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تالش برای خروج تروریستها از 

ادلب با کمترین هزینه انسانی

نگاه روز
تکذیب حذف شورای رقابت

 ازفرآیند قیمت گذاری خودرو 

برگزاری  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزیر 
روسیه،  ایران،  سران  جانبه  سه  اجالس 
بر  ما  تالش  گفت:  آستانه(  )روند  ترکیه 
این است که خروج تروریست ها از ادلب با 

کمترین هزینه انسانی انجام شود.
سیما؛  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نتایج  خصوص  در  ظریف   محمدجواد 
کرد:  تصریح  سوری  مقامات  با  رایزنی 
خصوص  در  خوبی  بسیار  گفتگوهای 
روابط دوجانبه با مقامات سوری داشتیم.

وی با اشاره به برگزاری اجالس سه جانبه 
سران ایران، روسیه، ترکیه ) روند آستانه( 
توجه  با  گفت:  تهران  در  جمعه  روز  طی 
به برگزاری اجالس سران روند آستانه در 
حساس  بسیار  اوضاع  همچنین  و  تهران 
شرایط  که  است  این  بر  ما  تالش  ادلب، 
ادلب و خروج تروریست ها از این منطقه 
با کمترین هزینه انسانی انجام شود و به 
و  ترکیه  در  گفتگوهایی  منظور  همین 
عالی  مقامات  با  سوریه  در  همچنین 

سوری داشتیم.
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 هیچ نگرانی در تامین ارز اقالم اساسی و کاالهای مذکور در بازار وجود ندارد

راهبردهای سه گانه بسته مدیریت شرایط تحریم

آغاز بکار نمایشگاه 
بوی ماه مهر با حمایت 
از تولیـد داخـلی

پیش فروش 90 هزار 
دستگاه خودرو توسط 
ایران خودرو و سایپا 

7

معاون وزیر صنعت خبر داد:

راهبردهای سه گانه بسته مدیریت شرایط تحریم
در  نگرانی  هیچ  گفت:  صنعت  وزیر  معاون   
در  مذکور  کاالهای  و  اساسی  اقالم  ارز  تامین 

بازار وجود ندارد.
یونس  حسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازرگانی  و  اقتصادی  امور  معاون  سینکی، 
افزود:ضریب  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
اهمیت اقالم اساسی در سبد هزینه های خانوار 
احصا شده وتاکید گردید دستگاه های مسئول 
کاالهای  کشاورزی)در  جهاد  وزارت  مانند 
 ، بهداشت  وزارت  و   ) انتزاع  قانون  مشمول 
درمان و آموزش پزشکی )در کاالهای دارویی 
دقت  و  حساسیت  با   ) پزشکی  تجهیزات  و 
اعمال  و  طراحی  را  تامین  زنجیره  فراوان 
نظارت نمایند.وی در توضیح این مطلب تاکید 
کرد: زنجیره تامین از تخصیص ارز تا رسیدن 
از  و  می شود  شامل  را  مشتری  دست  به  کاال 
نظارتی  و  کنترلی  ایستگاه های  انتها  تا  ابتدا 
طراحی شده است.سینکی گفت: باز هم تاکید 
اساسی  کاالهای  تامین  در  نگرانی  شود  می 
معنا  بدان  من  سخن  اما  ندارد  وجود  کشور 
این  برای  که  قیمتی  صد  در  صد  که  نیست 
صد  در  صد  دست  به  کرده ایم،  ابالغ  اقالم 

تخلفاتی  است  ممکن  و  می رسد  خریداران 
تالش  البته  که  بیفتد  اتفاق  مسیر  این  در 
تخلف  بروز  امکان  موثر  نظارت  با  شود  می 
رییس  دستور صریح  به  اشاره  با  کم شود.وی 
جمهوری گفت: قیمت کاالهای اساسی پس از 
افزایش   ، جهانی  های  قیمت  نوسانات  اعمال 
حدود   ۹۶ سال  در  که  کاال  تامین  ارز  نرخ 
به ۴۲۰۰  بود و در سال جاری  تومان   ۳۳۰۰
بر  مترتب  واقعی  های  هزینه  و  رسید  تومان 
انتقال  و  نقل  هزینه  جمله  از  واردات  و  تولید 
مسیرهای  از  کاالها  برخی  خرید  هزینه  و  ارز 
تحریمی که اتفاق افتاده است ، نمی تواند بیش 
این  افزود:  یابد .سینکی  افزایش  از ۱۰ درصد 
افزایش قیمت یک بار ابالغ شده است و طبق 
واردکنندگان  یا  تولیدکنندگان  اگر  مقررات 
داشته  را  قیمت  افزایش  مجدد  درخواست 
باشند باید پیشنهادشان را به سازمان حمایت 
ارائه  کنندگان  مصرف  و  کنندگان  تولید  از 
موارد  سازمان،  این  تایید  صورت  در  تا  کنند 
و  شود  مطرح  اقتصادی  هماهنگی  شورای  در 
گیرد. صورت  خصوص  این  در  تصمیم گیری 

افزایش  وی اضافه کرد: فعال درخواستی برای 

اما  نداریم  مرحله دوم قیمت کاالهای اساسی 
تمام  در  که  کنم  می  عرض  صادقانه  هم  باز 
واردات  به  وابستگی  ضریب   ، یک  گروه  اقالم 
وجود دارد و اگر قیمت های جهانی دستخوش 
یارانه  اعطای  با  نتوانیم  ما  و  شوند  افزایش 
ناچار به  ریالی رشد قیمت ها را پوشش دهیم 
کنترل قیمتی برای تنظیم بازار خواهیم بود. 

وی تاکید کرد: ما در شرایط ویژه تحریم قرار 
خاص،  موقعیت  این  از  عبور  برای  و  داریم 
سیاست  این  مفهوم  اما  می کنیم  ریزی  برنامه 
مشکالت  حل  مدت،  کوتاه  در  گذاری ها 
نیست.وی  ایران  اقتصاد  کلیدی  و  تاریخی 
شرایط  مدیریت  منظور  به  اینکه  به  اشاره  با 
است،  شده  تدوین  اقتصادی  بسته  تحریم، 
جای  خود  در  را  راهبرد  سه  بسته  این  گفت: 
داده است که شامل آرامش بخشی اجتماعی، 
گفته  به  است.  سازی  متقاعد  و  سازی  مصون 
وی در شرایط کنونی برای مدیریت وضعیت به 
آرامش اجتماعی نیاز داریم چرا که در وضعیت 
صرف  تصمیم گیری  با  را  کاالیی  هیچ  کنونی 

اقتصادی نمی توانید مدیریت کنید.
ادامه در صفحه ۳

نمایشگاه بزرگ بوی ماه مهر و همچنین نمایشگاه عرضه مستقیم کاال، 
امروز در مصلی بزرگ امام خمینی )ره( گشایش می یابد.

این نمایشگاه تولید کنندگان  به نقل ازصدا وسیما، در  به گزارش زمان 
داخلی انواع مختلف پوشاک دخترانه و پسرانه و روپوش مدارس، مقنعه 
و لباس فرم معلمان مدارس، انواع کیف مدارس، انواع کوله، انواع کفش، 
انواع لوازم التحریر و ملزومات مدارس و دانشگاه ها، خودکار، مداد، مداد 
نقاشی،  دفتر  دار،  دفتر خط  انواع  ماژیک،  رنگی، خط کش، خودنویس، 
دفاتر طراحی و دیگر ملزومات دانش آموزان و دانشجویان عرضه می شود.

در بخش دیگر این نمایشگاه که مربوط به عرضه مستقیم کاالست نیز 
انواع مایحتاج شهروندان شامل گوشت قرمز و سفید، روغن، برنج، آجیل 
و خشکبار، فرش، لوازم آشپزخانه، چراغ های تزئینی و شیرینی و شکالت 
و دیگر کاال ها و اجناس خانواده ها ارائه می شود.نمایشگاه بزرگ بوی ماه 

مهر و همچنین نمایشگاه عرضه مستقیم کاال )نمایشگاه فروش پاییزه( 
در مجموعه چهلسرای ضلع جنوبی مصلی امام خمینی )ره( برپا می شود.

نمایشگاه بزرگ بوی ماه مهر و همچنین نمایشگاه عرضه مستقیم کاال 
)نمایشگاه فروش پاییزه( با هدف تامین مایحتاج و نیاز عمومی دانش آموزان 
و دانشجویان و شهروندان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و همچنین 
حمایت از تولید داخلی برگزار می شود.همه اجناس و کاالی عرضه شده در 
این نمایشگاه ها با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی به فروش می رسد.تالش های 
بسیاری صورت گرفته تا این نمایشگاه تفاوت های محتوایی و کیفی از نظر 
تنوع و تخفیف اجناس نسبت به دوره های قبل داشته باشد.نمایشگاه بزرگ 
بوی ماه مهر و همچنین نمایشگاه عرضه مستقیم کاال )نمایشگاه فروش 
پاییزه( از ۱۴ تا ۲۳ شهریور هر روز از ساعت ۱۱ تا ۲۲ در ضلع جنوبی 

مصلی بزرگ امام خمینی )ره( آماده بازدید عالقه مندان است.

