ ت ت ۱۳۴۶/۴/۵ و شماره ملی ۵۵۸۸۸۹۳۶۸۹همسر 

متوفی
۲-مهری امینی ش ش -ت ت ۱۳۴۷/۱/۱و شماره ملی ۳۷۳۲۳۰۴۲۳۱ خواهرمتوفی
خواهر   ۳۷۳۱۹۹۰۸۶۵ ملی  شماره  ۱۳۵۱/۱/۱و  ت  -ت  ش  ش  امینی  ۳-شهال 

متوفی
خواهر   ۳۷۳۲۰۰۶۶۲۱ ملی  شماره  ۱۳۵۳/۷/۱و  ت  -ت  ش  ش  امینی  ۴-فریده 

متوفی
۵-سهیال امینی ش ش – ت ت ۱۳۵۳/۷/۱ و شماره ملی ۳۷۳۲۳۶۵۲۱۲ خواهر 

متوفی
به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشداز تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 6819 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شماره۳۳۶۰۰۴۷۳۳۸بشرح  شناسنامه  دارای  رستمی  سامان  آقای 
توضیح  وچنین  نموده  حصروراثت  گواهی  شورادرخواست  کالسه۹۷۱۰۰۳ازاین 

داده که شادروان منصوررستمی بشناسنامه۴۸درتاریخ۲۹مرداد۹۷
اقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:

۱-نسرین رستمی،فرزندمنصور،ش ش:۲۴،نسبت بامتوفی)فرزند(
۲-پروین رستمی،فرزندمنصور،ش ش:۲۴،نسبت بامتوفی)فرزند(

۳-شهین رستمی،فرزندمنصور،ش ش:۳۳۶۰۰۲۴۷۵۳،نسبت بامتوفی)فرزند(
۴-معصومه کریمی،فرزندحیدر،ش ش:۱۶،نسبت بامتوفی)همسر(

۶۵-طاوس رستمی،فرزندحسن،ش ش:۳۳۶۹۷۴۴۹۸۸،نسبت بامتوفی)مادر(
۶-سامان رستمی،فرزندمنصور،ش ش:۳۳۶۰۰۴۷۳۳۸،نسبت بامتوفی)فرزند(

۷-امیررستمی،فرزندمنصور،ش ش:۵۴۵،نسبت بامتوفی)فرزند(
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  داردویاوصیتنامه  اعتراضی  نمایدتاهرکسی 
آگهی ظرف یکماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد. مجوزارشاد:۵۵۲۰

رئیس شعبه دوم حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه
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 دفترچه بیمه در مراکز درمان تأمین اجتماعی
 حذف شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: حذف دفترچه بیمه از مراکز 
واحدها  این  در  الکترونیک  نسخه  اجرای  و  اجتماعی  تأمین  درمان 
مهمترین اقدام این سازمان در یکسال گذشته و به عنوان کارنامه موفق 

دولت بوده است.
سیدتقی نوربخش روز اظهار کرد: حذف دفترچه درمانی و صدور نسخه 
الکترونیک در مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی در ۹ استان 
آغاز شده است و در صورت همکاری وزارت بهداشت می توان این 

طرح را در تمام کشور به اجرا گذاشت.
نوربخش عنوان کرد: با توجه به زمینه سازی ها و اقداماتی که طی 
سال های اخیر انجام گرفته است، سازمان تامین اجتماعی پیشگام در 
توسعه پروژه نسخه الکترونیک و حذف دفترچه های کاغذی در مراکز 
درمانی طرف قرارداد است و اجرای این برنامه افتخاری برای سازمان 
تامین اجتماعی است به گزارش ایرنا،.وی خاطرنشان کرد: طرح حذف 
دفترچه های درمانی تامین اجتماعی از حدود ۲ سال پیش در مراکز ملکی 
تامین اجتماعی آغاز شد و اکنون تمام این مراکز خدمات رسانی را بدون 
دفترچه به افراد تحت پوشش ارائه می دهند و اکنون در مراکز طرف 
قرارداد در حال انجام است. تاکنون در چهار استان این طرح انجام شده 
است. وی اضافه کرد: تاکنون ۹۰ میلیون نسخه الکترونیک در مراکز 
ملکی سازمان تامین اجتماعی تولید شده است که با اجرای این طرح از 
این پس تمام نسخه ها به صورت الکترونیکی صادر می شود. مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای طرح نسخه الکترونیک می تواند 
در ارائه خدمات مطلوب تر به مردم بسیار موثرتر واقع شود و در نهایت 
باید خدمات بخش درمان مستقیم )مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی( 
و بخش درمان غیرمستقیم )مراکز و بیمارستان های طرف قرارداد( به 

هم متصل شود.
وی افزود: اکنون تمام بیمه شدگان و مستمری بگیران این سازمان بدون 
در دست داشتن دفترچه های درمانی می توانند از خدمات درمانی این 
مراکر بهره مند شوند و فقط با ارائه کارت ملی خود می توانند عالوه بر 
مراجعه به پزشک از طرح نسخه الکترونیکی استفاده کنند و داروها نیز 
با همان کدملی در داروخانه های مراکز ملکی تامین اجتماعی به بیمار 

داده می شود.

 تدوین راهبردها و راه حل های حمل و نقلی پایتخت
 در برنامه پنج ساله سوم 

نخستین نشست »کمیسیون حمل ونقل و ترافیِک تدوین برنامه پنج ساله 
سوم« در معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد. 

ترافیک  معاون حمل ونقل و  پورسیدآقایی،   پیام محسن  به گزارش 
بر  گفت:  نشست  ابتدای  در  کمیسیون  رئیس  و  تهران  شهرداری 
اساس نظامنامه ای که برای تدوین برنامه پنج ساله سوم طراحی شده، 
کارگروه هایی پیش بینی شده است تا کار مقدماتی تدوین برنامه را انجام 
دهند و نتایج این کارگروه ها نهایتا در این کمیسیون مورد بحث و بررسی 
اعضا قرار می گیرد تا پس از تصویب، جهت بررسی و تصویب نهایی به 

شورای اسالمی شهر تهران ارائه شود. 
این صورت طراحی شده که سه  به  کار کمیسیون  افزود: روش  وی 
جلسه برگزار خواهیم کرد که امروز نخستین جلسه است و در این 
مسایل  زمینه  در  تخصصی  کارگروه های  توسط  که  کارهایی  جلسه 
کلیدی، ریشه ها و دالیل بروز مشکالت شهر تهران در حوزه حمل ونقل 
تدوین شده، موردبررسی قرار می گیرد و راهبردها و راه حل های این 
مسائل ارائه می شود.  وی با بیان این که اعضای کمیسیون باید نظرات 
تخصصی خود را درباره عوامل موثر، راهبردها و راه حل های مسائل 
کلیدی شهر تهران در حوزه حمل ونقل و ترافیک ارائه کنند، افزود: بعد از 
جمع بندی راه حل ها در جلسه امروز، بر اساس این راه حل ها، در جلسه 
بعدی، پروژه هایی که باید ظرف ۵ سال آینده در تهران انجام شود را 
تعیین و تعریف می کنیم و در جلسه پایانی، درباره منابع موردنیاز و روش 
به دست آوردن و مصارف آن ها بحث و بررسی و جمع بندی خواهیم 
داشت.  وی تأکید کرد: ما تا پایان شهریورماه باید برنامه را آماده و نهایی 

کنیم و برای تصویب به شورای اسالمی شهر تهران ارائه کنیم. 
در ادامه این نشست، مسعود رنجبریان، مدیرکل برنامه ریزی و توسعه 
روند  از  گزارشی  شهرداری،  ترافیک  و  حمل ونقل  معاونت  شهری 
تدوین برنامه پنج ساله سوم ارائه کرد و به تشریح راهبردها و راه حل های 

تدوین شده پرداخت.

خبر

روزانه 20 میلیارد تومان در 
کشور دود می شود

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
گفت: در شرایط اقتصادی فعلی روزانه ۲۰ 
میلیارد تومان در کشور برای مصرف سیگار 
هزینه می شود  و حداقل ۲ تا سه برابر این 
مبلغ را دولت برای درمان بیماری ها هزینه 

می کند. 
محمدرضا مسجدی با بیان اینکه بر اساس 
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
دخانیات  مصرف  نیاز  ۹۸  درصد  از  بیش 
تامین  داخلی  کارخانجات  توسط  کشور 
می شود، به ایرنا گفت: ما این ادعا را قبول 
تولید  داخلی  میزان  که  معتقدیم  و  نداریم 
و  است  میزان  این  از  بیشتر  بسیار  سیگار 
انجام  نیز  صادرات  آینده  در  دارند  قصد 

دهند. 
تمام  در  سیگار  قاچاق  اینکه  بیان  با  وی 
جهان به صورت هدایت شده انجام می شود، 
سود  علت  به  سیگار  قاچاق  داشت:  اظهار 
دنیا  کشورهای  تمام  دارد  در  که  فراوانی 
تولید داخلی سیگار  اتفاق می افتد. هر قدر 
باشد،  بیشتر  مقررات  اعمال  و  نظارت  و 

نمی توان جلوی قاچاق را  گرفت. 
داد:  ادامه  ریه  بیماری های  تخصص  فوق 
بیشتر شرکت های خارجی که یک مارک از 
سیگار آنها را وارد می کنیم، خودشان  سیگار 
قاچاق را نیز وارد می کنند؛ آنها به طور مثال 
می گویند که ۱۰۰ هزار پاکت سیگار رسمی 
وارد  کنید.  غیررسمی  پاکت  میلیون  یک  و 
تولید سیگار  میزان  به  توجه  با  هر حال  به 
در کشور، بحث قاچاق خیلی جدی نیست. 

مسجدی گفت: تنها تولیداتی که در کشور 
رو به گسترش است، دخانیات است و این 
توجه  باید  دارد.  بیشتر  تامل  و  فکر  به  نیاز 
انقالب،  از  پس  سال های  تمام  کنیم  طی 
قرار  تحریم  ها  جزو  وقت  هیچ  سیگار 
نگرفت. وقتی دارو و مواد اولیه و تجهیزات 
قرار  تحریم  تاثیر  نوعی  تحت  به  پزشکی 
می گیرند و مردم تحت فشار هستند، سیگار 
این است  و توتون تحریم نمی شود. هدف 
که مردم ما بیشتر  بیمار شوند و مرگ و میر 
افزایش یابد تا سود بیشتری نصیب دشمنان 

شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات 
با اشاره به افزایش قیمت سیگار طی ماه های 
اخیر اظهار داشت: حتی سیگارهای داخلی 
نیز  گران شده است و این در شرایطی است 
که مشتری قیمت های جدید را می پردازد و 
تولیدکننده و واردکننده نیز سود می برند، اما 
بر  مالیات  نمی رود.  دولت  به  جیب  مبلغی 
سیگار نه به قیمت خرده فروشی بلکه از در 

کارخانه پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه قبال روزی ۱۰ میلیارد تومان 
در  افزود:  می شد،  هزینه  سیگار  مصرف  برای 
دارد؛  وجود  جدی  مشکالت  دخانیات  مورد 
قانون می گوید هر گونه تولید، واردات و احداث 
کارخانه جدید دخانیات باید در ستاد کشوری 
کنترل دخانیات تصویب شود. کسی که در  ایران 
کارخانه دخانیات احداث می کند، به دنبال سود 
مصرف  در  نیز  دخانیات  کارخانه  سود  است. 
باید مصرف  سیگار  جوانان  یعنی  است؛  بیشتر 
و قلیان را بیشتر کنند تا جیب عده ای خاص پر 

شود و ضرر آن نیز به دولت می رسد. 

خبر

که  این  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
تجهیزات  فضا،  همچون  مولفه هایی  در 
موثری  قدم های  آموزشی  امکانات  و 
منظور  به  کرد:  اظهار  است،  شده  برداشته 
یابی  دست  موجود،  نابرابری های  رفع 
دانش  برای  آموزشی  به فرصت های  برابر 
آموزان مناطق مختلف کشور از راهبردهای 

وزارتخانه است.
سید محمد بطحایی در مراسم بهره برداری 
شهرستان  دولت  هفته  های  پروژه  متمرکز 
گمیشان تصریح کرد: در حوزه آموزش و 
پرورش در ۴۰ سال پس از پیروزی انقالب 
شد  برداشته  ای  ارزنده  های  گام  اسالمی 
که یکی از مهمترین آنها کاهش نرخ ترک 
تحصیل  از  محروم  کودکان  یا  و  تحصیل 

است.
وی افزود: هر چند یک بازمانده از تحصیل 
یا دانش آموز ترک تحصیل کرده نیز عیب 
و  ها  تالش  نباید  اما  شود  می  محسوب 

اقدامات نظام مقدس جمهوری اسالمی در 
حوزه آموزش و پرورش را نادیده بگیریم.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مهمترین 
حکومت  مدیران  و  دولتمردان  وظیفه 
و قسط  استقرار عدل  برای  اسالمی تالش 

در جامعه است. وی گفت: راهبرد مسئوالن 
باید به گونه ای طرح ریزی شود که امکان 
دست یابی به منابع و امکانات کشور برای 
همه ایرانیان از هر مذهب و قوم و رنگ و 

یا منطقه جغرافیایی فراهم شود.

تمام  وجود  با  کرد:  اضافه  بطحایی 
ناجوانمردانه  فشارهای  و  کارشکنی ها 
به  حرکت  کشور  بر  حاکم  رویه  دشمن، 
سوی عدالت و استقرار آن در جامعه است 
که باید با تالش بیشتر این رویه را تسریع 
به  امروز  ما  داد:  ادامه  همچنین  وی  کنیم. 
نیازمند  آموزشی  کیفیت  سطح  ارتقای 
موجود  برنامه های  اصالح  با  باید  هستیم، 
بتوانیم کودکانی را تربیت و تحویل جامعه 
دهیم که به عنوان پدران و مادران آینده این 
سرزمین بتوانند در مسیر توسعه و پیشرفت 
و  وزیرآموزش  کنند.  مسوولیت  قبول 
پرورش بیان کرد: باید دانش آموزانی تربیت 
فردی  و  اجتماعی  مسائل  بتوانند  که  کنیم 
دینی  های  آموزه  انجام  در  و  کنند  را حل 
امیدواری  ابراز  همچنین  وی  باشند.  موفق 
کرد با همراهی همه مجموعه نظام گام های 
تحول در نظام آموزش و پرورش با سرعت 

بیشتری به پیش رود.

بطحائی: 

راهبرد آموزش و پرورش رفع نابرابری است

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اعالم آمادگی پلیس برای 
استفاده از موتوربرقی خبر داد.

پلیس  طرح  افتتاح  مراسم  در  رحیمی  حسین  سردار 
دوچرخه سوار با بیان اینکه از زحمات شهردار پر تالش 
در  نقل  و  حمل  معاونت  اثرگذار  اقدامات  همچنین  و 
بهبود زیست شهری تشکر می کنم، گفت: من حساسیت 
ویژه ای به موضوعات ترافیکی دارم و معتقدم که باید به 

مباحث زیست محیطی نیز در کنار این مهم توجه شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از خودروها ابتدایی ترین 
ادامه داد: در شش ماهه  اصول را هم رعایت نمی کنند، 
اول سال وضعیت خوبی در باب آلودگی هوا نداشتیم و 
پلیس از همین حاال بحث برخورد با خودروهای دودزا 
و فاقد معاینه فنی را در دستور کار خود قرار داده است.