تالش برای خروج تروریستها از ادلب با کمترین هزینه انسانی
وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری اجالس سه 
آستانه(  )روند  ترکیه  روسیه،  ایران،  سران  جانبه 
گفت: تالش ما بر این است که خروج تروریست ها 

از ادلب با کمترین هزینه انسانی انجام شود.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ محمدجواد 
ظریف  در خصوص نتایج رایزنی با مقامات سوری 
تصریح کرد: گفتگوهای بسیار خوبی در خصوص 

روابط دوجانبه با مقامات سوری داشتیم.
وی با اشاره به برگزاری اجالس سه جانبه سران 
روز  طی  آستانه(  روند   ( ترکیه  روسیه،  ایران، 
جمعه در تهران گفت: با توجه به برگزاری اجالس 
اوضاع  همچنین  و  تهران  در  آستانه  روند  سران 
که  است  این  بر  ما  تالش  ادلب،  حساس  بسیار 
شرایط ادلب و خروج تروریست ها از این منطقه 
به همین  و  انجام شود  انسانی  با کمترین هزینه 
منظور گفتگوهایی در ترکیه و همچنین در سوریه 

با مقامات عالی سوری داشتیم.
وی یادآور شد: تا روز جمعه نیز گفتگوهایی با سه 
کشور عضو روند آستانه خواهیم داشت تا بتوانیم 
از ایجاد خسارت به مردم سوریه جلوگیری کنیم 
نتیجه  به  نیز  را  افراطیون  پاکسازی  روند  ضمناً 
برسانیم.ظریف همچنین درباره چگونگی مباحث 
مطروح در نشست کمیسیون عمران خاطر نشان 

کرد: جلسه با اعضای کمیسیون عمران و همچنین 
گروهی از فعاالن بخش خصوصی در حوزه صادرات 
خدمات فنی و مهندسی فرصت بسیار خوبی بود و 
بحث های بسیار خوبی نیز مطرح شد.وی خدمات 
فنی و مهندسی را حوزه ای بسیار مهم در روابط 
اقتصاد خارجی و یکی از حوزه های مهم اقتصاد 
افزود: در گذشته طی جلسات  مقاومتی خواند و 
را  موضوعات  کارگروهی  در  دوستان  متعددی 
خوبی  های  بحث  هم  امروز  کردند،  می  پیگیری 
صورت گرفت لذا امیدواریم از این ظرفیت بسیار 

عظیم کشور با امکان ارزآوری دهها میلیارد دالری 
و ایجاد اشتغال باال، به بهترین نحو استفاده کنیم.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: این مهم نیاز به 
هماهنگی گسترده داخلی هم در داخل و هم در 
خارج از دولت و همچنین بین حاکمیت و بخش 
خصوصی دارد و مجلس می تواند در این زمینه 
گفت:  باشد.ظریف  داشته  شایانی  بسیار  کمک 
امیدواریم این بحث ها با هدایت کمیسیون عمران 

مجلس بیشتر پیگیری شود.

ماه  بوی  نمایشگاه  بکار  آغاز 
مهر با حمایت از تولید داخلی

جزئیات عرضه ارز مسافرتی  و دانشجویی در بانکها

بانک ها مجازند از محل ارزهای خریداری  شده و با 
تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و 
پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در 
سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته اقدام کنند.
در  مرکزی  بانک  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 

خصوص خرید و فروش ارز به نرخ بازار، بانک ها را 
مجاز به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی 
محل  از  مجازند  ها  بانک  اساس  این  کرد.بر  اعالم 
با تامین اسکناس از محل  ارزهای خریداری شده و 
منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی 

به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک 
مثبته از قبیل گذرنامه  معتبر ج. ا.ا، بلیط  مسافرت هوایی، 
ویزای کشور مقصدـ  در مورد کشورهایی که نیاز به 
ویزا دارند اقدام کنند. همچنین الزم است مدارک مزبور 
به منظور نظارت بازرسان بانک در سوابق نگهداری 
شود.طبق مفاد این بخشنامه بانک های عامل مجازند 
با تامین اسکناس  از محل ارزهای خریداری شده و 
از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز 
با  بازار  نرخ  به  اقامت  و  شهریه  از  اعم  دانشجویی 
اخذ مدارک مثبته شامل تاییدیه وزارتخانه های علوم، 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات 
پزشکی )حسب مورد(، صورتحساب دانشگاه محل 
نمایندگی  توسط  آن  اعتبار  و  اصالت  که  تحصیل 
جمهوری اسالمی ایران در کشور محل تحصیل تایید 
شده باشد، اقدام کنند. خاطر نشان می سازد الزم است 
به منظور دریافت تاییدیه وزارتخانه های ذیربط برای 
ایجاد دسترسی به سامانه های مربوطه، هماهنگی های 
آورند. عمل  به  یادشده  وزارتخانه های  با  را  الزم 

همچنین در رابطه با فروش و پرداخت ارز مسافرتی 
و دانشجویی، اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر خرید 
ارز صرفاً از یک منبع اعم از بانک و یا صرافی مجاز و 

معتبر الزامی است.

هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به برنامه این شرکت 
برای فروش 40 هزار دستگاه خودرو گفت: از هفته آینده کار فروش 40 هزار 
خودرو توسط ایران خودرو آغاز می شود.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با 
رد موضوع احتکار توسط خودروساز، این عمل را زشت و ناپسند در هر حوزه ای 
خواند و افزود: احتکار توسط خودروساز هیچ توجیهی ندارد چرا که خودرو به 
فروش رفته و مشتری آن مشخص است و اگر تاخیری در تحویل صورت بگیرد 

خودروساز موظف به پرداخت جریمه به مشتری است.
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تکذیب حذف شورای رقابت
 ازفرآیند قیمت گذاری خودرو 

عضو شــورای رقابت، حذف این شــورا از فرآیند قیمت گذاری 
خــودرو را تکذیب کرد و گفت: »از صحبــت های وزیر صنعت 
برداشت اشــتباهی شده و اینکه گفته می شــود شورای رقابت 
منحل شــده یا قانون جدیدی آمده که وظایف این شورا را تحث 

تاثیر قرار داده، تکذیب می شود.«
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، برخی سایت ها دیروز در پی جلسه  
»محمد شــریعتمداری« وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای 
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی، از حذف شورای رقابت 
از فراینــد قیمتگذاری خودرو خبــر دادند.این مطلب بعدازظهر 
دیروز از ســوی روابط عمومی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
تکذیب و اعالم شد: آنچه با عنوان افزایش قیمت برای خودروهای 
کمتر از ۴5 میلیون تومان و خودروهای باالی ۴5 میلیون تومانی 
به نقل از وزیر صنعت و معدن و تجارت در نشســت مشــترک 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی توسط یک 
سایت منتشر شده، صحت ندارد. در این زمینه »محسن بهرامی 
ارض اقدس« عضو شورای رقابت و دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: 
»براساس تبصره اصالح ماده سوم قانون اصالح تعزیرات حکومتی 
مصوب ســال ۱۳7۳، اختیار قیمتگذاری و تعیین ضوابط شبکه 
های توزیع به دولت تفویض شــده اســت.« بهرامــی ادامه داد: 
بتازگی در جلســه هماهنگی امور اقتصادی که به دســتور رهبر 
معظم انقالب با حضور ســران سه قوه تشکیل شد، این موضوع 
مورد تاکید قرار گرفته است.وی یادآور شد: مطابق قوانین خاص 
موجود، ۳۶ مرجع قیمتگذاری در کشور وجود دارد که اختیارات 
همه آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شــده و بر این 
اساس تا اطالع ثانوی همه مراجع قیمتگذاری باید با ستاد تنظیم 
بازار و رییس آن )یعنی وزیر صنعت، معدن و تجارت( هماهنگ 

باشند و »این به معنای حذف شورای رقابت نیست.«

ترامپ: کری پدر توافق پایان یافته ایران است

 پس از آن که بر اســاس گزارش برخی منابع خبری جان کری، 
احتمال نامزدی اش در انتخابات آتی ریاســت جمهوری آمریکا 
را رد نکرد، دونالد ترامــپ وی را »پدر توافق پایان یافته ایران« 

خواند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، رئیس جمهور آمریکا در پیامی 
توئیتری نوشــت: می بینم که جان کری پــدر توافق پایان یافته 
ایران، به فکر نامزدی برای ریاســت جمهوری افتاده اســت.وی 
افزود: این برای من خوش شانســی اســت - اگرچه آرایشی که 
در حال شکل گیری در میدان است واقعا خوب به نظر می رسد 

–  برای من!

حذف دالر از مبادالت تجاری 
ترکیه با ایران و چین

 رئیس جمهــور ترکیه خبر داد آنــکارا برنامه هایی برای حذف 
دالر در مبــادالت تجاری با ایران و چین و اســتفاده از ارزهای 

ملی دارد.
به گــزارش زمان بــه نقل ازفــارس ، رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیــه می گوید که در نظر دارد تــا دالر را در 
مبــادالت تجاری با ایران و چین حــذف و در عوض از ارزهای 
ملی استفاده کند.وی ادامه داد که با مسکو در حال مذاکره در 

همین رابطه است.
اردوغان بر لزوم پایان دادن تدریجی به سلطه دالر بر مبادالت 
تجاری از طریق فعالیت با ارزهای ملی تاکید کرد.وی در گفتگو 
با خبرگزاری آناتولی گفت: مرتبط کردن تجارت جهانی به ویژه 
با دالر آمریکا روز به روز دارد به مشکل بزرگی تبدیل می شود. 
کشــورها، شرکت ها و تاجران باید خود را با مشکالت مرتبط با 
دالر آمریکا، فشــار های ارزی، مشــکالت ناشی از ماهیت خود 
تجارت وفق دهند.رئیس جمهور ترکیه در عین حال تاکید کرد 
»سیستم تسهیل تجارت« به مانع بزرگی بر سر راه تجارت آزاد 
جهانی تبدیل شده اســت و هشدار داد که اقتصادهای نوظهور 
از این مشکل رنج می برند و بزرگ ترین نمونه که آماج حمالت 
اقتصــادی قرار گرفت ترکیه بود کــه در هفته های اخیر از این 
حمالت صدمه دیده است.اردوغان ادامه داد:هدف دستکاری در 
نرخ ارزهای خارجی، ایجاد تردید در مورد قدرت و قوت اقتصاد 
ترکیه است. تمامی اقدامات موسسات جهانی رتبه بندی اهداف 
سیاسی دارد. این موسسات صادق نیستند و حیله گر هستند و 

ما به آنها اعتقاد نداریم.

واکنش ایران به خبر ارسال 
تجهیزات ساخت سالح به لبنان

 ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان ادعای فاکس 
نیوز مبنی بر ارسال تجهیزات ساخت سالح از ایران 

به لبنان را تکذیب کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، بهرام قاســمی، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران ادعای شبکه خبری 
فاکس نیوز مبنی بر  ارسال تجهیزات ساخت سالح 
از ایران به لبنان را تکذیب کرد.وی در گفتگو با شبکه 
العالم تاکید کرد: انتشــار این نوع اخبار نادرست در 
روزها و هفته های اخیر به امری رایج بدل شده است 
و نشانگر تشدید جنگ روانی کانون های ضد ایرانی 
و معاند نســبت به ایران می باشد.در ادامه ادعاهای 
بی اســاس مقامات و رســانه های غربی علیه ایران، 
شبکه خبری فاکس نیوز مدعی شد که یک شرکت 
هواپیمایی ایرانی مظنون به ارسال تجهیزات اسلحه 
به حزب اهلل و کارخانه های سالح ایرانی واقع در لبنان 
است.فاکس نیوز در ادامه با انتشار جزئیات این ادعا 
مدعی شده که یکی از این پروازها برای سوخت گیری 
در سوریه توقف داشته است.این شبکه خبری در ادامه 
ادعاهای بی اساس و تکراری قبلی همچنین مدعی 
شده که آمریکا و رژیم صهیونیستی مدارکی دال بر 
وجود کارخانه های اسلحه سازی فعال ایرانی در لبنان، 

سوریه و یمن در اختیار دارند.

توافق درباره 
 کمیته قانون اساسی سوریه

نماینده ویژه ســازمان ملل در امور ســوریه گفت: 
آوارگان ســوری به ضمانت هایی برای فرآیند حل و 

فصل سیاسی نیاز دارند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما؛ استفان دی 
میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در 
کنفرانس ژنو گفت: درخصوص کمیته قانون اساسی 
به منظور پیشبرد فرآیند سیاسی در سوریه به توافق 
رسیدیم.دی میستورا گفت: روز یازدهم ماه کنونی 
)۲۰ شهریور( با مسئوالن کشورهای روسیه، ترکیه 
و ایــران در ژنو دیدار خواهیم کرد. وی تصریح کرد: 
هفته آینده گفتگوهــای جداگانه ای از یک طرف با 
روسیه، ترکیه و ایران، و از طرف دیگر با کشورهایی 
شامل آمریکا و عربستان سعودی خواهد داشت که در 
آنها درباره ترکیب این کمیته بحث و بررسی خواهد 
شد. فهرست شرکت کنندگان در کمیته قانون اساسی 
سوریه حاضر است و روی میز قرار دارد.نماینده ویژه 
سازمان ملل در امور سوریه گفت: آوارگان سوری به 
ضمانت هایی برای فرآیند حل و فصل سیاسی نیاز 
دارند.دی میستورا افزود:  گفتگوهای این هفته میان 
قدرت های بزرگ درباره تشکیل کمیته اصالح قانون 
اساسی سوریه، یک "لحظه حقیقت" برای یک روند 
سیاسی معتبر خواهد بود.نماینده ویژه سازمان ملل در 
امور سوریه گفت نباید اجازه داد این روند "طوالنی و 
پر پیچ و خم" شــود بلکه این روند باید نقطه شروع 
باشد که به برگزاری انتخابات در دوره پس از جنگ 

بینجامد.

خودسوزی روبروی شهرداری تهران

یک مرد خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش 
کشید.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، صبح دیروز یک مرد 
در حالی که دو فرزند و همکارش نیز همراه وی بودند 
خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.وی 
که  پیش از آتش زدن خود خیابان را بســته و فریاد 
می کشــید، بدون توجه به فریادهای مردم و پلیس 
خود را آتش زد.با حضــور عوامل اورژانس در محل، 
این فرد به بیمارستان منتقل شد.سایت شهرنوشت 
نیز در بیان جزییات بیشــتر این حادثه آورده است: 
صبح امروز یکی از کسبه منطقه ۲ مقابل ساختمان 
مرکزی شهرداری تهران اقدام به خودسوزی کرد که با 
حضور به موقع نیروهای شهرداری تهران، این حادثه 
بدون تلفات جانی پایان یافت.این فرد به همراه خانواده 
خود در محل حضور یافته بود و در ابتدا می خواست 
که فرزند خود را با بنزین به آتش بکشد که با حضور 
به موقع یکی از کارمندان شــهرداری تهران و نجات 

کودک عمل این فرد ناکام ماند.

اخبار

خبر

از   ، مصیبت  در  شکیبایی 
نشانه های مومن است

کالمامیر

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز ایران در جنگ 
گفت:  دارد،  قرار  بدخواهان  روانی  و  اقتصادی 
دشمنان می خواهند ما را تسلیم کنند تا استقالل 

خود را کنار بگذاریم.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حسن روحانی 
دیروز در مراسم بهره برداری از چندین طرح مهم 
پتروشیمی در عسلویه با بیان اینکه بخش هایی 
صف  در  می کشند  دوش  به  را  اقتصاد  بار  که 
داشت:  اظهار  دارند  قرار  اقتصادی  مقدم جنگ 
امروز ایران در جنگ اقتصادی و روانی بدخواهان 
قرار دارد و صنعت نفت بار مقابله با این جنگ 
را به دوش می کشد.رئیس جمهور با بیان اینکه 
صنعت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار 
اقتصادی،  پیچیده  شرایط  این  در  گفت:  دارد 
ایران نفت و محصوالت پتروشیمی تولید و صادر 
می کند.وی با بیان اینکه  پتروشیمی ها  بخش 

کننده  تامین  ثانویه  بازار  در  فعالیت  از  بزرگی 
مرحله  وارد  ما  امروز  افزود:  دارند  عهده  بر  ارز 
جدیدی برای مقابله با توطئه بیگانگان شده ایم 
در واقع مقابله با همان کسانی که در هر مرحله 
بگیرند. را  انقالب  پیشرفت  جلو  می خواستند 

دشمنان  توطئه های  با  اینکه  بیان  با  روحانی 
مسیر هموار توسعه دشوار می کند گفت: با این 
توطئه ها مسیر هموار توسعه برای ما دشوار شد 
برای  را  پیشرفت  نتوانستند طی مسیر  آنها  اما 
این  چند  هر  کرد:  تاکید  کنند.وی  ناممکن  ما 
ترفندها ممکن است مشکالتی ایجاد کند ولی 
از حرکت پرشتاب توسعه و پیشرفت این  ملت 
نمی تواند جلوگیری کند.رئیس جمهور با اشاره 
افتتاح  حالی  در  تولیدی  طرح های  اینکه  به 
جدید  تحریم های  فکر  به  دشمن  که  می شود 
امید  بتواند  اگر  دشمن  کرد:  خاطرنشان  است، 

تالش و حرکت را از ما بگیرد در تحقق اهدافش 
موفق شده است.روحانی با بیان اینکه  دشمنان 
می خواهند ما را تسلیم کنند تا استقالل خود را 
هرگز  دشمنان  آرزوی  این  افزود:  بگذاریم  کنار 
محقق نمی شود و ان شاءاهلل با تالش همه ملت 
ایران از مشکالت عبور می کنیم.روحانی با اشاره 
افزود:  شده،  افتتاح  پتروشیمی  های  پروژه  به 
پتروشیمی مرجان یک میلیون و ۶5۰ هزار تن 
نیز  »پرویز«  پتروشیمی  اول  فاز  دارد.  محصول 
تن  هزار  و 7۰۰  میلیون  یک  از  بیش  مجموعا 
محصول خواهد داشت و نیروگاه دماوند نیز که 
۶5۰ مگاوات برق را تولید می کند. این افتتاح 
ها نشان می دهد که در مسیر تالش و ایثار و 