نگران  شهروند  یک  عنوان  به  من  اینکه  بیان  با  رحیمی 
تعداد  این  االن  همین  گفت:  هستم  سوارها  دوچرخه 
مقررات  و  سواری  دوچرخه  اصول  هم  سوار  دوچرخه 
را رعایت نمی کنند و می بینیم که حتی کاله هم استفاده 
نمی کنند و باید به عنوان اولین موضوع مقررات را به این 

افراد آموزش دهیم.
وی با بیان اینکه در بخش عدم رعایت قانون مشکل داریم 
به گونه ای که ۷۵ درصد از کشته های ما موتورسواران و 
عابران پیاده هستند اظهار کرد:  بر همین اساس پلیس را 
آموزشی  کالس  متخلف  راکبان  برای  که  کردیم  مکلف 

بگذارند.

 راه اندازی پلیس دوچرخه سوار 
در اپیتخت

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: آسیب های 
اجتماعی همواره مورد تاکید دولت است.

معصومه ابتکار در آیین افتتاح مرکز شلتر و مرکز شناسایی، 
کرد:  اظهار  زنجان،  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  کنترل 
موثر  مردم  آگاه سازی  در  مردم نهاد  سازمان های  به  توجه 
است، بر همین اساس توانمندسازی این سازمان ها در زمینه 
آسیب های اجتماعی از برنامه های مورد توجه دولت دوازدهم 
است و سرمایه اجتماعی کشور در این زمینه به شمار می آید. 
وی ادامه داد: موضوع آسیب های اجتماعی از مسائل مورد 
تاکید رهبر معظم انقالب و دولت دوازدهم است و با نگاه 
پرورش  آموزش و  پیگیری می شود و رسانه ها و  خاصی 

رسالت مهمی در این رابطه بر عهده دارند. 
وی افزود: اورژانش اجتماعی از موثرترین مداخالت برای 
کاهش آسیب های اجتماعی است و برای کاهش آسیب های 
اجتماعی توجه به خانواده و نشاط و شادمانی بسیار مهم 
است. همچنین خانه های سالمت، خانه های امن و سرپناه ها 
برای معتادان کارتن خواب در کاهش معضالت و آسیب های 

اجتماعی بسیار موثر است. 
ابتکار خاطرنشان کرد: هرچه مردم نسبت به حقوق خود آگاه 
شوند و به هر میزان که به عزت خود توجه کنند به همان 
اندازه در کاهش آسیب های اجتماعی گام مهمی برداشته اند 
و در مجلس نیز پس از پیگیری های فراوان قانون حمایت از 
کودکان به تصویب رسید و اکنون دولت منتظر ابالغ آن از 

سوی شورای نگهبان است. 

قانون حمایت از کودکان در انتظار 
ابالغ شورای نگهبان است

الیحه  اینکه  بیان  با  سوادآموزی  نهضت  سازمان  رئیس 
اجباری شدن آموزش را تهیه کرده ایم گفت: این طرح باید 
در قالب مصوبه دولت یا شورای عالی انقالب فرهنگی یا 
مجلس تصویب و اجرا شود. اکنون آموزش اختیاری است 
نظام آموزشی خارج شود  از  اگر فردی بخواهد زودتر  و 
حاکمیت نمی تواند از او ممانعت کند زیرا قانونی در این 
باره نداریم. امید است این امر در قالب الیحه به نتیجه برسد.
علی باقرزاده در نشست خبری که در نمایشگاه دستاوردها 
و عملکرد یک ساله وزارت آموزش و پرورش  برگزار شد 
با بیان اینکه در یک سال گذشته حدود ۷۰۱ هزار و ۶۸۹ نفر 
در فعالیت های سوادآموزی شرکت کرده اند گفت: از این 
تعداد ۳۸۱ هزار نفر در دوره های آموزشی مصوب منتهی 
به مدرک تحصیلی و ۳۲۰ هزار نفر در فعالیت های آموزشی 

مکمل شرکت کردند.
وی با بیان اینکه الیحه اجباری شدن آموزش را تهیه کرده ایم 
گفت: این طرح باید در قالب مصوبه دولت یا شورای عالی 
اکنون  شود.  اجرا  و  تصویب  مجلس  یا  فرهنگی  انقالب 
آموزش اختیاری است و اگر فردی بخواهد زودتر از نظام 
آموزشی خارج شود حاکمیت نمی تواند از او ممانعت کند 
زیرا قانونی در این باره نداریم. امید است این امر در قالب 

الیحه به نتیجه برسد.
وی به آموزش مجازی به بیش از یک و نیم میلیون نفر 
ساعت نیز اشاره کرد و گفت : این روش کم هزینه و مفیدی 

است که امسال هم ادامه می یابد.

هتیه الیحه  اجباری شدن 
»آموزش«

مفقودی
برگ سبزوکارت ماشین خودروی سواری پژو ۲۰۶ به رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ وبه شماره 
نیروی انتظامی ۸۳۶ د ۵۹ -- ایران--۸۸ وبه شماره موتور ۱۶۳B۰۲۴۰۱۵۶ وبه شماره 
شاسی GJ۸۶۳۲۴۰ به نام حمیدرضا داوودی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد

نوشهر 

مفقودی
بدین وسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودرو سواری  سیستم: پژو   
تیپ GLX۴۰۵ مدل۱۳۸۶    به  شماره موتور ۱۲۴۸۶۱۳۶۹۴۵ و شماره شاسی ۴۰۴۴۵۸۱ 

به نام نوید محمدی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

مفقودی
سند کمپانی وسیله نقلیه  سواری پژو  مدل ۱۳۸۸  به شماره پالک  ۲۷ ایران ۳۱۱ ب۳۹ – تیپ 
 NAAM۰۱CA۳۹K۹۴۰۰۲۸ بشماره موتور  ۱۲۴۸۸۰۵۴۲۹۳ به شماره شاسی  GLXI  ۴۰۵

خویبنام  حسین وفوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد/

آگهی مفقودی 
کارت وسند خودروی سواری پژو آردی مدل ۱۳۸۲ به رنگ سبز وبه شماره موتور 
۲۲۳۶۸۲۱۷۷۶۲وشماره شاسی۸۲۱۱۷۴۷۰ـ IN وشماره پالک ۸۹۷ج ۵۶ایران ۲۳ 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط می باشد. ۹۷

رونوشت آگهی حصر وراثت
بشرح   ۲۷۹۰۱۲۹۳۹۸ شماره   شناسنامه  دارای  زاده  مهدی  سینا  سید  آقای 
دادگاه در خواست گواهی حصر  این  به کالسه ۹۷۱۰۴۲/ش۳      دادخواست 
وراثت نموده  و چنین توضیح داده که شادروان سید جواد  مهدی زاده بشناسنامه 
۵۱۴   در تاریخ ۹۷/۵/۱۷ اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم 

منحصر است به
/۱- سید سینا مهدی زاده فرزند  سید جواد –ش ش  ۲۷۹۰۱۲۹۳۹۸ خوی –پسر 
متوفی/۲- نسا مهدی زاده فرزند سید جواد -ش ش  ۲۴۸  خوی-دختر  متوفی/۳- 
مائده  مهدی زاده فرزند سید جواد -ش  ش ۴۸۱۹–خوی-دختر متوفی/۴-  فاطمه 

آذرم فرزندعباس   ش ش ۴۹۱۱۷  -خوی-همسر متوفی/ 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  عیوض جنتی دارای شناسنامه شماره   ۲   بشرح دادخواست به کالسه۹۷۰۹۹۹/
ش۳   این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس جنتی بشناسنامه ۲۱۵۸در تاریخ۹۷/۵/۱۰ اقامتگاه دائمی خود را به 

درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
موسی  متوفی/۲-   –پسر  ۲   خوی  –ش ش  عباس  فرزند   عیوض جنتی   -۱/
امین جنتی فرزند عباس  متوفی/۳-  –ش ش  ۱۰۳۹۳ -پسر  جنتی فرزند عباس 
-ش  ش ۳۶۶۹  –خوی-پسر متوفی/۴-  زین العابدین جنتی فرزند عباس  ش 
فرزند عباس  ش ش۲۱۶۰ خوی-  پروا  جنتی  متوفی/۵-  ش۱۴۳۳-خوی-پسر 
دختر متوفی/۶- سمیه جنتی فرزند عباس ش ش ۶۰  -خوی – دختر متوفی/۷- 

مالحت  سید مجاوری فرزندابراهیم   ش ش   ۱۳۲۱ خوی -همسر متوفی/
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد/ 
جعفرزاده چهراقی/ رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم پریا قوامی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عثمان آغه ویسی به 
خواسته مطالبه وجه مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸۸۷۱۱۲۰۰۶۶۴ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج ثبت و 
وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۰۸:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  موضوع  طبق 
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 ۶۸۲۱
منشی دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج - بهمنی

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی و کارت ماشین سواری هاچ بک مدل ۹۵ با شماره پالک 
۴۵۳ ج ۳۱ ایران ۷۲ با شماره موتور K۴mc۶۹۷R۰۳۸۵۲۱ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  د۷۲   ۹۳۵ پالک  شماره  با   ۸۳ مدل  پراید  سبز  برگ   
۰۰۸۷۹۸۶۶ و شماره شاسی s۱۴۱۲۲۸۳۲۷۱۰۱۳ بنام سید امید حسن نتاج علمدار 

 بابل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
کارت دانشجویی محمد امین دهقان علمداری با کدملی ۲۰۵۰۷۸۸۲۱۵ از دانشگاه 
علم و فناوری مازندران با شماره دانشجویی ۹۴۱۲۶۲۱۵ مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
برگ سبز نیسان زامیاد مدل ۸۳ با شماره پالک ۱۱۳ م۹۲ ایران ۸۲ با شماره موتور 
۶۳۶۷۹ و شماره شاسی D۵۶۹۲۱ بنام خدیجه اکبرنیا داودی مفقود گردیده و از 

 بابل درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۱۳۸۰۰۸۲۶ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره متهم 

پل  از  بعد   ۶۰ آفتاب  آمل  مازندران  نشانی  به  فرزند حسین  مهدیانی  آقای صمد 
سمت راست سومین درب منزل 

اتهام ها. استعمال مواد مخدر. خرید مواد مخدر. نگهداری و مالکیت مواد مخدر. 
اعتیاد به مواد مخدر 

رای دادگاه 
آمل  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسراي  از  صادره  خواست  کیفر  موجب  به 
این  در  کیفری  سابقه  فاقد  و  مجرد.  ساله   ۲۹ فرزند حسین  مهدیانی  آقای صمد 
پرونده متهم است به حمل مواد مخدر از نوع سوخته تریاک به میزان. ۵پنج گرم 
و نگهداری و حمل شیره تریاک به میزان سیصد و هفتاد و پنج گرم و تفاله تریاک 
از نوع تریاک و نگهداری تعداد دو  به میزان سیصد گرم و استعمال مواد مخدر 
عدد پایپ از آالت استعمال مخصوص شیشه. دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
گزارش تنظیمی از مرجع انتظامی کشف مواد مخدر از محل حضور متهم و برگ 
توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات متهم در دادسراي و دادگاه بزه انتسابی به متهم 
را به استناد بند یک از ماده ۱۹ و بند ۳. از ماده ۵ و ماده ۲۰ از قانون مبارزه با 
مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با اصالحیه سال ۸۹ محرز دانسته،  متهم موصوف را 
با رعایت بند ث از ماده ۳۸. از قانون مجازات اسالمی و ماده ۳۸. از قانون مبارزه 
با مواد مخدر و رعایت ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف را در 
خصوص استعمال تریاک به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی در حق 
دولت و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق و در خصوص نگهداری تفاله تریاک و 
شیره تریاک و سوخته تریاک به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی در 
حق دولت و تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و هفتاد 
و چهار ضربه شالق و در خصوص نگهداری پایپ به پرداخت مبلغ دویست هزار 
ریال جریمه نقدی در حق دولت و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم 
می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل. مرتضی مهدوی م الف. 2111

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو پارس مدل ۹۲ با شماره پالک ۶۸۵ ج ۴۶ ایران ۸۲ با شماره 
موتور ۱۲۴k۰۰۷۷۴۵۶ و شماره شاسی NAAN۰۱CA۴cH۸۸۰۷۶۸ بنام ساسان 

 بابلملیجی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی
پرونده کالسه ۹۴۰۹۹۸۱۲۱۳۳۰۰۸۷۰ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 

آمل تصمیم نهایی شماره ۹۴۰۹۹۷۱۲۱۱۹۰۰۸۰۳ 
الله  بسیج  _بلوار  آمل  نشانی شهرستان  به  نوروز  فرزند  نایج  آقای حسین  متهم: 

دوم منزل شخصی 
اتهام : ۱.حمل مواد مخدر ۲.استعمال مواد مخدر 

رای دادگاه 
به موجب کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای 
حسین نایج فرزند نوروز، متولد ۱۳۵۹، متاهل، دارای سابقه کیفری،  در این پرونده 
هفتاد سانت،  میزان  به  تریاک  نگهداری سوخته  و  تریاک  استعمال  به  است  متهم 
انتظامی،   محترم  مرجع  از  تنظیمی  گزارش  پرونده،  محتویات  به  باتوجه  دادگاه 
کشف مواد مخدر از متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده،  دفاعیات متهم در 
دادسرا و دادگاه، بزه انتسابی به متهم را استناد بند یک از ماده ۱۹ و بند یک از ماده 
۵ از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با اصالحیه سال ۸۹ محرز دانسته،  
متهم موصوف را با رعایت ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ 
در خصوص استعمال تریاک به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی در حق 
دولت و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق و در خصوص نگهداری سوخته تریاک 
به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل پنجاه ضربه 
شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید دادگاه باتوجه به 
دفاعیات متهم به اینکه عارضه شکستن استخوان با رها شدن از ساختمان در حین 
کار در او ایجاد شده است و تایید همسر ایشان با حضور در دادگاه با استناد به 
بندت از ماده ۴۰ و ماده۴۶ از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ با معلق 
گذاشتن تمام مجازات شالق و دوسوم از جریمه نقدی از مجازات اشد مورد حکم 
برای مدت یک سال،  حکم به تعلیق تمام مجازات شالق  و  دوسوم از جریمه 
نقدی از مجازات اشد مورد حکم را صادر می نماید چنانچه در مدت تعیین شده 
مرتکب بزه اشاره شده در ماده ۵۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ 
شود عالوه بر اجرای مجازات بزه جدید مجازات تعلیقی نیز اجرا خواهد شد رای 
اعتراض در محاکم  قابل  ابالغ  از  بیست روز پس  صادره حضوری است وظرف 

محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد. ۲۱۱۰میم الف
رئیس دادگاه انقالب آمل  آقای مرتضی مهدوی 

مفقودی
موتور  شماره  و   ۸۲ ایران   ۴۵ م   ۸۹۵ شماره  با   ۹۵ مدل   ۲۰۶ پژو  سبز  برگ   
خدیجه  بنام   NAAp۴۱FExGj۷۷۵۷۲۳ شاسی  سماره  و   ۱۶۳B۰۲۷۱۳۹۴