فداکاری هستیم.
 ۱۲۰۰ ها  طرح  همین  گفت:  جمهور،  رئیس 
بیشتری  مقدار  و  مستقیم  اشتغال   ۱۳۰۰ تا 

اشتغال غیرمستقیم بوجود خواهد آورد.روحانی 
در  آنهم  روز  یک  در  اینکه  کرد:  خاطرنشان 
به  فشار  روزهای  در  بدخواهان  که  شرایطی 
مردم و تحریم غیرقانونی و ظالمانه به ملت ایران 
هستند، ۳ طرح مهم افتتاح می شود به معنای 
است.وی  دشمن  های  نقشه  برابر  در  پیروزی 
بدخواهان موفق  ندارد  امکان  اینکه  بر  تاکید  با 
شوند ما را به قبل از سال 57 برگردانند، عنوان 
کرد: آنها می خواهند ما را چهل سال به عقب 
برگردانند تا تسلیم شویم و بگوییم اشتباه کردیم 
کردیم  اشتباه  باشیم،  مستقل  خواهیم  می  که 
که شما را از کشور بیرون راندیم، اشتباه کردیم 
منطقه  در  ایران  بعنوان  خواهیم  می  امروز  که 
دشمن  برای  آرزویی  چنین  باشیم.  تاثیرگذار 
هیچوقت محقق نخواهد شد و از مشکالت عبور 

خواهیم کرد.

دشمن می خواهد۴0سال 
عقب برگردیم

روحانی: دشمن به فکر تحریم های جدید است

آگهی
شماره :96/پ 2410 تاریخ :97/6/10 مشخصا ت محکوم له 

نام جعفر فخری کیوج  نام پدر نعمت نشانی محل اقامت تهران :فلکه دوم صادقیه ایت اله کاشانی نجف زاده فروتن گلستان 20 پالک 67 
مشخصات محکوم علیه نام عارف یوسفیان نشانی محل اقامت مجهول المکان 

محکوم به بموجب دادنامه شماره 97-300 مورخ 97/3/6 
شورای حل اختالف  پرند شعبه نهم که وفق دادنامه شماره  شعبه   

دادنامه    قطعیت حاصل کرده است :
به موجب دادنامه فوق محکوم علیهمحکوم به پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان معادل 140/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تخیر 
و تادیه از تاریخ مطالبه وجهسفته ها 96/11/28 تقدیم دادخواست به علت عدم درخواست تا 97/3/6 صدور رای طبق شاخص بانک مرکزی و مبلغ 

1/830/000/000 ریال بابت حزینه دادرسی در حق خواهان صادر گردید ضمن هزینه نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد 
1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بیگذرد.

2-ترتیبی برای پرداخت به بدهد.
3-مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید. لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 

بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد ب مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شده.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ اجرائیه درج گردید است . توجه نموده و به 

آن عمل نمایید. 
شعبه نهم شورای حل اختالف پرند

آگهی ابالغ
آقای/خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   

حجت مروتی  فرزند 
حجت   فرزند  مروتی   فرشته  خانم  آقای/  خواهان 
حجت  /خانم    آقای  خوانده   طرفیت  به  دادخواستی 
این شعبه  به  ازدواج مطرح که  اذن  به خواسته  مروتی   
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709983057301236 
وقت  و  ثبت  چهارباغ  بخش  عمومی  دادگاه  اول   شعبه 
که  تعیین    10:00 1397/7/17ساعت  مورخ  رسیدگی 
آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب 
و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس 
از تاریخ انتشارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  خود  کامل  نشانی 
دریافت و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه 

حاضر گردد. 1397/6/14
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی بخش 
چهار باغ-غالمرضا عظمیان

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
آقای رضا مدانلو فرزند علی به شرح درخواستی که به شماره 324-
97این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشته که علی مدانلو فرزند شکربه شماره شناسنامه 
خود  دائمی  اقامتگاه  18/5/1397در  تاریخ  در  جویبار  از  57صادره 
شهرستان تهران فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند 
از:  1- فضه خاتون گل دوست فرزند گل عمو به شماره شناسنامه 

31 همسر متوفی
ذکور  فرزند  شناسنامه 1834  به شماره  علی  فرزند  مدانلو  رضا   -2

متوفی
3- جوادمدانلو فرزند علی به شماره شناسنامه 55 فرزندذکور متوفی

اناث  فرزند   142 شناسنامه  شماره  به  علی  فرزند  مدانلو  نجمه   -4
متوفی

اناث  5 - فاطمه مدانلو فرزند علی به شماره شناسنامه 160 فرزند 
متوفی

والغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه 

به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال گواهی صادر خواهد شد .
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای اسفندیار کاویانی چراتی فرزند ببو جان  به شرح درخواستی که به شماره 
انحصار وراثت  ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی  300001-97این شورا 
شماره  به  آقا  مشهدی  فرزند  چراتی  کاویانی  جان   ببو  که  داشته  اعالم  و  نموده 
خود  دائمی  اقامتگاه  96/2/22در  تاریخ  در  سوادکوه  از  صادره   252 شناسنامه 
شهرستان ساری فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- سلیمه متانی 

فرزند ذبیح  اهلل به شماره شناسنامه 5 همسر متوفی 
2- افراسیاب کاویانی چراتی فرزند ببوجان  به شماره شناسنامه 42 فرزند متوفی 

3- اسفندیار کاویانی چراتی فرزند ببوجان  به شماره شناسنامه 29 فرزند متوفی 
عمه خانم کاویانی چراتی فرزند قوچان به شماره شناسنامه 410 فرزند متوفی

4-  صغرا کاویانی چراتی فرزند ببوجان  شماره شناسنامه 591 فرزند متوفی 5- 
پروانه کاویانی چراتی فرزند ببوجان  شماره شناسنامه 1920 فرزند متوفی 6- ملک 

تاج کاویانی چراتی فرزند ببوجان  به شماره شناسنامه 1919 فرزند متوفی 
فرزند  پنج  و  بیست  شناسنامه  شماره  ببوجان   فرزند  چراتی  کاویانی  ریحانه   -7

متوفی
8-  میرانه کاویانی چراتی فرزند ببوجان به شماره ملی 2150088703فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

 رییس کمیته هسته ای مجلس گفت: طی بازدید از تاسیسات 
هسته ای نطنز و فردو به این نتیجه رسیدیم که دو بال ۳۱ تایی 
سانتریفیوژ وجود دارد و می توانیم ۶۲ سانتریفیوژ در روز مونتاژ 

کنیم تا برگشت پذیری را تسریع کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مجتبی ذوالنوری در حاشیه 
جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: رهبر 
معظم انقالب بعد از نقض برجام توسط آمریکا و رفتار دو گانه 
اروپایی ها که موضع شفافی نمی گیرند دستور دادند سازمان 
انرژی اتمی آمادگی ایجاد کند که اگر اروپایی ها همراه آمریکا 
نکردند و خواستیم  تامین  برجام  را در  ایران  شدند و منابع 
برگشت پذیری را محقق کنیم این آمادگی از قبل ایجاد شده 
باشد.وی ادامه داد: رهبرمعظم انقالب فرمودند در فاز اول باید 
بتوانیم ظرف دو سال به تولید ۱۹۰ هزار سو برسیم. به دنبال 
این فرمایش رییس سازمان انرژی اتمی گفت که دو کارخانه و 
دو سالن مونتاژ ایجاد کردیم که بتوانیم ۶۰ سانتریفیوژ را در روز 
مونتاژ کنیم تا بازگشت پذیری را تسریع بخشد.وی گفت: ما به 
دلیل آن که در آستانه ارائه گزارش شش ماهه پنجم پیشرفت 
برجام هستیم، گفتیم که محتوای گزارش را با بررسی این 
موضوع تکمیل کنیم.وی افزود: روز دوشنبه  از دو سایت هسته 
ای فردو و نطنز بازدید کردیم در فردو اقدامات خوبی در زمینه 
تولید ایزوتوپ های پایدار صورت گرفته است، بر این اساس 
امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک توان جداسازی ایزوتوپ های 