 بابل ابراهیم پور ارمکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

رییس سازمان غذا و دارو ضمن تشریح وضعیت بازار دارو و علل مشکالت 
موجود در این حوزه، در عین حال گفت: در شرایط بعد از آبان ماه که مرحله 
دوم تحریم ها اتفاق می افتد، در »تامین« داروی مورد نیاز مردم دچار مشکل 

نمی شویم؛ چراکه دارو شامل تحریم نیست.
دکتر غالمرضا اصغری ،  با بیان اینکه همیشه در همه تحریم ها آمریکایی ها 
به صراحت اعالم کردند که دارو و مواد غذایی جزو تحریم نیست، به ایسنا  
گفت: بنابراین در بدترین حالت هم دارو دچار مشکل نمی شود، زیرا شامل 
تحریم ها نیست؛ بر این اساس انتظار نداریم که شرکت های دارویی طرف 
خارجی به بهانه تحریم به ما دارو نفروشند. بدترین حالتی که ممکن است 
ایجاد شود این است که یک حساب بانکی در اروپا باز شود و بگویند برای 

این که ما نظارت داشته باشیم که شما فقط دارو می خرید، پول را برای خرید 
دارو به این حساب بریزید و ما آن را به حساب شرکت فروشنده واریز 
می کنیم. بنابراین کانال تامین و خرید دارو قاعدتا نباید دچار خدشه شود و 
دارو تامین است. وی با بیان اینکه به همین دلیل فکر می کنیم در شرایط بعد 
از آبان ماه که مرحله دوم تحریم ها اتفاق می افتد، در تامین داروی مورد نیاز 
مردم دچار مشکل نمی شویم، افزود: بر همین اساس برنامه ریزی شده که 
ذخایر دارویی بویژه در حوزه مواد اولیه دارویی افزایش یابد؛ چراکه بیش از 
۹۶ درصد از داروهای ما تولید داخل هستند و اگر مواد اولیه را برای حدود 
یک سال و نیم تا دو سال داشته باشیم خیال مان راحت است که دارو در 
کشور تولید می شود. به همین دلیل ذخایر مواد اولیه دارویی تقویت شده و 

برنامه ریزی شده که در شرایط سخت تر بتوانیم دارو را تامین کنیم.
اصغری ادامه داد: این برنامه ریزی به این شکل است که اوال سهم ارزی 
دارو مشخص شده و در اختیار سازمان قرار گرفته است؛ به طوری که 
۳.۵ میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار قرار گرفته که دو 

میلیارد دالر آن برای دارو و ۱.۵ میلیارد دالر هم در اختیار حوزه تجهیزات 
پزشکی قرار گرفته است. بنابراین بحث تولید و واردات دارو به این شکل 
تضمین می شود. رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه دارو بحثی 
هم درباره توزیع و عرضه داروها داریم، گفت: ما در حوزه دارو یک زنجیره 
توزیع و یک زنجیره عرضه داریم که عرضه در داروخانه ها و بیمارستان ها 
اتفاق می افتد و توزیع هم در اختیار شرکت های پخش دارو است. در حال 
حاضر بیشترین اختاللی که با آن مواجهیم در زمینه توزیع و عرضه است 
که این اختالل به دلیل زنجیره بدهکاری آنهاست، این بدهی ها پیوسته به 
یکدیگر متصل شده و بحث توزیع و عرضه دارو را متاثر کرده است. در 
حال حاضر اگر شرکتی بتواند دارو را نقدی بخرد، هیچ مشکلی ندارد، اما 
در گذشته روال به این صورت بود که شرکت ها یک چک سه تا چهار ماهه 
برای خرید دارو ارایه می دادند. از طرفی علت این بدهی ها این است که به 
هر حال مردم بیمه هستند و در بخش سرپایی ۷۰ درصد و در بخش بستری 

۹۰ درصد هزینه خدمات را بیمه تحت پوشش قرار می دهد.

 دارو شامل تحریم نیست 
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تمهیداتی برای نداشتن خاموشی در 
تابستان آینده اندیشیده ایم

انرژی گفت:  و  برق  امور  در  نیرو  معاون وزیر 
سال  تابستان  فصل  که  ایم  اندیشیده  تمهیداتی 

آینده، خاموشی ها به صفر برسد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، همایون حائری 
افزود: سال بسیار سختی را پشت سر گذراندیم 
عالوه بر اینکه تابستان امسال با درجه حرارت 
باال ، گرمای مستمر و افزون بر پنج هزار مگاوات 
کمبود برق داشتیم، یک و نیم میلیون نفر نیز به 

مشترکان ما افزوده شده بود.
وی ادامه داد: همکاری استانداران، دستگاه های 
مشترکان و تالش شبانه روزی دست  اجرایی، 
اندرکاران صنعت برق موجب شد که کمترین 
مشکل را در شبکه داشته باشیم ضمن اینکه ۲ 
هزار مگاوات در بخش مصرف صرفه جویی شد.

میزان  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
تولید برق در گیالن را ۲ هزار و ۸۱۹ مگاوات 
 ۸۳۵ و  هزار  یک  کرد:  خاطرنشان  و  عنوان 
 مگاوات مصرف در استان داریم و الزم است در 
بخش های انتقال، توزیع و فوق توزیع کار کنیم؛ 
انتقال در حال انجام کار  البته برای پست های 

هستیم که باید تسریع شود.
بخش  ظرفیت  از  استفاده  ضرورت  بر  حائری 
خصوصی در پروژه ها و نیز اولویت بندی کارها 
و استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها تاکید و 
اضافه کرد: بخش توزیع شبکه گیالن، شبکه ای 
قدیمی دارد و بایستی سرمایه گذاری مناسبی به 

همراه مالحظات الزم در مورد آن انجام شود.
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
کشور نیز در این جلسه گفت: گیالن در ابتدای 
دولت یازدهم در بخش آب روستایی، از متوسط 
کشوری عقب تر بود اما با هدفگذاری ها و برنامه 
های انجام شده، اکنون از متوسط کشوری باالتر 
 ۲۷ گیالن  در  افزود:  جانباز  حمیدرضا  است. 
آزمایشگاه شهری و ۱۵ آزمایشگاه روستایی برای 
پایش آب فعال است و اطمینان می دهیم آبی که 

در اختیار شهروندان قرار گرفته، با کیفیت است.
وی اظهار داشت: از غرب تا شرق گیالن طرح 
های آبرسانی تعریف شده و با مشارکت بخش 
خصوصی فاز دوم اولین تصفیه خانه آب شهری 
شهرستان  سنگر  بخش  در   B.O.T روش  به 
به  اشاره  با  جانباز  اجراست.  درحال  رشت 
کرد:  تصریح  گیالن  فاضالب  سیستم  اهمیت 
استان  این  به  را  جهانی  بانک  اعتبارات  اولین 
توسعه  بانک  از  آینده،  در  و  دادیم  اختصاص 
امر  این  برای  اعتباری  نیز  آسیایی  زیرساخت 

اختصاص می دهیم.

خبر

56 هزار کارت سوخت قاچاق باطل شد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از باطل شدن ۵۶ هزار 
کارت سوخت قاچاق در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: 
وظیفه وزارت نفت مبارزه با قاچاق سوخت نیست و سازمان ها و 
نهادهای مکلف، به جای آنکه تقصیر را گردن دیگران بیندازند باید به 

وظایف خود عمل کنند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا موسوی خواه 
درباره افزایش قاچاق سوخت در جنوب شرق کشور و سرازیر شدن 
کارت های مهاجر به استان سیستان و بلوچستان یادآوری کرد: شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، فقط وظیفه توزیع مطلوب سوخت در 

سراسر کشور را به عهده دارد.
موسوی خواه ادامه داد: وظیفه ای برای مراحل پس از توزیع سوخت 
مانند مبارزه با قاچاق نداریم اما در همه بخش ها با هر سازمان و نهادی 
همکاری خوبی کرده ایم. همه بخش های سازمانی خود را به کار گرفته ایم 
تا با قاچاق سوخت مبارزه و توسعه خارج از شبکه را کنترل کنیم و 

توزیع مناسب سوخت را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: وقتی مهاجرت کارت های سوخت به استان های مرزی را 
شاهدیم یعنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کار خود را به درستی 
انجام داده است و قاچاقچیان سوخت مجبور شده اند برای تامین سوخت 
مورد نیاز خود، کارت های مردم را خریداری کنند؛ زیرا در استان های 
مرزی، سوخت گیری فقط با کارت سوخت خود شخص انجام می شود.

موسوی خواه تصریح کرد: ما به تعداد کافی نیروی انسانی در اختیار 
نداریم که در مرزها و همه جایگاه ها از آنان به عنوان ناظر استفاده کنیم.

رانت جویی قیمتی در حوزه سوخت 
راهکارهای  درباره  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  مدیرعامل شرکت 
ارائه شده برای کنترل قاچاق سوخت مبنی بر افزایش قیمت سوخت 
یا صادرات فرآورده ها به کشورهای همسایه، توضیح داد: عده ای در 
کشور توقع دارند سوخت با قیمت بسیار ارزان در اختیار آنان قرار گیرد 
تا بدون در نظر گرفتن منافع کشور و مردم، آن را با قیمت بسیار باالتر 

به فروش برسانند.
وی اضافه کرد: این افراد یا با مقررات صادرات و واردات آشنا نیستند یا 
در پی ایجاد رانت های قیمتی اند تا به سودهای کالن دست یابند، بدون 
آنکه برای آنان مهم باشد که دولت برای تامین سوخت چه هزینه ای را 

متقبل شده است.
چه فرآورده های نفتی به افغانستان صادر می شود

موسوی خواه اضافه کرد: اکنون صادرات فرآورده های نفتی مانند نفت گاز، 
نفت سفید، ال پی جی و سوخت هواپیما به افغانستان ادامه دارد. وی ادامه 
داد: بهره مندی از مجرای بورس و مجراهای قانونی صادراتی راه های 
مناسب برای عرضه فرآورده های نفتی است که با نظارت و کنترل شرکت 

ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، محقق می شود.

کوتاه از انرژی

همزمان با تثبیت قیمت نفت خام در سطوح 
محصوالت  صادرات  ارزش  دالر،   ۷۵ تا   ۷۰
پتروشیمی و پلیمری ایران هم در طول چهار ماه 
نخست امسال بیش از ۷۰۰ میلیون دالر افزایش 

یافت.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی  صنفی  انجمن 
ایران در طول چهار ماه نخست امسال حدود 

۷ میلیون و ۲۳۵ هزار تن محصول پتروشیمی 
و فرآورده پلیمری به بازار جهانی صادر کرده 
که حجم صادرات پتروشیمی در مقایسه با مدت 
مشابه پارسال نزدیک به ۵۰ هزار تن افزایش یافته 
است. با وجود افزایش حدود ۵۰ هزار تنی حجم 
صادرات پتروشیمی کشور در طول ۱۲۴ روز 
نخست امسال اما ارزش صادرات محصوالت 
پتروشیمی کشور بالغ بر ۷۰۰ میلیون دالر افزایش 

ایران در چهار ماه نخست امسال  یافته است. 
حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر محصول 
پتروشیمی و پلیمری صادر کرده که در مقایسه 
با مدت مسابه پارسال حدود ۷۰۰ میلیون دالر 

افزایش یافته است.
ارز صادرات  افزایش  دالیل  مهمترین  از  یکی 
محصوالت پتروشیمی ایران باال ماندن قیمت 
نفت خام در سطح بشکه ای ۷۰ تا ۷۵ دالر بوده 
که موجب شده با وجود افزایش حدود ۵۰ هزار 
بر ۷۰۰  بالغ  اما درآمد و ارزش صادرات  تنی 

میلیون دالر افزایش یابد.
مدیرعامل  نوروززاده«  »رضا  حال،  همین  در 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صادرات بالغ 
بر ۱۲ میلیارد دالر محصول پتروشیمی در سال 
۹۷ خبر داده و گفته است: ماهانه به طور متوسط 
یک میلیارد دالر محصول پتروشیمی و پلیمری 
توسط ایران به بازار جهانی صادر می شود. بر 

ظرفیت  فعلی  شرایط  در  گزارش،  این  اساس 
نظر  در  )بدون  پتروشیمی  محصوالت  تولید 
گرفتن پتروشیمی تعطیل شده آلیانس فیلیپین( 
رسیده  تن  هزار  و ۷۳۵  میلیون  به حدود ۶۳ 
است که در صورت بهره برداری از هفت طرح 
پتروشیمی شامل متانول مرجان، فاز اول کیمیا 
صنایع داالهو، فاز اول پتروشیمی بوشهر، فاز دوم 
پتروشیمی بوشهر، متانول سبالن، پتروشیمی کاوه 
و پتروشیمی لردگان در مجموع با حدود ۱۲ 
میلیون و ۳۵۸ هزار تن ظرفیت تولید، در مجموع 
ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی ایران از مرز 

۷۶ میلیون تن عبور خواهد کرد.
از سوی دیگر، همزمان با بهره برداری از فازهای 
جدید پارس جنوبی و افزایش تولید گاز، سال 
۹۶ با تولید بالغ بر ۵۳.۶ میلیون تن محصول 
فروش  و  صادرات  تولید،  جدید  رکوردهای 
داخلی در صنایع پتروشیمی ایران به ثبت رسید.

ارزش صادرات پتروشیمی ایران 700 میلیون دالر افزایش یافت

تولید 70 درصد از گاز ایران در 
بزرگ ترین میدان مشترک جهان

تولید  از  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  مدیرعامل 
خبر  جنوبی  پارس  در  کشور  گاز  درصد   ۷۰
داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد اقالم مصرفی و 
قطعات یدکی مورد نیاز در این بخش از داخل 
تامین می شود. به گزارش زمان به نقل از فارس، 
هادی هاشم زاده فرهنگ- مدیرعامل مجتمع گازی 
پارس جنوبی گفت: در حال حاضر پاالیشگاه های 
گاز پارس جنوبی روزانه بیش از ۷۰ درصد گاز 
مصرفی کشور را تولید می کنند. وی افزود: مجتمع 
بشکه  هزار   ۶۵۰ به  قریب  جنوبی  پارس  گاز 
میعانات گازی شامل خوراک پاالیشگاه نفت ستاره 
خلیج فارس و پتروشیمی برزویه، تامین ۱۰ هزار 
تن اتان برای خوراک مجتمع های پتروشیمی منطقه 
عسلویه، ۱۰ هزار تن گاز مایع )LPG( و حدود 

۲۱۰۰ تن گوگرد را بر عهده دارد.
بهره گیری  با  کرد:  اظهار  فرهنگ  هاشم زاده 
تولید  داخلی،  توانمندی های  و  فرصت ها  از 
امسال  نخست  ماه  سه  در  جانبی  محصوالت 
نسبت به مدت مشابه پارسال، روند افزایشی نشان 
می دهد که شامل افزایش ۴۲ درصدی تولید اتان، 
افزایش ۵ درصدی تولید میعانات گازی، افزایش 
۳۵ درصدی تولید گاز مایع )LPG( و همچنین 

رشد ۳۵ درصدی تولید گوگرد است.
اقالم  درصد   ۹۰ از  بیش  هم اکنون  افزود:  وی 
ابزار  برقی،  تجهیزات  یدکی  قطعات  و  مصرفی 
دقیق و مکانیکی مورد نیاز بهره برداری و نگهداشت 
اساسی  و  دوره ای  تعمیرات  و  بازرسی  روزمره، 
تأسیسات پاالیشگاه ها و همچنین تامین انواع مواد 
شیمیایی حیاتی و مصرفی، روغن های صنعتی، 
کاتالیست ها و مولکوالرسیوهای جاذب  رطوبت، 
از طریق سازندگان و تأمین کنندگان داخلی تأمین 
می شود،  از این رو اطمینان کافی برای برنامه ریزی 
پارس  گاز  مجتمع  پاالیشگاه های  پیوسته  تولید 

جنوبی وجود دارد.
در  سرمایه گذاری  میزان  گزارش  این  اساس  بر 
سکوهای فاز ۲۲ تا۲۴ پارس جنوبی ۶۵۰میلیون 
این  کنون در سایر بخش های  تا  و   دالر است 
دالر  میلیون  و ۲۰۰  میلیارد  پنج  میزان  به  فازها 
سرمایه گذاری انجام شده است.طبق آخرین اخبار 
طرح توسعه فازهای ۲۲ تا ۲۴ ، ۸۸درصد پیشرفت 
داشته است. گاز استخراجی این فاز با دو خط لوله 
۳۲ اینچی به منطقه اختر کنگان منتقل  و پس از 
شیرین سازی در محل احداث پاالیشگاه جدید به 

شبکه سراسری گاز تزریق می شود.