پایدار را داشته باشیم.ذوالنور ادامه داد: ما حدود ۱5۰ ایزوتوپ 
پایدار داریم که مجموع آن ۱8۰  ایزوتوپ غیر  پایدار و ۳۰ 
ایزوتوپ است و این پیشرفتی در صنعت و تولید ما محسوب 
می شود زیرا ما این تعداد ایزوتوپ را در گذشته نداشتیم. وی 
تاکید کرد: امروز بحمداهلل کارهای خوبی صورت گرفته و زمینه 
انعقاد قرارداد با روس ها فراهم شده است، پایه کار در فردو آماده 
شده است، مراحل آزمایشی با همکاری روس ها اتفاق افتاده 
است، زیرساخت هایی را سازمان انرژی اتمی ایجاد کرده که کار 
قابل توجه است. وی با اشاره به افتتاح چند آزمایشگاه در فردو 
گفت: یکی از آزمایشگاه ها، در راستای تولید مواد است و این 
آزمایشگاه برای زمانی که بخواهیم سانتریفیوژ بسازیم و آلیاژها و 
مواد مربوطه را تولید کنیم .ذوالنور گفت:ساختمان مجتمع ملی 
خالء را در فردو کلنگ زنی کردیم که اگر بتوانیم این مجتمع 
را بسازیم بسیار اقدام خوبی است. فروردین ۹8 شاهد افتتاح 
این مجتمع خواهیم بود.وی با بیان این که در بحث هسته ای 
،عرصه پزشکی و سایر صنایع خالء بسیار کارآمد است، اظهار 
داشت: کلنگ این ساختمان زده شد و امیدواریم هر چه زودتر 
ساختمان ساخته شود.وی در مورد بازدید از نطنز گفت: ما در 
این بازدید تالش داشتیم فضایی که برای تحقق بیانات رهبر 
معظم انقالب در مورد ایجاد ۱۹۰ هزار سو سوخت هسته ای را 
بررسی کنیم، که آیا ایجاد شده یا خیر، ما بخش های مختلف 
را بررسی کردیم.وی افزود: ما خط تولید ماشین های پیشرفته 

غنی سازی مثل IR۲M که بسیار از IR۱ پیشرفته تر است، 
 ،IR۴ سو باالتری دارد را بررسی کردیم.ذوالنور ادامه داد: ما
IR5 و IR۶ آماده برای تولید در حد انبوه و صنعتی داریم 
البته ما فعال این کار را انجام نمی دهیم چون در چارچوب 
برجام هستیم اگر برجام رابر هم بزنند و ما بخواهیم بازگشت 
را شروع کنیم به نقطه زمان تحویل برجام باز نمی گردیم با 
این مقدماتی که انجام دادیم توانمان باالتراز دوران برجام است.

وی گفت: دکتر صالحی گفت که قادریم در روز ۶۰ سانتریفیوژ 
تولید کنیم، ولی من روز گذشته با حساسیت سکو های مونتاژ 
را شمردم که ببینم این ۶۰ تا واقعیت دارد یا خیر که دیدم دو 
بال ۳۱ تایی است که ما میتوانیم ۶۲ سانتریفیوژ در روز مونتاژ 
کنیم.ذوالنور افزود: در این زمینه از سازمان انرژی اتمی ونسل 
توانمند و جوانمان تشکر می کنم که فعاالنه در این زمینه کار 
کرد و ریسک را برای طرف های ما باال برد یعنی اگر اروپایی ها 
تعهدات خود را انجام ندهند ما به شروع کار هسته ای بازگردیم 
برگشت افتخارآمیز داریم و یقینا آنان ناراحت و پشیمان خواهند 
شد.وی تصریح کرد: ما امروز هزینه ها را برای دیگران باال بردیم 
در این شرایط معتقدم اگر اروپایی ها عاقل باشند نبایند برجام 
را از دست بدهند چون توان بازگشت ما قوی است و بازگشت 
پذیری ما ممکن است.وی ادامه داد: گزارش نهایی شش ماه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به زودی به 

مجلس ارائه می شود.

 ایران توانایی مونتاژ 62 سانتریفیوژ در روز را دارد؛  

ایجاد »مجتمع ملی خأل« فروردین ۹۸ در فردو 

وزیر کشور گفت: علیرغم تاکیدات و سخنان 
زیاد در اجرای برجام که عمدتا سیاسی است، 
در  خود  وعده های  نتوانسته  عمل  در  اروپا 

اجرای برجام را محقق کند.
عبدالرضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کسب  ضرورت  بر  تاکید  با  فضلی  رحمانی 
از  ادارات  به  مراجعه  در  مردم  رضایتمندی 
توجه  با  اظهارداشت:  انتظامی  نیروی  جمله 
به چند نظر سنجی های مختلف انجام گرفته 
نیروهای انتظامی و امنیتی از باالترین میزان 
رضایتمندی در بین سایر دستگاه ها برخوردار 
است، به طوری که اکثریت قابل توجه مردم از 
عملکرد این نیروهای آرامش بخش اجتماعی 

رضایت دارند.وی با بیان اینکه این رضایتمندی 
بدانیم،  قدر  باید  را  انتطامی  نیروی  از  مردم 
افزود: این میزان رضایتمندی نشان دهنده با 
اهمیت بودن مقوله امنیت برای مردم است و 
الحمداهلل امنیت مطلوبی هم در کشور برقرار 
است، لذا باید تالش کنیم میزان رضایتمندی 
یابد. افزایش  هم  اداری  و  در حوزه خدمات 

به  انتظامی  نیروی  ویژه  توجه  خواستار  وی 
گذرگاه های مرزی در مبارزه با انواع قاچاق 
شد و اضافه کرد: برخورد با یک باند بزرگ مواد 
مخدر در مرزها موجب جلوگیری از هزاران 
برخورد نیروی انتظامی در داخل با گروه های 
کوچک و ُخرد می شود.وزیر کشور ادامه داد: 

در شرایط فعلی میزان ورود کاالی قاچاق به 
کشور کاهش یافته که این روند کاهشی باید 
افزایش  اما همین مسئله موجب  یابد  ادامه 
خروج کاال از کشور شده که با تدابیر اندیشیده 
شده نباید اجازه خروج کاالها به صورت قاچاق 
به بیرون از کشور داده شود و نیروی انتظامی 
نقش کلیدی در این مسئله دارد و باید برنامه 
ریزی دقیقی در این موضوع داشته باشد.وی 
با اشاره به جلسه ای با حضور رهبرانقالب، از 
رضایتمندی ایشان از عملکرد شورای امنیت 
کشور و شوراهای تامین استان ها خبر داد و 
افزود: ایشان در این جلسه تاکید داشتند که 
شورای امنیت کشور و شورای تامین استان ها 

باید مسائل مربوط به خود را جدی بگیرند و 
برنامه عملیاتی داشته باشند و مصوبات هم به 
طور جد پیگیری و نتایج اقدامات دستگاه ها 
در اجرای مصوبات گزارش شود.رحمانی فضلی 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به 
شرایط بین المللی، اظهارداشت: خروج آمریکا 
از برجام برای آنها از نظر بین المللی بسیار 
هزینه داشته و آنها تمام تالش خود را برای 
ضربه زدن به ایران انجام می دهند و آمریکا 
تمام آبروی خود را در مواجه با آمریکا قرار داده 
است.وی افزود: ما باید با قدرتمندی و اقناع 
بایستیم  مواضع خود  روی  بر  افکار عمومی 
چراکه بدون مقاومت و ایستادگی به حق خود 
نخواهیم رسید.وزیر کشور با بیان اینکه آمریکا 
هم اکنون درگیر اختالفات بسیار شدیدی با 
چین، روسیه و اروپا شده است، تصریح کرد: 
منطقه  در  کاری  هیچ  که  دارند  یقین  آنها 
بدون نقش آفرینی ایران امکان پذیر نخواهد 
بود و موضع ما هم در منطقه بسیار محکم 
و مقتدرانه ادامه دارد.رحمانی فضلی در پایان 
اروپایی ها در اجرای  به وعده های  اشاره  با 
برجام گفت: علیرغم تاکیدات و سخنان زیاد 
در اجرای برجام که عمدتا سیاسی است، اروپا 
در عمل نتوانسته سخنان و وعده های خود در 

اجرای برجام را محقق کند.

وزیر کشور: اروپا نتوانسته 
وعده های خود در اجرای 

برجام را محقق کند
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مجلس و دولت وضعیت اقتصادی کشور
 را بررسی می کنند

 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: دولت و مجلس درمورد دورنمای 
کلی وضعیت اقتصادی کشور و پیگیری جدی این مساله هفته آینده 

جلسه ای برگزار می کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علی الریجانی« در ادامه جلسه علنی 
دیروز مجلس این مطلب را در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی 
نماینده شاهین شهر درمجلس در مورد وضعیت اقتصادی کشور بیان 
کرد.نماینده شاهین شهر در تذکری گفت: مشکالت مردم افزایش یافته 
و کسی با مردم صحبت نمی کند، باید شفاف سازی شود که ریشه 
اطالعی  بی  افزود: مردم در حالت  دلیگانی  مشکالت کجاست.حاجی 
هستند، رییس جمهوری نیز با مردم صحبت نمی کند، انگار با مردم قهر 
است.وی خطاب به الریجانی اظهار داشت: شما در ابتدای جلسه مجلس 
صحبت نکردید، نمایندگان در حوزه انتخابیه  خود نمی توانند جواب مردم 
را بدهند، چه کار کنیم؟ داد بزنیم، گریه کنیم یا استعفا بدهیم؟ وی ادامه 
داد: شما به عنوان رییس قوه مقننه در جلسات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی قوا شرکت می کنید، گزارش بدهید که مشکالت و راه حل ها 
چیست؟ حداقل به جای دو هفته تعطیلی یک هفته تعطیل کنید و یک 
هفته دیگر در جلسات غیرعلنی از وزرا دعوت کنید تا مشکالت طرح و 
مورد بررسی قرار گیرد، مردم در مسائل اقتصادی زجر می کشند اما پای 
نظام ایستاده اند.رییس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر گفت: نگرانی 
های نمایندگان در این زمینه درست است، کمیسیون اقتصادی که محور 
بررسی موضوعات اقتصادی است هفته آینده به سرکشی از حوزه های 
انتخابیه نمی روند و جلسات با دولت را پیگیری می کنند.الریجانی تاکید 
کرد: پیچیدگی هایی در این کار وجود دارد و حل مشکالت جواب یک 
خطی ندارد.وی افزود: طرح دو فوریتی تامین مایحتاج مردم طرح خوبی 
است، اینگونه طرح ها خوب و مهم است، باید این اقدامات انجام شود، 
درد و دل کردن تنها، خاصیتی ندارد. رییس مجلس با بیان این که باید 
نمایندگان فعال باشند و طرح هایی ارائه دهند که مشکالت را کاهش 
دهد، تصریح کرد: در مورد دورنمای کلی وضعیت اقتصادی کشور هم 

جلسه ای با دولت برگزار می شود تا بحث های جدی تری انجام شود.