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸۹ به شماره شهربانی ۶۶-۴۹۸ج۶۴ و 
به   NAAP۴۱FD۶BJ۲۹۴۸۵۴ شماره موتور ۱۳۳۸۹۰۱۹۶۲۸ و شماره شاسی

بابلنام حمید گودرزی مفقود و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی
برگ سبزماشین سواری پژو ۴۰۵GLXIمدل ۱۳۸۹به رنگ نقره ای–متالیک،شماره 
سوز(CNG،شماره  بنزین-گاز)دوگانه  سوخت  ۱۴-۵۶۵د۹۹،نوع  ایران  پالک 
نام  شاسیNAAM۱۱CA۶AK۶۳۱۰۰۸به  موتور۱۲۴۸۹۱۵۵۸۶۳،شماره 
،بشناسنامه۸۹۷،کدملی۱۷۵۲۵۹۰۰۳۱،محل  پدرعباس  نام  کردونی،  رحیم 

صدوراهواز،کدپستی۶۱۹۸۱۵۳۱۸۷مفقود گردیده واز درجه اعتبارساقط می باشد.
اهواز

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک باب خانه بشماره  پالک ثبتی ۲۱۴۹/۴۸-اصلی بخش ۲ خوی که در 
دفتر امالک جلد ۱۴۴ صفحه ۳۱۶ ذیل ثبت ۳۶۸۶۷ بنام مهدی قاسمی نژاد ثبت و سند 
مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده سپس نامبرده »با ارائه برگ استشهادیه مدعی است  
سند مالکیت  مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده. لذا مراتب  
به استناد ماده ۱۲۰- اصالحی قانون ثبت برای اطالع عموم آگهی میگردد : هرکس 
نسبت به ملک مورد آگهی هر گونه ادعایی دارد یا معامله ای انجام داده است که در 
قسمت فوق ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت در نزد خود میباشد باید ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خودراضمن  ارائه  اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نشود و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثنی را طبق مقرارت صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد ،در ضمن این آگهی فقط 

رئیس ثبت خوی-سلیمانپوردر یک نوبت انتشار میگردد و تجدید نخواهد شد.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه ۳۲۴/۹۷ شورای حل اختالف شماره ۲۰  
فرخشهر خواهان : بانک مهر اقتصاد با مدیریت سید ضیاء  ایمانی با وکالت الهام 

هاشمی ) شهرکرد خ کاشانی روبروی دادگستری پ ۹۰ 
فرزند  پور  قلی  رمضانعلی   ـ   ۲ محمد  فرزند  شاهقلیان  بهمن  ـ   ۱  : خواندگان  

غالمرضا دو مجهول المکان 
خواسته : مطالبه چک 

 وقت رسیدگی:  مورخ۱۳۹۷/۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۰ 
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه ۹۷/۴/۲۵ بطرفیت خوانده تقدیم 
شعبه شورای حل اختالف شماره۲۰ فرخشهر نموده که به کالسه ۳۲۴/۹۷  ثبت 
گردیده و با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده  مراتب  در اجرای قانون ۷۳ 
تا  می گردد  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مدنی  دادرسی  آئین 
خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در 

تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود. 
دبیر خانه شورای حل اختالف شماره 20 فرخشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح  شمار۱۰۶  شناسنامه  دارای  صفرلو  سیاره  خانم 
چنین  و  نموده   وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  ۹۷۰۶۲۷/ش۳   
اقامتگاه   ۹۶/۸/۲۹ تاریخ  در  بشناسنامه۲  صفرلو  بشیر  شادروان  که  داده  توضیح 
صفرلو  نقی  به/۱-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود  دائمی 
صفرلو  حسین  متوفی/۲-  –پسر  خوی     ۲۸۰۱۴۷۱۵۰۱ ش  –ش  بشیر  فرزند 
فرزند  توحید صفرلو  متوفی/۳-  بشیر -ش ش ۲۸۰۱۴۷۲۵۸۱ خوی-پسر  فرزند 
فرزند  صفرلو  وحید   متوفی/۴-  –خوی-پسر  ش۲۸۰۲۸۵۸۳۰۰  ش   بشیر 
بشیر  فرزند  صفرلو  زهرا  متوفی/۵-  -خوی-پسر    ۲۸۰۳۲۷۲۳۷۷ ش  ش  بشیر 
بشیر ش  فرزند  متوفی/۶- گلدست  صفرلو  ش ش۲۸۰۱۴۷۱۴۳۷ خوی- دختر 
ش   ش  بشیر  فرزند  صفرلو  زینب  –دخترمتوفی/۷-  خوی    ۲۸۰۱۴۷۱۶۱۵ ش 
ش   ش  بشیر   فرزند  صفرلو  معصومه  متوفی/۸-   -دختر  خوی   ۲۸۰۱۴۷۲۰۴۲
۲۸۰۱۴۷۲۱۵۸  خوی-دختر متوفی/اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

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

شماره بایگانی پرونده :970585 
آگهی ابالغ

وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم  به آقای حسین تاجیک
به  تاجیک  حسین   خوانده  بطرفیت   دادخواستی  فر  عظیم  حسین  خواهان  
خواسته مطالبه وجه  چک مطروح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹۸۴۶۳۴۲۰۰۵۷۶  شعبه۲ شورای حل اختالف  شهرستان خوی  ثبت و وقت 
دادگاه  طبق   تعیین که حسب دستور  رسیدگی مورخ    ۱۳۹۷/۷/۱۵ ساعت:۱۰ 
موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده  و 
در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار  آگهی میگردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت  ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسیگی در دادگاه حاضرگردد.
متصدی امور دفتری  دادگاه  شعبه 2 شوارای حل اختالف شهرستان خوی- الهام  سالخ خوئی

برگ اجرائیه 
دادگر   صادق  جعفر  آقای  وکالت  به  خوی  مرکزی  شعبه  ملت  بانک  له  محکوم 
به نشانی خوی –خ امام –کوچه مدرس –ساختمان پزشکان سلیمانی-طبقه اول 
لو  نقی  علی  محمد۲-  فرزند  جعفری  مرتضی   -۱ علیها  محکوم  و    ۲ –واحد 
۳- براتعلی  حسینعلی زاده –آدرس هرسه :خوی باالتر از فلکه امیر بیگ –جنب 
بانک ملت محله مغازه مرتضی جعفریبموجب دادنامه شماره    ۹۶/۱۶۸۸ مورخه   
۹۶/۱۱/۲۸ شورا ی حل اختالف  شعبه دوم که وفق دادنامه شماره  فوق شعبه  فوق   
دادگاه تجدید نظر خوی قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال  از بابت اصل خواسته  با احتساب تاخیر در تادیه 
برابر نرخ تورم از تاریخ دادخواست  تا یوم الوصول و پرداخت  هزینه دادرسی  
بمبلغ   ۲/۱۰۰/۰۰۰ ریال وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  در حق خواهان  

پرداخت نماید ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم عیله  می باشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.۴-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید
 قاضی شورا شعبه دوم  خوی-امامی

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۹۰۰۵۶۸ شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان 
خرم آباد )نهم حقوقی سابق (تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۹۰۰۹۵۱ خواهان 
: خانم ژیال اسمعیل زاده خبازی فرزند حسین به نشانی استان لرستان –شهرستان 
خرم آباد شهر خرم آباد خیابان ناصر خسرو خیابان فارابی ایثار شمالی کوچه دوم 
مهاجرین سمت چپ درب اول )سبز رنگ ( خواندگان : ۱-آقای مهرداد دیبازر 
فرزند حسین ۲-آقای فریبرز سربازی دیبازر فرزند حسین ۳-آقای فرزاد سربازی 
دیبازر فرزند حسین ۴-آقای فرزین دیبازر فرزند حسین همگی به نشانی مجهول 

المکان – خواسته ها : ۱-اثبات نسب ۲-نفی نسب 
رای دادگاه : درخصوص دادخواست خانم ژیال اسمعیل زاده خبازی فرزند حسین 
دیبازر  ۳-فرزین  دیبازر  سربازی  ۲-فرزاد  دیبازر  سربازی  ۱-فریبرز  طرفیت  به 
از  پدر  نسب  اثبات  تقاضای  به خواسته  فرزندان حسین  دیبازر همگی  ۴-مهرداد 
اینجانب  شناسنامه  در  شناسنامه ۳۷۷  به شماره  دیبازر  به حسین سربازی  حسین 
به شماره ۷۹۰۰ دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و ادله ابرازی 
موادی  و  محلی  استشهادیه  و  طرفین  سجلی  اسناد  رونوشت  جمله  من  خواهان 
می  دیبازر  سربازی  حسین  مرحوم  فرزند  خواهان  اینکه  بر  وی  گواهان  گواهی 
باشد و رونوشت سند ازدواج خواهان و سایر قرائن و امارات و اینکه خواندگان 
و  نیافته  رسیدگی حضور  جلسه  در  آگهی  نشر  طریق  از  قانونی  ابالغ  رغم  علی 
قاضی  نظریه  توجها  اند و  ننموده  ارائه  دادگاه  به  ادعای خواهان  دلیلی خالف  یا 
مشاور خانواده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد ماده ۱۹۸-۲۰۲ قانون 
ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و ماده ۹۹۵ قانون مدنی 
حکم حکم به اثبات نسب خواهان به شماره ملی ۰۰۵۳۵۶۹۱۸۰ و شماره شناسنامه 
۷۹۰۰ نسب به مرحوم آقای حسین سربازی دیبازر به شماره ملی ۱۳۷۵۴۸۴۴۸۶ 
متولد ۱۳۱۹/۹/۲۸ و شماره شناسنامه ۳۷۷ و نفی ولد از حسین و تغییر مندرجات 
شناسنامه مشارالیها از حیث با حفظ سایر مندرجات سجلی طرفین صادر و اعالم 
می نماید رای صادره در خصوص خواندگان غیابی محسوب و ظرف ۲۰ روز پس 
از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه دوم خانواده خرم آباد – سید غالمرضا مرتضوی . 

آگهی
گواهی -بدین وسیله گواهی می شود آقای غالمحسین رازران فرزند:محمدعلی طی 
به شماره  رانندگی  هوشمند  کارت  اصل  که  نموده  اعالم  بازپرسی  این  به  گزارشی 
پیگرد  قرارمنع  خصوص  دراین  که  نموده  مفقود  قضایی  حوزه  ۲۶۰۱۳۶۷رادراین 
صادرگردیده این گواهی بنابه درخواست نامبرده جهت جلوگیری ازهرگونه سواستفاده 
و ارائه به ارگان های مربوطه جهت سیرمراحل قانونی صادروفاقد ارزش دیگری است.

بازپرس شعبه4دادسرای عمومی و انقالب دزفول

دادنامه 
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۶۶۱۱۲۰۰۳۶۷ شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
آقای   : شاکی   ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۳۸۰۰۱۴۳ شماره  نهایی  (تصمیم  سابق  جزایی   ۱۰۴(
صادق طوالبی فرزند میرزا علی به نشانی لرستان –شهر خرم آباد خ انقالب ک 
شهید خسروی پ۷۶ متهم : آقای جواد کیانی فرزند ملک مراد به نشانی – اتهام 

: کالهبرداری 
بر  دایر  مراد  ملک  فرزند  کیانی  جواد  آقای  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
کالهبرداری مجهول المکان موضوع شکایت آقای صادق طوالبی بدین توضیح که 
حسب شکایت شاکی متهم مبلغ هجده میلیون تومان وجه نقد از شاکی دریافت تا با 
آن معامله نماید و در قبال دو فقره چک به شماره ۷۱۹۱۲۱ پ /۲۳۰ به مبلغ نود و 
پنج میلیون ریال از حساب جاری ۲۷۴۰۰۷۳۵۱۹ عهده بانک تجارت ۴۴۹/۷۱۲۱۵۰ 
از حساب جاری ۰۱۰۳۵۵۶۵۲۴۰۰۸ عهده بانک صادرات به شاکی تحویل می دهد 
الوصف حسب  مع  باشد  می  مذکور سرقتی  های  و حسب شکایت شاکی چک 
از بانک های مذکور )صص ۲۵ و ۶۵ (صرفا چک عهده  استعالمات لعمل آمده 
بانک صادرات سرقتی می باشد حال با توجه به مراتب مذکور و نظر به شکایت 
شاکی استعالمات بعمل آمده و سایر قرائن و امارات موجود النهایه بزهکاری متهم 
در حد کالهبرداری به مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال در قبال چک عهده بانک 
صادرات محرز و مسلم دانسته به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین 
ارتشاء اختالس و کالهبرداری عالوه بر رد مال )هشتاد و پنج میلیون ریال ( متهم 
را به تحمل یکسال حبس تعزیری و همچنین پرداخت جزای نقدی معادل مالی 
که تحصیل کرده است )هشتاد و پنج میلیون ریال ( در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید این رای غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان می باشد. 
رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری دو خرم آباد – بهروز قدمی . 

آگهی
شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 

پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۱۲۱۳۵۰۰۹۵۲ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل 
تصمیم نهایی شماره متهمین 

آقای پوریا درویشی فرزند غالمرضا. به نشانی مازندران آمل چاکسر. آیت ۱۴ منزل 
درویشی. 