عرضه ۸هزارتن شیرخشک ازهفته آینده

 مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: حدود هشت هزار تن 
شیر خشک در انبارهای این سازمان ذخیره سازی شده است که هفته 

آینده عرضه می شود.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، حسین شیرزاد با اشاره به اینکه 
در تأمین شیر خشک هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد، افزود: در 
انبارهای این سازمان شیر خشک به اندازه کافی موجود است و نیازی 
بنابر ضرورت و  به واردات نیست.وی تاکید کرد: واردات شیر خشک 
تشخیص وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود و در حال حاضر نیازی 
به این اقدام نیست.وی از ایجاد تعادل در بازار تولید و عرضه شیر خام 
خبر داد و افزود: این سازمان از اسفند سال گذشته تا اواسط تیر خرید 
حمایتی شیر خام را با قیمت هر کیلو ۱۴۴۰ تومان انجام داد اما از این 
تاریخ به بعد با ایجاد تعادل در بازار، نیازی به حضور و خرید شیرخام 
مرکزی  اکنون سازمان  نیست.شیرزاد گفت: هم  این سازمان  ازجانب 
تعاون روستایی نظاره گر شرایط بازار شیرخام است و ترجیح می دهد 
خریدی انجام نشود.وی تاکید کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی در 
طرح خرید حمایتی شیر خام فقط ۳ تا ۳.5 درصد بازار را در اختیار 
داشت و روزانه ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تن شیر خریداری می شد.وی گفت: از 
اسفند سال گذشته تا اواسط تیر امسال حدود 7۲ هزار تن شیر به ارزش 
۱۰5 میلیارد تومان خریداری شد ضمن اینکه مطالبات دامداران به طور 

کامل پرداخت شده است و هیچ بدهی به دامداران نداریم.

پایان مهلت تلگرام های فارسی 
برای بومی شدن

فارسی  های  نسخه  فعالیت  مهلت  یافتن  پایان  با   
تلگرام در کشور، پیام رسانهای هاتگرام و طالگرام 
باید از روز ۱5 شهریورماه به عنوان یک پیام رسان 
بومی فعالیت کنند و در غیراین صورت فیلتر می 

شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پس از مسدودسازی 
پیام  بر  عالوه  کشور،  در  تلگرام  اجتماعی  شبکه 
و  هاتگرام  های  نسخه  کشور،  در  بومی  رسانهای 
تلگرام طالیی نیز به عنوان نسخه های فارسی تلگرام 
قرار گرفت.به گفته  اختیار کاربران  فیلتر در  بدون 
و  امنیت ملی  بروجردی عضو کمیسیون  عالالدین 
تلگرام طالیی و هاتگرام  سیاست خارجی مجلس، 
به عنوان جایگزینی برای تلگرام ۲۰ میلیون عضو 
اعالم  مسئوالن  این  از  پیش  تا  و  دارند  ایران  در 
کرده بودند که فعالیت آنها بدون مانع است.اما اوایل 
عالی  شورای  دبیر  فیروزآبادی  ابوالحسن  مردادماه 
فضای مجازی در پاسخ به مهر، اعالم کرد: آخرین 
مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه های فارسی 
تلگرام از جمله هاتگرام و تلگرام طالیی داده ایم ۱5 
شهریورماه است.وی درباره حمایت صورت گرفته از 
فعالیت نسخه های فارسی تلگرام در کشور گفت: در 
حقیقت ما از ابتدا در سیاست های خروج از انحصار 
های  نسخه  فعالیت  برای  را  گذاری  دوران  تلگرام، 
فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم 
که شبکه های هاتگرام و تلگرام طالیی بدون فیلتر 
چندماهی در کشور فعال باشند؛ اما آخرین مهلتی 
که به اینها داده ایم، ۱5 شهریورماه است و این شبکه 
ها باید تا این تاریخ به پیام رسان صددرصد بومی 
معاون  امیرخوراکیان  زمینه  این  شوند.در  تبدیل 
توجه  با  است:  گفته  نیز  مجازی  فضای  ملی  مرکز 
به این مهلت داده شده بقای این نرم افزارها بستگی 
برای  ظرفیتی  بتوانند  اگر  دارد.  ها  آن  فعالیت  به 
مستقل شدن فراهم کنند طبیعتا می توانند ادامه 
توانند  نمی  دیگر  یقین  طور  به  اما  بدهند  فعالیت 
به عنوان نرم افزارهای واسطه ای برای استفاده از 
مهلت  طی  افزود:  بدهند.وی  فعالیت  ادامه  تلگرام 
داده شده چنانچه نتوانند انتظارات را برآورده کنند 
قطعا تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد و امکان ادامه 
فعالیت آن ها به این شکل میسر نخواهد بود .بررسی 
ها نشان می دهد که در فاصله یک روز باقی مانده تا 
پایان مهلت داده شده به نسخه های فارسی تلگرام، 
در  و طالگرام  هاتگرام  های  شبکه  فعالیت  تکلیف 
کشور هنوز مشخص نیست و پیگیری خبرنگار مهر 
از مرکز ملی فضای مجازی برای آخرین وضعیت این 
شبکه ها راه به جایی نبرده است.آمارهای ارائه شده 
نشان می دهد که قبل از فیلتر شبکه خارجی تلگرام 
از این  ایرانی  از ۶۰ درصد کاربران  ایران، بیش  در 
پیام رسان استفاده می کردند و پس از فیلتر شدن 
این شبکه در کشور،  ۲۹ میلیون نفر به عضویت پیام 

رسانهای بومی درآمده اند.

خبرخبر
آیت اهلل جنتی: اروپا مسیر مناسبی را در برجام طی نمی کند 

عدم  برای  روحانی  به  تذکر 
مذاکره با ترامپ در نیویورک                   

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
مناقصه )یک مرحله ای(

شماره مناقصه 61313شماره مجوز 1397/2679
شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد خدمات؛ نظافت؛ باغبانی؛آبدارخانه؛ حسابدار؛ اپراتور؛ مشترکین ؛اداری ؛کاال 
؛مالی ؛دفتری و ماشین نویسی نواحی شهرها و پشتیبانی ستاد گاز استان مازندران را بین پیمانکاران واجد شرایط را با 

مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید
 شرح مختصر کار: 1-خدمات ؛نظافت ؛باغبانی ؛آبدارخانه ؛حسابدار؛ اپراتور؛ مشترکین ؛اداری ؛کاال ؛مالی ؛دفتری و ماشین نویسی نواحی شهرها و 

پشتیبانی ستاد گاز استان مازندران
2-مدت اجرای پروژه 36۵ روز 

3-محل اجرای پروژه در محدوده گاز استان مازندران 
4-محل تامین اعتبار منابع جاری 

۵-مبلغ برآورد 68/722/۵36/680۵67 شصت و هشت میلیارد و هفتصد و بیست و دو میلیون و پانصد و سی و شش هزار و پانصد و شصت و 
هفت ریال 

6-میزان تضمین فرآیند ارجاع کار :2/874/4۵1/000 دو میلیارد و هشتصد و هفتاد چهار میلیون چهار صدو پنجاه و یک هزار ریال 
7-نوع تضمین فرایند ارجاع کار : ضمانت نامه بانکی معتبر بر اساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 
۵06۵9ه مورخ 1394/9/22و اصطالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری یا واریز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه قید گردیده 

واریز گردد 
8-زمان توزیع اسناد: از دوشنبه 97/6/19الی پایان وقت اداری روز چهارشنبه97/6/21 با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال به 

شماره شبا IR440100004101102638160۵27بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
9-زمان اعاده پیشنهاد تا پایان وقت اداری ساعت 16 شنبه97/6/31

10- زمان گشایش پیشنهادات یکشنبه 97/7/1ساعت 14
11- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید است

12-شرایط متقاضی : -داشتن مجوز متناسب و مرتبط و رتبه تایید شده از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
- داشتن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی 
http://iets.mporg.ir ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت-

-ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 9۵/12/29برای پیشنهاد های باالی 10 برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است -حداقل نصاب 
پیشنهاد دهنده در این مناقصه به هر تعداد می باشد متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند 12 فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند می 
توانند در مهلت تعیین شده فوق الذکر جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مازندران ساری بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران امور پیمانها 