آقای امیر حسین رضایی. فرزند فرهاد. به نشانی مازندران آمل شاه محله. یاس ۱۵ منزل 
اجاره ای. اتهام ها 

استعمال مواد مخدر. نگهداری و مالکیت مواد مخدر. 
رای دادگاه به موجب کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل. 
آقای پوریا درویشی فرزند غالمرضا ۳۰ساله مجرد. و فاقد سابقه کیفری در این پرونده 
متهم است به استعمال مواد مخدر از نوع شیشه و نگهداری شیشه به میزان بیست سانت. 
امیر حسین رضایی فرزند فرهاد هجده ساله مجرد. و دارای سابقه کیفری. متهم. است به 
استعمال مواد مخدر از نوع شیشه و نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان سی سانت 
و از نوع گراس به میزان پنجاه سانت. دادگاه با توجه به محتویات پرونده گزارش تنظیمی 
از مرجع انتظامی کشف مواد مخدر از متهمان. و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات 
متهمان در دادسراي و دادگاه بزه انتسابی به متهم را به استناد بند ۲ از ماده ۸ و ۱۹ و بند 
۱ از ماده ۵. از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۷۶ با اصالحیه سال ۸۹ محرز 
دانسته،  متهم موصوف را با رعایت ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۹۲ 
متهم ردیف اول ۱ در خصوص استعمال شیشه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه 
نقدی در حق دولت و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق و در خصوص نگهداری شیشه به 
پرداخت مبلغ دومیلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل سی ضربه شالق و متهم 
ردیف دوم. را با به سن متهم که هجده سال اعالم شده است با رعایت بند ث از ماده ۸۹ 
و ماده ۱۳۴. از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص استعمال شیشه به 
پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و در خصوص نگهداری شیشه 
به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و ضبط مواد مخدر مکشوفه 
به نفع دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل. مرتضی مهدوی م. الف 2113

احضارمتهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  فردیس  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادگاه 
کیفر  تقاضای  اتهام  به  علی   فرزند  زاده   اکبر  علی  سعید  برای   ۹۷۰۰۴۵ کالسه 
نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۰۰  صبح تعیین گردیده است. باعنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۳۴۴ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی 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 ۲۴۶
منشی دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )101 جزایی سابق(-

اسماعیل میرزاخانی

احضارطالق
خواهان آقای محمد چگینی دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا خاکوئی به خواسته 
طالق تقدیم دادگاههای عمومی فردیس نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه 
خانواده شهرستان واقع در استان البرز شهرستان فردیس جاده مالرد کانال شرقی 
و  گردیده  ثبت  ثبت ۹۷۰۹۹۸۳۰۳۱۳۰۰۰۸۹  به شماره  ارجاع  فردیس  دادگستری 
به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امورمدنی 
و دستور دادگاه مرابت یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار آگهی میشود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

خود و معرفی داور حاضر گردد./ ج ۲۵۴
منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان فردیس - محسن مهرابی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سیامک مهری کانی باغی دارای شناسنامه شماره۳۲۵۷۷۷۰۱۸۹بشرح دادخواست 
به کالسه۹۷۰۹۸۱ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح 
بشناسنامه۳۲۵۱۹۲۹۵۰۱درتاریخ  باغی  کانی  مهری  یارولی  شادروان  که  داده 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  خودبدرودزندگی  دائمی  امرداد۹۷اقامتگاه 

منحصراست به:
۱-محمدجوادمهری،فرزندیارولی،ش ش:۳۲۵۷۷۵۸۳۴۰)فرزند(

۲-محمدطاهامهری،فرزندیارولی،ش ش:۸نسبت)فرزند(
۳-سیامک مهری کانی باغی،فرزندیارولی،ش ش:۳۲۵۷۷۷۰۱۸۹)فرزند(

۴-فریبرزمهری کانی باغی،فرزندیارولی،ش ش:۳۲۵۷۸۰۳۸۰۱)فرزند(
۵-صابرمهری کانی باغی،فرزندیارولی،ش ش:۳۲۴۰۱۸۵۳۴۲)فرزند(

۶-مهوش مهری کانی باغی،فرزندیارولی،ش ش:۳۲۵۱۹۳۱۳۵۰)فرزند(
۷-خدیجه مهری کانی باغی،

فرزند،فرزندیارولی،ش ش:۴۸۴)فرزند(
۸-مینومهری کانی باغی،فرزندیارولی،ش ش:۴۵)فرزند(

۹-حیران کرمی قره قوینی،فرزندفرج،ش ش:۲۵۳نسبت)همسر(
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  درخواست  مقدماتی  تشریفات  باانجام  اینک 
نشرنخستین  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی  داردویاوصیتنامه  اعتراضی  نمایدتاهرکسی 
آگهی ظرف یکماه به شوراتقدیم داردواالگواهی صادرخواهدشد. مجوزارشاد:۵۵۱۲

رئیس شعبه دوم حصروراثت شورای حل اختالف شهرستان کرمانشاه

تمام گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون   سخنگوی 
هزینه ها و تجهیزات توتال در ایران باقی می ماند و 
تعهدی برای بازگشت آن وجود ندارد. به گزارش 
زمان به نقل از خانه ملت، اسدا... قره خانی با اشاره به 
خروج توتال از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، 
اظهار کرد: وزیر نفت در نشست امروز کمیسیون 
انرژی حضور می یابد و  توضیحاتی پیرامون خروج 
توتال از ایران به نمایندگان کمیسیون ارائه می دهد. 
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، 
افزود: توتال احساس کرد که ماندن در فاز ۱۱پارس 
شرکت  این  سنگین  زیان  و  ضرر  سبب  جنوبی 
می شود بنابراین قرارداد را ترک کرد، البته شرکت 
هایی همانند زیمنس، اِنی، شل و رنو نیز یکی پس 
از دیگری ایران را ترک کردند. وی درباره اینکه آیا 
ضمانت های الزم برای خروج توتال از ایران دریافت 
شده است یا خیر، ادامه داد:یکی از بندهای قرارداد 
ایران و توتال این بود که اگر توتال قرارداد را ترک 
کند CNPC جایگزین این شرکت شود که در واقع 
این نوعی ضمانت نامه اجرایی بود. وی گفت: ایران 
هیچ تعهدی به صورت بانکی، دولتی و خصوصی به 
شرکت توتال نداده است که این شرکت اظهار کند 
که این میزان در پارس جنوبی هزینه و تجهیزات وارد 

کرده و خواستار بازگردانده شدن آن شود. 

 تجهیزات»تواتل«
درایرانیمماند

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل 
فرآورده های نفتی از افزایش تولید نفت گاز یورو ۵ 
در کشور خبرداد. به گزارش زمان به نقل از شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، علیرضا 
صادق آبادی گفت: توجه ویژه وزیر نفت به مسائل 
زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی، به تسریع 
ارتقای  ثمر رسیدن طرح های  به  و  راه اندازی  در 
کیفیت نفت گاز تولیدی کشور در حوزه پاالیش و 

پخش منتهی شد.
تولید  ارتقای  پروژه  اجرای  این که  بیان  با  وی 
کیفیت نفت گاز در پاالیشگاه های تبریز، اصفهان و 
بندرعباس به عنوان دستاوردهای مهم دولت در این 
حوزه معرفی می شود، اظهار کرد: به زودی شاهد 
بهره برداری رسمی از طرح های افزایش کیفیت و 
کمیت نفت گاز با استاندارد یورو ۵ در پاالیشگاه های 
تبریز و بندرعباس خواهیم بود. صادق آبادی با اشاره 
لیتر،  میلیون  روزانه ۶  تبریز  پاالیشگاه  این که  به 
پاالیشگاه  و  لیتر  میلیون   ۱۶ اصفهان  پاالیشگاه 
بندرعباس ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز با استاندارد یورو 
۵ تولید می کنند، تاکید کرد: اجرای این پروژه ها با 
حمایت مستقیم و توجه ویژه وزیر نفت مبنی بر 
رعایت حقوق شهروندی و استانداردهای زیست 

محیطی به نتیجه رسیده است.

 تولید نفت گاز یورو ۵
 در کشور افزایش یافت
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 حمایت از بنگاه های کوچک اولویت اصناف 
در تدوین بودجه 98 

رئیس اتاق اصناف کشور گفت: اصناف در تدوین بودجه سال آینده 
حرف های زیادی برای گفتن دارد و حمایت از بنگاه های کوچک 

و متوسط را مورد توجه قرار داده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی فاضلی« رئیس اتاق اصناف ایران 
به تازگی با حکم »محمدباقر نوبخت« رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کشور به عضویت ستاد تدوین الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ منصوب 
شده است؛ این برای نخستین بار است که یک نماینده از حوزه 
اصناف در تدوین بودجه سالیانه دولت همکاری دارد.رئیس اتاق 
اصناف کشور در این باره اظهار داشت: از این موضوع خوشحالم 
که بعد از چهار دهه از عمر انقالب اسالمی، بخش اقتصاد غیردولتی 
در تدوین بودجه مورد مشورت قرار می گیرد.فاضلی افزود: حمایت 
از بنگاه های تولیدی و خدماتی اعم از فنی، توزیعی و خدماتی با 
هدف ایجاد اشتغال در اولویت اصناف قرار دارد که یکی از راه 
های این حمایت، ارائه تسهیالت به این بنگاهها است.وی توضیح 
داد: حدود ۶۵۰ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در کشور در 
رسته های گوناگون فعالیت می کنند و تقویت ۱۹۰۰ رسته صنفی 
در کشور جزو اولویت هایی است که در تدوین بودجه سال آینده 
لحاظ می شود. وی تصریح کرد: خوشحالم که دولت به این نتیجه 
رسید که اقتصاد بخش غیردولتی را در قامت سه اتاق »اصناف«، 
گیرد.  کار  به  »تعاون«  و  کشاورزی«  و  معادن  صنایع،  »بازرگانی، 
وی گفت: تصمیم به استفاده از بخش غیردولتی در تدوین بودجه 
سال آینده گامی در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
تحقق منویات رهبر معظم انقالب است.وی گفت: از لحظه ای که 
حکم ابالغ شد، با متخصصان امر و مشاوران امور اقتصادی در باب 
بنگاه های کوچک و متوسط مذاکراتی داشتم و در نخستین جلسه 
هیات رییسه اتاق اصناف ایران نیز این موضوع را مطرح و نقطه 
نظرات فعاالن صنفی را دریافت می کنم.فاضلی افزود: تالش می 
شود دیدگاه رئیسان اتاق ها در استانها، اتحادیه های تخصصی به 
خصوص تولیدی در سراسر کشور دریافت و تسهیالت و تمهیدات 

الزم را برای آنها فراهم کنیم. 

نوآوری شرط زنده ماندن دانش بنیان ها

مدیرکل دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و 
فناوری با بیان اینکه نوآوری شرط فعالیت استارت آپ ها و شرکت 
های دانش بنیان است، گفت: اکنون۴هزار استارت آپ در کشور 

فعالیت می کنند.
 به گزارش زمان به نقل ازمهر، حسام زند حسامی با بیان اینکه 
باید از نوآوری برخوردار باشند، گفت:  بنیان  شرکت های دانش 
عمال اگر شرکتی نوآور نباشد دانش بنیان حساب نمی شود.مدیرکل 
دفتر نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با 
تاکید براینکه نوآوری در شرکت های دانش بنیان صد در صد نفوذ 
پیدا کرده است، بیان داشت: شرکت های دانش بنیان می بایست هم 
نوآور باشند و هم از پیچیدگی فناوری برخوردار باشند.وی افزود: 
شرکت های دانش بنیانی که بعد از سه سال درخواست دانش بنیانی 
دارند باید نوآوری جدیدی را در محصول خود تزریق کرده باشند تا 
موفق شوند دوباره تاییدیه دانش بنیانی  از  معاونت علمی و فناوری 
دریافت کنند؛ اما این شامل استارت اپ ها نمی شود بدان معنا که 
استارت آپ ها باید در بازار فعالیت کنند و با مدل های نوآورانه ادامه 
دهند.به گفته زند حسامی، می توان گفت سالی حدود ۲۰ درصد از 
شرکت های دانش بنیان ریزش می کنند زیرا نتوانسته اند نوآوری 
را در محصول خود وارد سازند و ممیزی نواوری آنها را از خصلت 
دانش بنیانی جدا می کند.وی  با بیان اینکه طی ۶ سال گذشته جهش 
خوبی در زمینه تولید محصوالت دانش بنیان داشته ایم، ادامه داد: 
بنیان فاصله داریم.زند حسامی در  اقتصاد دانش  با  البته که هنوز 
خصوص آخرین آمار استارت آپ ها گفت: در حال حاضر طبق 
آخرین آماری که ستاد توسعه فناوری اطالعات با همکاری وزارت 
ارتباطات بدست آمده بالغ بر ۴هزار استارتاپ در کشور فعالیت می 
کنند. استارت آپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه 
فناوری فناوری اطالعات ارائه می دهد.وی تاکید داشت: ما استارت 
آپ ها را رد یا تایید نمی کنیم؛ آنها می توانند فعالیت خود را به گونه 

ای پیش ببرند که به شرکت های نوپا، تولیدی و ... تبدیل شوند.

 تهیه بسته اجرایی عبور از شرایط تحریم
 در وزارت ارتباطات

 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطالعات 
گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای عبور از شرایط 

تحریم، بسته اجرایی این شرایط را تهیه و تدوین کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، با توجه به خروج آمریکا از برجام و 
اعمال تحریم های یکجانبه و نوسانات نرخ ارز، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات بسته اجرایی ویژه ای برای عبور از شرایط جدید را 
در دستور کار خود قرار داد.سیروس موثقی با اعالم این خبر، گفت: 
در این بسته اجرایی چالش های پیش رو در پنج محور بررسی و 
برای هر محور راهکارهایی تهیه شده که پس از تصویب در ستاد 
اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود.وی افزود: ورود کاالهای واسطه 
برای توسعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساخت های ارائه خدمات 
فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابجایی و انتقال ارز 
و افزایش قیمت تمام شده محصول و خدمات بخش ICT ناشی از 
آزادسازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه 
و تدوین شده اند.تعدیل نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاری، استفاده 
سهامداری  ترکیب  تغییر  برای  بورس  و  سرمایه  بازار  ظرفیت  از 
اپراتورهای مخابراتی غیردولتی بر اساس مصوبات و مجوزهای اخیر 
صادره از نهادهای باالدستی و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان 
کاال و خدمات با کیفیت داخلی، از مهمترین راهکارهای ارائه شده 
برای تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی است.معاون برنامه ریزی و 
این  فناوری اطالعات تصریح کرد:  ارتباطات و  نظارت راهبردی 
بسته اجرایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، همکاری 
دستگاه های تابعه و بهره گیری از توان کارشناسی و نخبگان بخش 

خصوصی حوزه ICT، تدوین شده است.
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توییت جدید وزیر صنعت؛

واکنش به گرانی واحتکار خودرو در 
بازار

به  واکنش  در  تجارت  و  معدن  وزیر صنعت، 
گرانی و احتکار خودرو اعالم کرد: روزی سه 
هزار خودرو ساخته و تحویل می شود؛ با این 

حال اطالع دقیق دهید، بررسی می شود.
محمد  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
صفحه شخصی خود در شبکه های اجتماعی، 
در واکنش به گرانی و احتکار خودرو نوشت: 
روزی سه هزار خودرو ساخته و تحویل می شود 
با این حال اطالع دقیق دهید، بررسی می شود.
وی نوشت: ایران خودرو و سایپا، روزانه بیش از 
سه هزار خودرو می سازند و طی ۷ روز تحویل 
نظارتی  نهادهای  با وجود  خریداران می دهند. 
متعدد یعنی ۱۲۴ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۱۳۵، 
تامین پارکینگ برای احتکار این تعداد)روزی ۱۸ 
هزار م( جریمه تاخیر در تحویل احتکار خودرو 
منطقی نیست.با این حال اگر اطالع دقیقی دهید، 

بررسی می شود.

سند آمایش مراکز لجستیک کشور 
تصویب شد

مراکز  آمایش  سند  کشور  در  بار  اولین  برای 
لجستیک شامل مکان یابی احداث و سطح بندی 
این مراکز تصویب شد. در این سند ۵۸ پهنه برای 
ساخت ۴ شهر، ۱۴دهکده، ۱۱ پارک عمومی 
کشاورزی  تخصصی  لجستیک  پارک   ۱۸ و 

مشخص شده است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، نشست دوم ستاد 
مراکز لجستیک کشور با حضور عباس آخوندی، 
مشاور  بانک،  مرتضی  و شهرسازی،  راه  وزیر 
رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد  و 
مهرداد تقی زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و 
شهرسازی، در محل وزارتخانه برگزار شد.در 
این جلسه، سند آمایش مراکز لجستیک با همت 
دفتر طرح جامع و مدل  های حمل و نقل وزارت 
راه و شهرسازی تهیه و تدوین شد، همچنین 
سازمان های مسئول احداث و بهره برداری این 
مراکز مشخص شدند.وزیر راه و شهرسازی در 
این جلسه، با اشاره به اهمیت تشویق رقابت در 
مراکز لجستیک گفت: هنگام واگذاری مدیریت 
و بهره برداری این مراکز به بخش خصوصی، باید 
تمهیداتی ایجاد شود که از انحصار خصوصی 
جلوگیری شده و رقابت تشویق شود.آخوندی 
ادامه داد: حاکمیت باید بتواند در این مراکز از 
حق انحصاری خود برای سیاست گذاری تعیین 
مقررات استفاده کرده و بانی ایجاد رقابت در 
جنبه  اهمیت  بر  تاکید  با  شود.وی  مراکز  این 
حقوقی واگذاری بهره برداری و قطعه بندی مراکز 
لجستیک، گفت: برای تنظیم قراردادهای معتبر 
برجسته  کارشناسان  و  مشاوران  از  است  الزم 

حقوقی کمک گرفته شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد نیز در این نشست 
شهرسازی  و  راه  وزارت  اقدامات  از  تقدیر  با 
برای گسترش لجستیک گفت: تهیه سند جامع 
طرح آمایش لجستیک کشور از جمله اقدامات 
است.بانک  شهرسازی  و  راه  وزارت  برجسته 
افزود: وزارت راه و شهرسازی با تهیه این سند 
اقدام بزرگی را انجام داده است، چراکه اکنون هم 
نقشه راه مراکز لجستیک مشخص است و هم از 
پراکندگی و هدررفت منابع جلوگیری می شود.
در این سند مراکز لجستیک به ترتیب اهمیت به 
صورت شهر لجستیک، دهکده لجستیک، پارک 
لجستیک که خود در دو شق پارک عمومی و 
پارک اختصاصی تعریف می شود، تقسیم بندی 
شد.طبق این سند ۵۸ پهنه برای احداث مراکز 
لجستیک شناسایی شده و نهادهای متولی این 
مراکز و وضعیت دولتی بودن یا خصوصی بودن 
با  به زودی  این سند  به تصویب رسید.  آن ها 
امضای وزیر راه و شهرسازی ابالغ می شود. در 
گام بعدی متولیان توسعه و بهره برداری هر مرکز 
باید نسبت به نقطه یابی دقیق تاسیس این مراکز 
در هر پهنه، انتشار فراخوان و جذب سرمایه گذار 

اقدام کنند.

چین خواستار گفتگو با آمریکا بر سر 
اختالفات تجاری شد

چین خواستار گفتگو با آمریکا بر سر اختالفات 
دو طرف در حوزه تعرفه های تجاری شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مقامات چینی به 
طور رسمی خواستار گفتگو با مقامات آمریکایی 
در ارتباط با اختالفات دو طرف بر سر تعرفه های 
به  پکن  تجاری شده اند.گفته شده درخواست 
طور ویژه بر گفتگو با آمریکایی ها در ارتباط با 
اعمال تعرفه ۱۶ میلیارد دالری بر کاالهای چینی 
است که هفته گذشته از سوی واشنگتن اعمال 
شد.در عین حال هفته گذشته همزمان با اعمال 
تعرفه از سوی آمریکا بر گروه های جدیدی از 
کاالهای چینی، پکن نیز با اقدام مقابله به مثل 
و وضع تعرفه بر کاالهای مشابه آمریکایی به 
این وضعیت واکنش نشان داد.در حال حاضر 
چینی ها که پیشتر شکایت خود علیه آمریکا را 
در سازمان تجارت جهانی به ثبت رسانده بودند، 
حال خواستار فرصتی ۶۰ روزه برای از سرگیری 
دور جدیدی از گفتگوها با همتایان آمریکایی 
خود شده اند، هرچند مقامات پکن این دور از 
گفتگوها را آخرین فرصت برای رسیدگی به 
موضوعات مورد اختالف خود با واشنگتن اعالم 

کرده اند.

خبر

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که یکی 
کاهش  راه های  مطمئن ترین  و  بهترین  از 
کارهای  و  کسب  درآمدزایی،  و  بیکاری 

خانگی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، با نگاهی گذرا 
درحال  و  توسعه یافته  کشورهای  اقتصاد  به 
کسب وکارهای  اهمیت  به  می توان  توسعه 
در  برد.  پی  محور  بازار  خانگی  و  بومی 
و  انگلستان  استرالیا،  ایتالیا،  حاضر  حال 
زمینه  در  موفق  کشورهای  جمله  از  چین 
کارآفرینی  و  خانگی  کار  و  کسب  توسعه 
که  نحوی  به  می روند،  شمار  به  خانوادگی 
شکل  به  انگلستان  در  مشاغل  دسته  این 
می شود.مشاغل  دنبال  تخصصی  و  حرفه ای 
خانگی به فعالیت هایی گفته می شود که در 
آن یکی از افراد یا تمام اعضای خانواده در 
برای  مزاحمت  ایجاد  بدون  مسکونی  منزل 
همسایگان، به تولید یا ارائه خدمات اشتغال 
دو  در  خانگی  می کند.کسب وکارهای  اقدام 
حالت تعریف می شوند: در حالت اول فرد 
مراجعه  کننده با دریافت مجوز کاالیی را در 
دوم  حالت  در  و  می کند  تولید  خود  منزل 
کاالی  اولیه  مواد  پشتیبان  صورت  به  افراد 
تولیدی را برای گروهی که در منزل فعالیت 
می کنند، تأمین کرده و به فروش می رسانند 
و درصدی از فروش را می پردازند.در حال 
مجوز  اجرایی  دستگاه های  برخی  حاضر 
مشاغل خانگی را صادر می کنند که از جمله 
امید،  کارآفرینی  صندوق  به  می توان  آن ها 
معدن  صنعت،  سازمان  بهزیستی،  سازمان 
کرد.بر  اشاره  کشاورزی  و جهاد  تجارت  و 

صادره  مجوزهای  سوم  یک  آمارها  اساس 
در حوزه مشاغل خانگی مربوط به قالیبافی 
باید  بخش  این  در  متقاضی  افراد  و  است 
صنعت،  سازمان  از  قالیبافی  مهارت  کارت 
متقاضیان  سایر  و  داشته  تجارت  و  معدن 
گواهینامه های  دارای  نیز  مشاغل خانگی 
متقاضی  باشند.افراد  فنی وحرفه ای  مهارتی 
کسب وکارهای خانگی ابتدا از طریق سامانه 
 http://www.mashaghelkhanegi.ir
اقدام  درخواست  ارائه  و  ثبت نام  به  نسبت 
از ثبت درخواست خود در  می کنند و پس 
شغل  به  مربوط  اجرایی  دستگاه  نام  سامانه 
درخواستی را دریافت کرده و برای گرفتن 
مراجعه  مربوطه  ارگان  به  الزم  مجوزهای 
از ویژگی های مشاغل خانگی  می کنند.یکی 

کسب وکارها،  دسته  این  در  که  است  این 
افراد  و  ندارد  وجود  جنسیتی  تفکیک 
در  دارند  که  مهارتی  به  توجه  با  می توانند 
اعضای  سایر  حتی  و  خود  برای  منزل 
دیگر  مزیت  کنند.  اشتغالزایی  خانواده 
و  رفت  هزینه های  کاهش  خانگی،  مشاغل 
مشکالت  و  مغازه  یا  کارگاه  اجاره  و  آمد 
ستاد  است.دبیرخانه  ترافیک  به  مربوط 
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اخیرا 
از ایجاد رشته های جدید متناسب با نیازهای 
بازار کار در حوزه مشاغل خانگی خبر داده 
است.آنطور که مهناز امامدادی می گوید: در 
سال های اخیر حضور و مشارکت متقاضیان 
یافته  افزایش  خانگی  فعالیت های  در  مرد 
به  جنسیتی  نگاه  خروج  موجب  امر  این  و 

حوزه مشاغل خانگی شده است.به گفته وی 
با توجه به ورود و افزایش فارغ التحصیالن 
ساماندهی  ستاد  حوزه،  این  در  دانشگاهی 
ایجاد  به  خانگی  مشاغل  از  حمایت  و 
بازار  نیازهای  با  متناسب  جدید  رشته های 
کار اقدام کرده است.در حال حاضر صنایع 
دستی، پوشاک، فرش دستباف،  شیرینی پزی، 
بازی،  اسباب  مونتاژ  ابریشم،  کرم  پرورش 
گل سازی، تولید گیاهان دارویی و بسته بندی 
انواع محصوالت غذایی در زمره رشته های 
می رود.امروزه  شمار  به  خانگی  مشاغل 
کسب وکارهای  و  زودبازده  خانگی  مشاغل 
برای  مهم  راهکاری  به عنوان  خانگی 
در  درآمد  و  اشتغال  ایجاد  و   خوداشتغالی 
قابلیت  می آیند.  حساب  به  جهان  سراسر 
سبب  منزل  در  کسب وکار  نوع  این  انجام 
ایجاد مزایای بی شماری برای شاغالن آن ها 
می شود که از جمله می توان به ایجاد توازن 
بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، 
و  رهن  به خرید،  مربوط  هزینه های  حذف 
از  استفاده  ذهاب،  و  ایاب  و  کارگاه  اجاره 
ایجاد  و  خانواده  اعضای  سایر  کار  نیروی 
انتقال  امکان  خانوادگی،  کار  زمینه های 
به  غیررسمی  آموزش  طریق  از  تجارب 
اعضای خانواده  بین  استاد- شاگردی  شیوه 
و بسیاری فواید دیگر اشاره کرد.عالقمندان 
رشته های  فهرست  از  اطالع  کسب  برای 
الزم  اطالعات  هرگونه  و  خانگی  مشاغل 
می توانند به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه 
مراجعه  خانگی(  مشاغل  )بخش  اجتماعی 

کنند.

پای رشته های جدید به مشاغل خانگی باز شد

گفت:دولت،  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
دولت بگیر و ببند نیست اما الزم است برای 
برخورد با برخی کارها که به مردم فشار می 
آورد، نظارت و سخت گیری را بیشتر کنیم.

اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
واعظی  محمود  جمهوری،  ریاست  رسانی 
نگاه  برنامه  در  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس 
عدم  برای  دولت  تالش  به  اشاره  با  یک 
دسترسی عده ای به رانت اطالعاتی، اظهار 
قرار  سرلوحه  با  دوازدهم  دولت  داشت: 
برخی  با دسترسی  مقابله  به  دادن شفافیت 

است.وی  پرداخته  اطالعاتی  رانت های  به 
افزود: اعضای دولت با درک این مساله که 
مردم سخت شده  از  بسیاری  برای  شرایط 
در تالش برای یافتن راه حل هستند و این 
نیز  در حالی است که جنگ شدید روانی 
علیه کشورمان به راه افتاده است.رئیس دفتر 
رئیس جمهور با بیان اینکه میزان نقدینگی در 
میان مردم باال رفته است و دولت و فعاالن 
اقتصادی باید فضایی برای استفاده درست از 
آن پدید بیاورند، تصریح کرد: نقدینگی باید 
به بورس و تولید هدایت شود تا شغل ایجاد 

کند و خسارت وارد نکند و اگر نقدینگی 
به سمت داللی برود خسارت بار می شود.
بگیر  دولت  دولت،  این  داد:  ادامه  واعظی 
برخورد  برای  است  اما الزم  نیست  ببند  و 
به مردم فشار می آورد  با برخی کارها که 
کنیم.وی  بیشتر  را  نظارت و سخت گیری 
با بیان اینکه فضای مجازی شفافیتی را در 
کشور پدید آورده است که ما در دولت از آن 
استقبال می کنیم، خاطرنشان کرد: به عنوان 
کرده  اقدام  استخدامی  امور  سازمان  نمونه 
و حقوق و دستمزد کارکنان خود را روی 

وب سایت منتشر می کند.رییس دفتر رییس 
مردم  خادم  و  کارگزار  را  دولت  جمهور 
برشمرد و افزود: مردم باید بدانند که دولت 
چه می کند. شفافیت در حقوق و دستمزد 
بخش کوچکی از شفافیت به شمار می رود 
و دولت دنبال جلوگیری ازدسترسی برخی 
پایان،  در  است.واعظی  اطالعاتی  رانت  به 
گفت: شفافیت یکی از شعارهای جدی دکتر 
روحانی بوده که برای آن تالش کرده است 
و هیچ موضوعی نبوده مگر اینکه ایشان از 

شفافیت حمایت کرده است.