مراجعه نمایند 
جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس www.nigc-mazandaran.irو پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

کشور به آدرس http://iets.mporg.irمراجعه نمایند
 نوبت اول چهارشنبه :97/6/14 نوبت دوم شنبه:97/6/17

مفقودی
المنثی سند کمپانی وبرگ سبز سمند مدل 1388 شماره شهربانی 867 ع 59 6ایران 
62با شماره  موتور 12488228121 شاسی  NAAG61GAXAF060807    مفقود 

گردیدو از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
با شماره پالک  متالیک  نقره ای  به رنگ   برگ سبز سواری سایپا 141 مدل 1389 
نام  موتور3822974 شماره شاسی s3482289333807به  147ص18ایران 82شماره 

احمد فغانپور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل 

ابالغ وقت
دادرسی نظر به اینکه خواهان  آقای نبی اهلل رجب زاده فرزند عیسی دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شرکت مامطیر مهرشاد1-  ربابه جهان پوراسبویی  2-غالمرضا 
کریمی 3-سعید شعبانی فرزند در این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی 
به کالسه3/373/97 ثبت و برای مورخه 97/7/25ساعت 11 صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده 
ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه سوم حاضر و قبل از آن جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه سوم مراجعه نمایند در غیر اینصورت 

مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده مصوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد
 مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای اسفندیار کاویانی چراتی فرزند جان به شرح درخواستی که به شماره این شورا 
ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که به او 
جان کاویانی چراتی فرزند مشهدی آقا به شماره شناسنامه 252 صادره از سوادکوه در 
تاریخ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند 
از سلیمی متانی فرزند ولی اهلل به شماره شناسنامه 5 همسر متوفی افراسیاب کاویانی 
چراتی فرزند قوچان به شماره شناسنامه 42 فرزند متوفی اسفندیار کاویانی چراتی فرزند 
قوچان به شماره شناسنامه 29 فرزند متوفی عمه خانم کاویانی چراتی فرزند قوچان 
به شماره شناسنامه 410 فرزند متوفی صغرا کاویانی چراتی فرزند بهبود جانبه شماره 
شناسنامه 591 فرزند متوفی پروانه کاویانی چراتی فرزند به شماره شناسنامه 1920 فرزند 
متوفی ملک تاج کاویانی چراتی فرزند مرجان به شماره شناسنامه 1919 فرزند متوفی 
ریحانه کاویانی چراتی فرزند برجام شماره شناسنامه بیست و پنج فرزند متوفی میانه 

کاویانی چراتی فرزند برجام به شماره ملی فرزند  متوفی 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف جویبار

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم به کالسه پرونده 1/434/97وقت  رسیدگی 
97/7/14ساعت 9 صبح خواهان بانک صادرات مازندران با مدیریت علی حسینی با 
وکالت زهرا صادق زاده قمی  خوانده مریم آقانژاد احمد چالی 2-  مظاهر علی اصغری 
شفیعی علیرضا میرزاده شیروانی مهدی علی اصغری شفیعی خواسته مطالبه وجه خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول شورای 
حل اختالف ارجاع گردیده وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمایم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
به هم رسانند چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود 
دبیر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان بابل

مفقودی
المنثی سند کمپانی وبرگ سبز پژو 206 شماره شهربانی 669 م 87 82 موتور 80604393 

شاسی aFsD83506090 10مفقود گردید  و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم وجیهه حسامی فرزند علی 
خواهان آقای/خانم صندوق کارآفرینی امید )مهر امام رضا »ع« سابق( استان البرز 
دادخواستی به طرفیت خوانده خانم وجیهه حسامی به خواسته مطالبه وجه و ... 
کالسه9709982610400230  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح 
مورخ 1397/07/25  ثبت و وقت رسیدگی  دادگاه عمومی حقوقی کرج   4 شعبه 
ساعت 00: 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 خواهان قانون 
بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان  به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
فوق جهت  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  نسخه  خود، 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.97/13804/ف م/الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی کرج –شهربانو رفیعی فالح آبادی

شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی کرج 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی اسکندری فرزند علی محمد 
خواهان آقای بابک سهامی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی اسکندری 
به خواسته مطالبه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9609982610100668شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرج ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/09/06 ساعت 30: 11 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 خواهان قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 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 و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.97/13800/ف م/الف
دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی کرج 
شعبه 1دادگاه عمومی حقوقی کرج 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/ خانم محمدتقی چالوک

البرز  استان  سابق(  »ع«  رضا  امام  )مهر  امید  کارآفرینی  صندوق  آقای/خانم  خواهان 
دادخواستی به طرفیت خوانده آقای/خانم محمدتقی چالوک فرزند به خواسته مطالبه وجه 
و غیرهمطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه9709982612400946شعبه 
24 دادگاه عمومی حقوقی کرج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/11 ساعت 30: 
9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 خواهان قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار 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 و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.97/13803/ف م/الف
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه بیست و چهاردادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان کرج - صالحی

شعبه 24دادگاه عمومی حقوقی کرج 

دادنامه
پرونده کالسه 9609982610100705  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی کرج تصمیم 

نهایی شماره 9709972610100242
با  البرز  استان  سابق(  )ع(  رضا  )مهرامام  امید  کارآفرینی  صندوق  آقای  خواهان: 
شهرستان   – البرز  استان   : نشانی  به  حسن  فرزند  توکلی  مجید  آقای  نمایندگی 
کرج – شهرکرج – میدان شهداء – ابتدای خیابان بهار- نبش خیابان شهید باقری 

– صندوق کارآفرینی امید
خواندگان :  1-آقای محمد حسین قراباغی فرزند جعفر به نشانی : مجهول المکان 
2-آقای نوذر نگهداری فرزند جمشید 3- خانم کبرا قراباغی فرزند محمدحسین 
همگی به نشانی : مجهول المکان  خواسته ها  : 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- 

مطالبه خسارت 3- مطالبه وجه بابت ...
بتاریخ 97/3/7 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی کرج به 
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ 

تصمیم مینماید. 
راي دادگاه

در خصوص دادخواست صندوق کارآفرینی امید )مهرامام رضا )ع( سابق( استان 
البرز با نمایندگی آقای مجید توکلی بطرفیت1- آقای محمدحسین قراباغی و 2- 
کبرا قراباغی و 3- آقای نوذر نگهداری به خواسته مطالبه مبلغ 273/590/617 ریال 
انضمام خسارات دادرسی و  به  قرارداد شماره 1908/110/1538664/1  استناد  به 
بر  اینکه مستندات مذکور داللت  به  عنایت  با  التزام(  تادیه )وجه  تاخیر  خسارت 
اشتغال ذمه خوانده ردیف دوم به عنوان دریافت کننده تسهیالت و خوانده ردیف 
اول و سوم به عنوان ضامن تضامنی وی در برابر خواهان دارد و خواندگان علیرغم 
ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و نسبت به اصالت مستندات مذکور 
ایراد و انکاری به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده لذا دادگاه 
با استحصاب بقاء دین، خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به 
مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 402 و 403 قانون تجارت 
رای به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 273/590/617 
ریال به عنوان اصل خواسته و به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 8/230/672 ریال 
در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. در خصوص خسارت تاخیر تادیه نظر به 
اینکه در دادخواست تقدیمی مبنای وجه التزام و میزان آن به طور منجز بیان نشده 
لذا خواسته خواهان مطابق قانون مطرح نشده است و مستندا به ماده 2 قانون آیین 
رای  مینماید.  اعالم  و  را صادر  دعوای خواهان  استماع  عدم  قرار  مدنی  دادرسی 
محکومیت صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید 

نظر استان البرز میباشد. 97/13802/ف  م/الف
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی کرج – سید اصغر خسروانجم

شرکت گاز استان مازندران

رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: ایران به 
همه تعهدات خود در برجام پایبند است ولی 
آمریکا هرگز به تعهدات خود پایبند نبود، اروپا 
هم که اعالم کرده از این توافق خارج نمی شود 
در عمل با پیش کشیدن بحث های موشکی و 

دیگر مسائل مسیر مناسبی را طی نمی  کند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل »احمد 
جنتی« دیروز در مراسم افتتاحیه پنجمین 
اجالسیه دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری 
با بیان این که باور کنیم آمریکا قابل اعتماد 
نیست، تاکید کرد: باید از اعتماد به شیطان 
بزرگ عبرت بگیریم. وی افزود: آمریکا معلوم 
است که در گذشته چه کاری انجام داده و 
در آینده می خواهد چه کاری انجام دهد. ما 
با چه اعتمادی می توانیم سر میز مذاکره با 
آنها بنشینیم. رییس مجلس خبرگان رهبری 
یادآور شد: عده ای به دنبال تحمیل هزینه 
های برجام بر رهبری هستند. در صورتی که 
ایشان با هشدارهای الزم موارد را تذکر داده 
اند. آیت اهلل جنتی به بسته ارائه شده از سوی 
اروپا اشاره و خاطرنشان کرد: این بسته حتی 
انتقاد دکتر ظریف را برانگیخته است؛ رهبری 
فرمودند که اروپا باید ُحسن نیت خود را ثابت 
کند. وی پیشنهاد مذاکره بدون پیش شرط 
ترامپ را فریب مجدد مردم دانست و گفت: 
و  کسی  هیچ  فرمودند  انقالب  معظم  رهبر 
کند.  مذاکره  آنها  با  ندارد  مقامی حق  هیچ 
همراهانش  و  روحانی  آقای  کرد:  تاکید  وی 
که می خواهند به نیویورک بروند، باید به این 
نکته رهبری توجه کنند.وی تالش برای ثبت 
هزینه ناکارآمدی دستگاه ها به پای رهبرمعظم 
انقالب را یکی از دسیسه های دشمن دانست 
و افزود: آنها می خواهند نابسامانی های موجود 
در کشور را به پای رهبری بنویسند و اینگونه 
وانمود کنند که ایشان مقصر هستند و دیگر 
نهادها و قوا کاره ای نیستند، اینها نقشه شوم 

دشمن است. 