 نقدینگی باید
 به بورس وتولید 
هدایت شود                      

رئیس دفتر رئیس جمهور: 
دولت،دولت بگیر و ببند نیست

 آغاز طرح رتبه بندی تعاونی ها 
از دو ماه آینده

سرمایه  ضمانت  صندوق  مدیرعامل 
تعاونی ها  بندی  رتبه  از  تعاون  گذاری 
هدف  با  کشور  کل  در  آینده  ماه  دو  از 
مالی  گردش  و  اعتباری  شفاف سازی 
برای شرکای تجاری  تعاونی  شرکت های 

خبر داد.
مهدی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وضعیت  آخرین  درباره  نژاد  حسین 
و  شرکت ها  بندی  رتبه  طرح  اجرای 
این  گفت:  تعاونی  اقتصادی  بنگاه های 
طرح به صورت آزمایشی از سال گذشته 
طی  نواقص  رفع  از  پس  و  شده  آغاز 
کل  در  فراگیر  صورت  به  آینده  ماه  دو 
کرد:  اظهار  می شود.وی  اجرایی  کشور 
بندی  رتبه  طرح  اجرای  نخست  فاز  در 
در  و  تعاونی«  های  »شرکت  شرکت ها، 
فاز دوم »شرکت های کارآفرین و استارت 
آپ های« دارای ریسک خطرپذیری باال، 
رتبه بندی می شوند.وی با اشاره به مزیت 

شرکت های  بندی  رتبه  طرح  ویژگی  و 
اساسی  مشکالت  از  یکی  گفت:  تعاونی 
برخی  که  است  این  کشور  فضای  در 
فعالیت های  برخی  انجام  برای  شرکت ها 
برای  ویژه  به  نیستند؛  امن  اقتصادی 
و  اعتباری  صورت  به  که  شرکت هایی 
نسیه با یکدیگر مراوده تجاری دارند، اگر 
یکی از ذی نفعان در زنجیره تولید نتواند 
کل  کند،  عملیاتی  را  خود  مالی  تعهدات 
گیرد  می  قرار  تاثیر  تحت  تولید  زنجیره 
ایجاد  و مشکالتی برای کل فرایند تولید 
رتبه  در  داد:  ادامه  نژاد  شود.حسین  می 
دنبال  را  کلی  هدف  دو  شرکت ها  بندی 
می کنیم؛ نخست اینکه تمام شرکت هایی 
که با یکدیگر فعالیت کنند، رتبه بندی و 
هنگام  شرکت ها  تا  شوند  دار  شناسنامه 
انتخاب شرکای تجاری خود مطلع شوند 
وضعیت  نظر  از  تجاری شان  شریک  که  
فروش، گردش مالی و حضور در بازار ، 
در چه شرایطی قرار دارد. در این شرایط 
شرکت ها می توانند با مشاهده رتبه شرکای 
تجاری خود، با علم به وضعیت اقتصادی 
با  همکاری  نحوه  به  نسبت  آن،  مالی  و 
کنند.حسین  گیری  تصمیم  شرکت  این 
رتبه  اجرای طرح  دوم  افزود: هدف  نژاد 
بندی شرکت ها، تخصیص »حد اعتباری« 
که  ترتیب  این  به  است  برای هر شرکت 
مواد  تولیدکننده  بانک ها و واحدهای  به 
اولیه اعالم می کنیم که برای هر شرکت تا 
چه میزان مراوده تجاری تضمین می شود. 
با این اقدام می توانند با مشاهده وضعیت 
»حد اعتباری« شرکت طرف مقابل، نسبت 
به نحوه فعالیت و میزان مراده اقتصادی و 

مالی با آن تصمیم گیری کنند.

 افزایش تقاضا، عامل اصلی رشد
 قیمت خودروها

تولید  از  حمایت  ویژه  کمیسیون  رئیس 
به  جامعه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
خودرو  قیمت  افزایش  آمادگی  عنوان  هیچ 
نظیر آنچه در سال های ۹۰ و ۹۱ پیش آمد 
را ندارد اما باید مراقب بود تا خودروسازان 

و قطعه سازان تعطیل نشوند و آسیب نبینند.
ازایرنا، »حمیدرضا  به گزارش زمان به نقل 
گذشته  های  هفته  در  افزود:  فوالدگر« 
نمایندگان مجلس گفت و گوها و نشست 
هایی را با خودروسازان و مسئوالن صنایع 
کشور در زمینه شرایط فعلی بازار خودرو، 
قیمت و چگونگی توزیع آنها داشتند اما در 
نهایت آنچه به نقل از اینجانب در رسانه ها 
منعکس شد، ناقص بود.به گفته این نماینده 
مجلس، صنعت خودروی کشور از اشکاالت 
ساختاری و نبود استراتژی توسعه مناسب رنج 
می برد.وی بیان داشت: این صنعت گرفتار 
نوعی انحصار و مدیریت شبه دولتی است 
و در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت 
نیروهای عرضه و تقاضا در این بازار حاکم 
شده و بهبود کیفیت، رقابتی شدن قیمت و 
خدمات پس از فروش مناسب شکل بگیرد.
آشفته  فعلی  از شرایط  کرد:  تاکید  فوالدگر 
بازار خودرویی راضی نیستیم و حمایت نمی 
کنیم.وی بیان داشت: حرف خودروسازان در 
شرایط فعلی این است که با افزایش قیمت 
اولیه فلزی و غیر فلزی به دلیل  های مواد 
های  قیمت  با  توان  نمی  ارز،  نرخ  افزایش 
قبلی تولید کرد.وی افزود: البته این موضوع 
هر  ارزبری  سهم  و  بررسی  دقت  به  باید 
خودرو مشخص شود و پس از آن شورای 
رقابت برای خودروهای انحصاری و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
برای خودروهای رقابتی، یک »افزایش قیمت 

رسمی« مشخص کنند.وی تاکید کرد: دلیل 
هفته  در  خودروها  قیمت  یکباره  افزایش 
های اخیر، باال رفتن تقاضاست که راهکار 
به  ها  قیمت  افزایش  شدن  مشخص  آن، 
میزان  اساس  )بر  قانونی  و  منطقی  صورت 
ارزبری و سهم مواد اولیه وابسته به ارز( یا 
کاهش حاشیه سود و افزایش بهره وری از 
رسمی  قیمت  تا  است  سوی خودروسازان 
کارخانه مشخص شود.فوالدگر اظهار داشت: 
اصالح  و  مناسب  استراتژی  تدوین  با  باید 
ساختارها، صنعت خودروسازی کشور را از 
انحصار خارج کنیم که در غیر این صورت 
کیفیت و خدمات پس از فروش رشد نکرده 
نماینده  شود.این  نمی  رقابتی  ها  قیمت  و 
»مرحله  مثابه  به  را  فعلی  شرایط  مجلس، 
گذار« توصیف کرد که باید از آن عبور کنیم 
تا با افزایش نظارت ها، اصالح ساختار شکل 
بگیرد و شاهد شکل گیری رگوالتوری در 

صنعت خودرو باشیم.



مردم باید به دنبال برنامه های پیشنهادی احزاب 
سیاسی باشند ، نه سابقه مدیریتی ، مدرک تحصیلی 

و چشم و ابروی نامزد انتخابات .
 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

گل در بر و مي در کف و معشوق به کام است
سلطان جهانم به چنين روز غالم است

گو شمع مياريد در اين جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

امروز با حافظ

آنچه درباره »سرگذشت گنجی« 
باید بدانیم

نام  گنجی«  »سرگذشت 
ادبی  اثر  شاخص ترین 
کالسیک ژاپنی است که 
احتماال حدود هزار سال 
قبل توسط یک زن اشرافی به نام »موراساکی 
شیکیبو« نوشته شده است و عنوان اولین رمان 

جهان را یدک می کشد.
به گزارش مهر، این متن به طرز قابل توجهی 
درباری  ادبیات  از  ملهم  و  استعاری  شاعرانه، 
سواد  به  نیاز  آن  فهم  رو  همین  از  است. 
صفحه ای  هزار  از  بیش  اثِر  این  دارد.  ادبی 
امپراتور  پسر  گنجی  شاهزاده  سرگذشت  به 
کیتسوبو می پردازد که توسط پدر از ارث تاج و 
تخت محروم شده تا قربانی نزاع سیاسی نشود.

تبار  گنجی،  عاشقانه  روابط  بین  ارتباط 
سیاسی،  قدرت  به  او  نزدیکی  و  اشرافی اش 
محرک اصلی داستان است. همچنین در مقاطعی 
امور ماوراءالطبیعه در قالب تسخیر روح ظاهر 
شده و قصه را به ژانر وحشت نزدیک می کند. 
گنجی«  »سرگذشت  برجسته  نکات  سایر  از 
داستان  مسیر  در  زنان  تاثیرگذاری  به  می توان 
اشاره کرد که به واسطه حضورشان در زندگی 
خصوصی گنجی و تولید شخصیت های جدید 

روی قصه اثر می گذارند.
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اوقات شرعی

 کوتاهی وزارت ارشاد درمقابل  شرکت
 تعاونی مطبوعات کشور 

 مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور ازتوقیف مِلک این تعاونی بابت عدم اجرای 
تعهدات وزارت ارشاد خبر داد.

به گزارش خبرنگار پیام زمان  علی اکبر بهبهانی مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات 
کشوردر نشستی خبری که با اهالی رسانه برگزار کرد، از توقیف مِلک این تعاونی به 
نفع یکی از اعضای آن که از تعاونی طلبکار است، به دلیل عمل نکردن وزارت ارشاد به 

تعهدات خود در این رابطه خبر داد و این مسیله را از ابتدا بازگو کرد
وی با بیان اینکه ما هم از طرف وزارت ارشاد و هم یک طلبکار جفاکار تحت فشار قرار 
گرفته ایم، گفت: بعد از ۳۰ سال مِلکی متعلق به شرکت تعاونی مطبوعات کشور که با 
حق عضویت های گرفته شده از اعضای آن خریداری شده بود، با رأِی دادگاه، توقیف و 

به نام فرد طلبکار از تعاونی شد.
مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور افزود: هفته قبل وسایل شرکت تعاونی 
مطبوعات به حیاط ریخته شد و مکانی هم که فعاًل در آن قرار داریم، موقتی است و تا 

چند روز دیگر باید اینجا را هم تخلیه کنیم.
بهبهانی با اشاره به اینکه این تعاونی با ۲۰۰۰ عضو که همه آنها مدیران رسانه ها و صاحبان 
امتیاز آنها هستند، بزرگترین تشکل صنفی مطبوعاتی است، در رابطه با پیشینه شکایت 
یاد شده گفت: در سال ۱۳۸۱ شرکت تعاونی مطبوعات کشور با وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی قراردادی منعقد می کند تا با کمک یک شرکت سرمایه گذار به نام »مؤسسه فار« 
که مدیرعامل آن شخصی به نام علیزاده که خود از اعضای تعاونی مطبوعات است، 
حواله های صادره از وزارت ارشاد برای تأمین کاغذ به آنها داده شود و وزارت ارشاد هم 
بابت این کار به تعاونی حق العمل بپردازد. تا اینکه در آخرین روزهای دولت هشتم و در 
دوره وزارت آقای مسجدجامعی، طلب شرکت تعاونی مطبوعات کشور از این وزارتخانه 

بابت نپرداخت این حق العمل، به ۳۹۰ میلیون تومان بالغ می شود.
وی ادامه داد: درحالی که ما خودمان از وزارت ارشاد طلبکار بودیم، طلبکار اصلی ،از ما 
بابت نپرداختن این مبلغ شکایت می کند. وزارت ارشاد در آن دوره حاضر به پرداخت 
پول نشد، طلبکار از ما شکایت کرد و ما محکوم به پرداخت بدهی مان شدیم. تا ماجرا 
رسید به امروز که این فرد مِلک شرکت تعاونی مطبوعات را که ارزش آن ۸ میلیارد تومان 
است، به نام خود زد. مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور افزود: پس از آنکه دولت 
جدید )دولت نهم( سر کار آمد، ما موضوع را به آقایان حسینی و صفارهرندی منتقل 
کردیم اما آنها و حتی خودِ آقای احمدی نژاد گفتند که بروید طلبتان را از آقای خاتمی 

بگیرید! خالصه این طلب پرداخت نشد تا همین امروز.
بهبهانی تصریح کرد: ما به دلیل اینکه وزارت ارشاد در این رابطه حق الناس را زیر پا 
گذاشته است، با پرداخت هزینه فراوان از این وزارتخانه شکایت کردیم. مراجعه های ما 
به وزارت ارشاد از سال ۱۳۸۹ که من مسئولیت مدیرعاملی تعاونی را بر عهده گرفتم، 
تاکنون به هیچ جا نرسیده است. این در حالی است که شعار دولت آقای روحانی »اعتدال 
و توسعه« است؛ هرچند خودِ ایشان هم در جلسه حضوری به من گفت که »این بدهی ما 

است و باید به شما پرداخت شود«، اما هیچ پرداختی صورت نگرفته است.
وی در شرح ادامه این ماجرا گفت: در دوره وزارت آقای جنتی، ایشان حرف ما را 
پذیرفت و دستور پرداخت بدهی را به معاونت مطبوعاتی داد که در ارجاع نامه به معاون 
توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ارشاد یعنی آقای کاراندیش، او تائید کرد که وزارت 
ارشاد ۳۹ میلیارد ریال بابت این موضوع به شرکت تعاونی مطبوعات بدهکار است. دیوان 
محاسبات هم این موضوع را تائید کرد و در نهایت آقای کاراندیش در نامه ای به سازمان 
برنامه و بودجه عنوان کرد که »وزارت ارشاد پولی برای تسویه این بدهی ندارد« و از این 
سازمان خواست که بدهی یاد شده را تسویه کند اما این سازمان در بازگشت نامه، به 

وزارت ارشاد اعالم کرد که »شما خودتان باید این بدهی را تسویه کنید«.
مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور در توضیح تفاوت مبلغ فعلی )۳۹ میلیارد 
ریال( با طلب قبلی )۳۹۰ میلیون تومان( افزود: همانطور که گفتم این شکایت در سال ۸۹ 
تنظیم شده و با توجه به دیرکرد صورت گرفته در پرداخت این بدهی، این مبلغ امروز به 

۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بالغ شده است.
بهبهانی با اشاره به اینکه علیه وزارت ارشاد و فردی که مِلک این تعاونی را متصرف شده، 
شکایت کرده است، گفت: من شمشیر شکسته و زِره َدریده بر جای مانده ام و دیگر جای 
مقاومت ندارم اما تسلیم نمی شوم. ما قطعاً وزارت ارشاد را محکوم می کنیم و هر مقدار 

طول بکشد، طلب ۳۹۰ میلیون تومانی خودمان را از ارشاد می گیریم.

خبر

به گزارش رویا سلیمی خبرنگار پیام 
جشنواره  از  روز  پنجمین  در  زمان، 
بین المللی تئاتر عروسکی ۱۳ نمایش 
به روی صحنه رفت. در تاالر چهارسو 
و  نویسندگی  به  »شفیره«  نمایش 
کارگردانی مهدی شاه پیری در بخش 
بزرگسال حضور داشت. این نمایش 
میله ای  عروسک های  تکنیک  از  که 
بیشتر بهره برده بود داستانی افسانه ای 
را روایت می کرد در مورد پادشاهی 
ماندن فرزند پسرش،  برای زنده  که 
دخترش را می کشد و در ادامه اتفاقاتی 
متعدد رخ می دهد. این نمایش نیز با 
توجه به ویژه مخاطب بزرگسال بودن 
تعد اد بسیاری از کودکان و نوجوانان 
به  که  نشستند  نمایشی  تماشای  به 
لحاظ مضمون و اجرا مناسب سنشان 
نبود. در این روز دو نمایش در بخش 
تجربه جشنواره در پالتو اجرا به روی 
صحنه رفت. نمایش هایی که هر کدام 
در مدت زمان محدود اجرا می شد و 
دو نمایش با فاصله بسیار اندکی از 
یکدیگر به روی صحنه رفت. نمایش 
رها  کارگردانی  به  ژکوند«،  »لبخند 
»عروسک های  نمایش  و  اسکندری 
فرامرز  و  مهربان  کارگردانی  به  من« 
در  رفتند.  صحنه  روی  به  غالمیان 
ژکوند« شیوه جدید  »لبخند  نمایش 
در عروسک سازی و طراحی صورت 
گرفت. عروسکی یخی که در طول 
نمایش کم کم آب می شد و به ناگاه 
افتاد. در نمایش  در چشمه جوشان 
جدیدی  تجربه  و  خالقیت  اما  دوم 
با  پرده  چند  تنها  و  نداشت  وجود 

تکنیک های قدیمی که هیچ ارتباطی با 
یکدیگر نداشتند اجرا شد. این نمایش 
از شهر بوشهر در جشنواره حضور 
یافت.   تاالر سایه مجموعه تئاتر شهر 
در این روز میزبان نمایش »سپاسنامه 
با  متقاطع«،   روایت  چند  و  هانیه 
مرتضی  کارگردانی  و  نویسندگی 
اسدی مرام از شهر کرمانشاه شد. این 
نمایش نیز ویژه مخاطب بزرگسال بود 

و در این بخش حضور پیدا کرد.
در تاالر قشقایی، نمایش »آی ایشیق«، 
و  زاده  خلیل  مهدی  نویسندگی  به 
به  اسماعیلی  کارگردانی محمدتقی 
روی صحنه رفت. این نمایش از شهر 
اردبیل در جشنواره حضور پیدا کرد و 
در بخش ویژه بزرگسال شرکت کرد.
در تاالر هنر نمایش »سفر به غرب« 
و  وو  شنگ  چیه  نویسندگی  به 
کارگردانی یونگ چی لین از کشور 

را  نمایش خود  این روز  در  تایوان 
اجرا کرد.

»کوچک ترین  نمایش  دوم  اجرای 
نمایش از انتهای دنیا« به کارگردانی 
کشور  از  که  رومئو  گارسیا  ازکیل 
جشنواره  از  دوره  این  در  فرانسه 
از  خوبی  استقبال  با  دارد،  حضور 
در  شد.  مواجه  مخاطبان  سوی 
تایوان،  گروه  هنرمندان  اجرا  این 
یاران،  یارتا  چکناواریان،  لوریس 
حسینی،  روزبه  مسعودی،  شیوا 
مرضیه برومند، مریم سعادت، آزاده 
پورمختار، هرمز هدایت و ... حضور 
سازه ای  نمایش  این  دکور  داشتند. 
عظیم بود که در مرکز تاالر حافظ 
نیمکت  تعدادی  و  بود  شده  برپا 
دور آن قرار داشت و با دیواری از 
شده  جدا  سالن  قسمت های  سایر 
این  مخاطبان روی  از  تعدادی  بود. 

نیمکت ها نشسته بودند و باقی ایستاده 
نمایش را دیدند. مزیت ایستاده دیدن 
مخاطبان  که  بود  این  در  نمایش 
می توانستند دور سازه بچرخند و از 
عروسک های  و  نمایش  زوایا  تمام 
جذابش را ببینند. تعاملی که بازیگر 
و بازی دهنده عروسک گروه فرانسه 
در لحظاتی از اثر با مخاطبان برقرار 
کرد، مورد توجه حاضران در سالن 
قرار گرفت این تعامل تا جایی بود 
دعوت  با  تماشاگران  از  یکی  که 
بازی دهنده عروسک به درون سازه 
نمایش قدم گذاشت و با عروسک 
وارد کنش و واکنش شد. در روزهای 
اجرای  جشنواره،  پنجم  و  چهارم 
اپرای عروسکی »خیام« به پژوهشگر، 
نویسنده، طراح و کارگردانی بهروز 
بهزاد  امیر  آهنگسازی  غریب پور، 
قالب  در  بهزاد  فرنوش  رهبری  و 

جشنواره تئاتر عروسکی برگزار شد. 
این اجرا که در تاالر فردوسی روی 
صحنه رفت، اثری بود که در بخش 
ویژه جشنواره به روی صحنه رفت و 
با تکنیک عروسک های نخی به شرح 
زندگی و تفکرات حکیم عمر خیام 
پرداخت. در این میان به دو دوست 
دوران کودکی خیام، حسن صباح و 
خواجه نظام الملک نیز اشاراتی شد 
و سرگذشت زندگی آنها نیز مطرح 
شد. این اپرای دو ساعته با خوانندگی 
محمد معتمدی، اسحاق انور، وحید 
تاج و سیزده آواگر دیگر اجرا شد. 
این اپرا در ۱۴ صحنه به تصاویری 
از جنگ جهانی دوم، ادامه جنگ و 
کشتار و ویرانی در شهرهای اروپایی، 
کافر خواندن خیام، مراسم سوگواری 
خواجه نظام الملک، موسی نیشابوری 
که مامور کشتن خواجه نظام بود. در 
صحنه های بعدی قلعه الموت، کارگاه 
آهنگری که قصد ساخت رصدخانه 
خیام را دارد، کشتار سران و صاحب 
منصبان سلجوقی به دست فداییان 
خیام  جابر،  ادامه  در  صباح.  حسن 
را ستایش می کند که سرانجام تقویم 
جاللی را به پایان رسانده است. و در 
بر مرگ جابر و...  پایان مویه خیام 
دعوت مردمان به شادمانی برای غافل 
شدن از دنیای ترسناکی که بر زندگی 

بشریت چیره شده است. 
نگاه  مجموع  در  نمایش  این 
دهری مسلکی به دنیا دارد و دعوت به 
فرار از سختی ها و مصائبی که همواره 

انسان را در خود فرو می برد دارد. 

کاریکاتور

تازه ترین آلبوم محسن چاوشی با 
یک هفته تأخیر منتشر می شود.

آلبوم »ابراهیم« محسن چاوشی 
که قرار بود ۵ شهریورماه منتشر 
شود، با یک هفته تأخیر در تاریخ 

۱۱ شهریور به بازار می آید.
مدیر رسانه ای چاوشی با انتشار پستی؛ علت تأخیر انتشار این 

آلبوم را فقدان مواد اولیه تولید، چاپ و بسته بندی عنوان کرد.
یک شنبه ۱۱ شهریور به عنوان تاریخ نهایی انتشار نهمین آلبوم 

چاوشی اعالم شده است.
آلبوم »ابراهیم« شامل ۸ ترانه از حسین صفا است که تمامی 
آن ها توسط محسن چاوشی آهنگسازی شده است. ۵ قطعه از 
این ۸ قطعه را خود چاوشی تنظیم کرده و فرشاد حسامی )دو 
قطعه( و شهاب اکبری )یک قطعه( نیز به عنوان تنظیم کننده در 

این آلبوم حضور دارند.

 انتشار البوم چاوویش
 به تعويق افتاد

مجلس مؤلف 28 کتاب اقتصادی را استیضاح کرد!

فیلم سینمایی »شعله ور« آخرین 
ساخته »حمید نعمت اهلل« کارگردان 
وجود  با  سینما  سبک  صاحب 
تبلیغات نسبتاً خوبی که انجام داده 
نتوانسته در هفته های آغازین اکران 
مخاطبان زیادی را به سالن سینما 

بکشاند. البته از نگاه تهیه کننده و فیلمساز این فیلم در چرخه اکران دچار 
پدیده فیلم سوزی شده و سانس های خوبی به آن تعلق نگرفته است. 
اتفاقی که هر سال با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و نزدیک به برگزاری 

جشنواره فیلم فجر پررنگ تر شده و معترضان بیشتری پیدا می کند.
فارق از مسئله فیلمسازی، فیلمنامه و ساختار اثر، نعمت اهلل در آخرین 
فیلم خود از ترکیب یک پدر و پسر واقعی برای شخصیت های اصلی 
داستان استفاده کرده و در تالش بوده تا با قرار دادن زوج امین و دارا 
حیایی نیم نگاهی هم به گیشه داشته باشد که البته موفقیت آمیز نبوده 

است.

 حضور انموفق امني حيايی 
در گيشه ها 

به  بازی«  »گرگ  سینمایی  فیلم 
کارگردانی عباس نظام دوست و 
تهیه کنندگی محمدعلی نجفی که 
برای اولین بار در سی و ششمین 
به  فجر  المللی  بین  جشنواره 

نمایش در آمد،تا دو ماه آینده اکران خواهد شد.
عباس نظام دوست کارگردان فیلم سینمایی »گرگ بازی« در 
ارتباط با آخرین وضعیت اکران این فیلم سینمایی به »صبا« 
با  ایم و  اقدام کرده  فیلم  اکران  گفت:در حال حاضر برای 
مذاکرات انجام شده تا یکی دوماه آینده این فیلم را اکران 
خواهیم کرد. وی در خصوص  حضور فیلم در جشنواره های 
اواخر شهریورماه جشنواره های خارجی  افزود:تا  خارجی 
اسامی فیلم های راه یافته به جشنواره ها را اعالم میکند و 
مشخص می شود »گرگ بازی« در کدام جشنواره ها پذیرفته 

شده است.

 گرگ ابزي ات دو ماه ديگر
 اکران یم شود

آگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی خودرو واموال وآهن آالت والومینیوم وصندوق صدقات اسقاطی  1397/3و1397/4

کمیته امداد امام خمینی ) ره ( استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد تعداد ۲ دستگاه خودرو سبک مازاد خود را 
به صورت قابل انتقال به شرح ذیل و مقداری اموال وآهن آالت والومینیوم و صندوق صدقات اسقاط را از طریق مزایده 
عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به سایت سامانه الکترونیکی دولت)ستاد 

ایران( به آدرس  https://www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

 نوبت اول

تاریخ بازدید  : از تاریخ  07/ 06/ 1397 لغایت  1397/06/17
آدرس و تلفن محل بازدید  : شهرکرد ، مجتمع ادارات، اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره(، اداره تدارکات و پشتیبانی ، در صورت نیاز با 

شماره تلفن: 3۲۲61819-038 و تلفن همراه  091318۲73۵7 آقای نجات  )اداره تدارکات و پشتیبانی( تماس حاصل نمائید.
توجه:

1- تاریخ  بازگشایی  مورخه   97/06/18  ساعت 9صبح می باشد حضور شرکت کنندگان در مزایده در جلسه بازگشایی بالمانع می باشد . 
۲- مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار گردیده است لذا متقاضیان می بایست از طریق سامانه مذکور در مزایده 

شرکت نمایند  
3- شماره فراخوانهای  مزایده  10097۵۲۲6000003 و 10097۵۲۲6000004می باشد وکلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت برگزار می گردد.
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری

ردیف

1

2

نوع وسیله نقلیه

وانت نیسان 

وانت نیسان

مدل

1385

1385

شماره پالک

11 477 و 77

11 113 هـ 83

مالحظات

          آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

به  امورات مربوط  بانک کشاورزی استان اردبیل در نظر دارد کلیه  مدیریت شعب 
خدمات عمومی ساختمان مدیریت وشعب استان را بصورت حجمی )شامل نامه رسانی،آبدارچی ، نظافتچی 
، تلفن خانه، اپراتوری، ماشین نویسی ، رانندگی، امور دفتری( از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق 

مشخصات برگ شرایط شرکت در مناقصه به شرکتهای خدماتی دارای صالحیت واگذار نماید.
امام  اردبیل، خیابان  نشانی  به  اردبیل  استان  بانک کشاورزی  مدیریت شعب  گزار:  مناقصه  ونشانی  1(نام 

خمینی، نرسیده به میدان شریعتی، ساختمان مدیریت
۲(نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک فقره ضمانت نامه بانکی )غیر از بانک کشاورزی( به مبلغ 
7۵0/000/000ریال )هفتصد و پنجاه میلیون ریال (دارای حداقل سه ماه اعتبار به نفع مدیریت شعب بانک 

کشاورزی استان اردبیل 
3(مهلت دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از اول وقت اداری روز  
دوشنبه مورخ  1397/06/0۵ لغایت آخر وقت اداری روز  یکشنبه  مورخ 1397/06/11 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی به نشانی www. setadiran.ir  مراجعه نمایند.
4(محل، زمان و مهلت تحویل پیشنهاد: متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد  از اول وقت اداری روز 
دوشنبه  مورخ  1397/06/1۲   لغایت ساعت 1۲  روز پنج شنبه  مورخ 1397/06/۲۲   به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به آدرس www. setadiran.ir مراجعه و طبق مقررات اقدام نمایند.
۵(مناقصه گزار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

6(هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.
شنبه  روز  ساعت10  در  شده  ارائه  پیشنهادات  پاکتها:  بازگشایی  جلسه  برگزاری  محل  و  7(تاریخ 
الذکر درحضور اعضای کمیسیون  بانک کشاورزی به نشانی فوق  مورخ1397/06/۲4   در مدیریت شعب 

معامالت مفتوح وقرائت خواهدشد.
8(متقاضیان دارای صالحیت می توانند با ارائه معرفی نامه کتبی در سربرگ شرکت به همراه کارت شناسایی 
معتبر به نشانی اعالمی مراجعه و نسبت به تهیه وتکمیل و امضاء اسناد و شرایط مناقصه و عودت در فرجه 

قانونی اقدام نمایند.
9( حضور شرکت کنندگان در جلسه فوق اختیاری و منوط به ارائه رسید تحویل پاکت شرکت در مناقصه 

می باشند.
10( شرکت کنندگان محترم می توانند اطالع از شرایط مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس: www. setadiran.ir مراجعه نمایند.
11( الزم است کلیه شرکت کنندگان حتماً پاکت های )الف و ب و ارزیابی ( را تا یک روز قبل از بازگشائی قیمت 
ها به دبیرخانه مدیریت بانک کشاورزی به آدرس اردبیل خ امام خمینی میدان شریعتی ساختمان مدیریت 

بانک کشاورزی استان اردبیل طبقه ی سوم اتاق پشتیبانی و خدمات به صورت فیزیکی تحویل  نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:  1397/06/0۵  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/07

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اردبیل

 نوبت دوم

شیما بخشنده عروسک گردان جدید عروسک کاله قرمزی در خصوص احتمال ساخت 
سری جدید کاله قرمزی برای نوروز ۹۸ گفت: اطالعی از ساخت سری جدید کاله قرمزی 
ندارم چون هنوز خبری در این حوزه نشنیده ام و تماسی از سوی تهیه کننده این مجموعه 
محبوب با من گرفته نشده است، اما به طور کلی کمی هم زود است که خبری در خصوص 
ساخته شدن یا نشدن این مجموعه محبوب باشد، به همین خاطر به طور دقیق هنوز 

مشخص نیست آیا کاله قرمزی را برای نوروز ۹۸ خواهیم داشت یا خیر.
وی در خصوص اینکه آیا بعد از اتمام ساخت هر سری از برنامه های عروسکی، دلتنگ 
عروسک ها می شود یا خیر افزود: بله با اتمام ساخت هر سری از برنامه های عروسکی و جدا 
شدن از عروسک ها برای آن ها و شخصیت های جذابشان دلتنگ می شوم. وی در خصوص 
عروسک کاله قرمزی که به تازگی عروسک گردانی آن را به عهده دارد تاکید کرد: من خودم 
را عروسک گردان کاله قرمزی نمی دانم، من فقط از سال ها تالش دنیا فنی زاده عزیز و تکرار 
نشدنی که خالق اصلی کاله قرمزی بود، امانت داری می کنم، چراکه دنیا دوست خوب من 

بود، او نه تنها دوست بلکه استاد من در عرصه عروسک گردانی بود.

خربی از كاله قرمزی ٩٨ نيست

گزارش پنجمین روز از جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی

روایت قصه  و افسانه های کهن از زبان عروسک ها

کمیته امداد امام 
خمینی ) ره ( استان 
چهارمحال و بختیاری