آیت اهلل جنتی ادامه داد: رهبر معظم انقالب اقدامات بسیاری را 
در حوزه های کالن برای حل مشکالت کشور انجام داده اند از 
جمله این که با اعطای اختیارات خاصه به دستگاه قضایی برای 
برخورد سریع و قاطع با مفسدان اقتصادی، قفل را شکستند و 
راه را برای این موضوع باز کردند. وی با یادآوری این که ایشان 
خطوط کلی و سیاست های کالن را تعیین می کنند، خاطرنشان 
کرد: در موضوع هسته ای ایشان در سخنرانی اخیرا خود اعالم 
کردند که تیم مذاکره کننده هسته ای خطوط قرمز را رعایت 
نکرده است. وی به تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی با حضور سران 
سه قوه اشاره کرد و اظهار داشت: اختیارات ویژه این کارگروه 
بوده که راهی  انقالب  اقدامات راهگشای رهبر معظم  از دیگر 
آسان برای حل مشکالت اقتصادی به حساب می آید. وی ادامه 
داد: تعیین کارگروه آسیب های اجتماعی با حضور روسای قوا 
و دستگاه های مرتبط اقدام دیگری بود که رهبر معظم انقالب 
انجام دادند، ایشان چه کار دیگری باید انجام می دادند که ندادند. 
آیت اهلل جنتی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات مختلف با هیات 
دولت و تعیین سیاست های کالن کشور و توصیه های راهگشا 
به مسئوالن از دیگر اقدامات رهبر معظم انقالب بوده که تاکنون 
این مهم به خوبی انجام شده است. وی همچنین گفت: حل 
مشکالت این کشور امکان ندارد مگر این که امور به دست جوانان 
مومن انقالبی و متعهد سپرده شود و تا این کار صورت نگیرد 
فایده ای ندارد. دبیر شورای نگهبان افزود: این راه تنها راه چاره و 
منحصر به فرد است؛ هر چقدر هم جلسه بگذاریم و قانون تصویب 
می کنیم تا این کار انجام نشود، فایده ای ندارد.آیت اهلل جنتی 
ادامه داد: اگر وزیر، معاون و مدیرکل روحیه انقالبی نداشته باشد، 
کارها می خوابد که مملکت امروز دچار این مساله است. وی با 
بیان این که رهبر معظم انقالب سیاست های کالن را هدایت می 
کند، تاکید کرد: مسائل اجرایی کشور برای مسئوالن است که 
خودشان هم باید پاسخگو باشند.وی به نوسانات بازار ارز هم اشاره 

کرد و گفت: با کسانی که عامل این نوسانات هستند باید برخورد 
شود.وی تاکید کرد: رییس قوه قضاییه باید در این موضوع پیگیر 
باشد و بدانند که الزم است با کسانی که متهمان اصلی در این 
زمینه هستند، برخورد شود و آنان را به دست عدالت بسپارند.

وی خطاب به رییس قوه قضاییه ادامه داد: برادر عزیز آقای آملی 
الریجانی باید به سمت دانه درشت ها بروید؛ همه می توانند با 
آفتابه دزدها مبارزه کنند، باید با آنهایی که عامل تشنج هستند، 
برخورد شود. وی یادآور شد: مردم ناراضی هستند و حق دارند که 
ناراضی باشند اما ما مسئوالن باید به گونه ای عمل کنیم که قلب 
آنها آرام شود تا بتوانند راحت تر این شرایط را پشت سر بگذارند. 
آیت اهلل جنتی تصریح کرد: سیاست پولی و ارزی درستی باید 
در کشور حاکم و جلوی احتکار و سود جویانی که خون مردم 
را در شیشه کرده اند، گرفته شود.وی افزود: احتکار سودجویان 
خون مردم را در شیشه کرده است تا حدی که پوشاک نوزاد را 
هم در انبارها نگه داشته اند تا قیمتش افزایش بیابد، برخورد 
نارضایتی  از  اهتمام جدی می طلبد و می تواند  با سودجویان 
عمومی جلوگیری کند.دبیر شورای نگهبان در ادامه به حقوق 
های نجومی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مردم در شرایط 
اقتصادی نمی توانند بپذیرند که مسئوالن حقوق های  تنگنای 
نجومی بگیرند و زندگی اشرافی داشته باشند، باید مسئوالن این 
روزها مثل مردم دردها را حس کنند. این تاکید چندباره رهبر 
معظم انقالب در ماه های اخیر به مسئولین است و تکرار اصحاب 
تریبون را می طلبد.وی اضافه کرد: آمریکا و وابستگانش کمر به 
قتل نظام اسالمی بسته اند و مسئله براندازی از سوی آنان در 
حال پیگیری است اما همه دنیا باید بدانند که ما برجای خود 
می مانیم. رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان این که نباید در 
برابر سختی ها تسلیم شویم، تاکید کرد: باید این تهدیدها را به 
فرصت تبدیل کنیم زیرا تحریم ها می تواند این فایده را داشته 

باشد که به خودمان اتکا کنیم.

ادامه از صفحه ۱
خاستگاه  یک  بازار  تنظیم  گفت:  سینکی 
اجتماعی دارد و یک برون رفت اقتصادی. ما 
باید تالش  بازار  به عنوان مسئولین تنظیم 
رفت  وبرون  اجتماعی  خواسته  بین  کنیم 
اقتصادی همسان سازی ایجاد شود .این مقام 
مسئول ادامه داد: پس الزم است تاکید کنم 
نمی توانم فارغ از نرخ تورم و گردش نقدینگی 

و  بازرسی  و  نظارت  نظام  و  ارز  و تخصیص 
بازار  تنظیم  مدیریت  ادعای  توزیع،  شبکه 
کاالیی را داشته باشم چرا که همه این ها 
از هم است .وی گفت:در ظاهر آنچه  متاثر 

است  قیمت  کنترل  فقط  می خواهند  ما  از 
کارکرد  و  بازار  تنظیم  تخصصی  مفهوم  اما 
اجتماعی آن تنها در کنترل قیمت خالصه 
نمی شود و در واقع سیاست های اقتصادی 

بنگاه  منطقی  سود  با  متناسب  بایست  می 
ها اتخاذ شود و با تصمیم صحیح از کمبود 
کاالیی و ایجاد بحران، که نتیجه آن افزایش 
شود. پیشگیری  است،  قیمت  غیرمتعارف 

کار  پیچیدگی  اینکه  به  اشاره  با  سینکی 
اینجاست ، ادامه داد: از این رو بازار کاالهای 
است  الزم  چارچوب  همین  در  را  اساسی 

مدیریت شود.

معاون وزیر صنعت خبر داد:

راهبردهای سه گانه بسته مدیریت شرایط تحریم
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 افتتاح 6 پروژه ملی و زیربنایی شرکت برق 
منطقه ای گیالن در هفته دولت

نمایشگاه هفته دولت فرصتی برای عرضه 
دستاوردهای ُهلدینگ فوالدخوزستان

منکویی- رشت: »مهندس بلبل آبادي «مدیرعامل 
شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن در آئین افتتاح 
6 پروژه ملی و زیربنایی شرکت در هفته دولت 
سال97 گفت: به یاری خداوند متعال و با تالشها 
و زحمات شبانه روزی کارکنان متعهد،متخصص 
اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت  سختکوش  و 
گیالن امروز شاهد به بار نشستن 6 پروژه ملی و 
زیربنایی هستیم. این پروژه ها با حضور وزیر نیرو 
و  با اعتباری حدود 602 میلیارد ریال بطور همزمان 

افتتاح و بهره برداری شدند.
مدیرعامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن با بیان 
اینکه این 6 پروژه در شهرستانهای؛ رشت، آستارا، 
الهیجان و کالچای اجرا شده است، افزود: پست 
20/63 کیلوولت توحید گلسار از نوع GIS می 
باشد. این پست به دلیل ماهیت وجودی )کمپکت 
بودن( به زمین کمتری برای احداث نیاز دارد که 
حاصلخیز  زمینهای  باالی  بسیار  ارزش  دلیل  به 
کشاورزی و تراکم و پراکندگی بسیار زیاد جمعیت 
در سطح استان گیالن، استفاده از این تکنولوژی  در 

این استان بسیار حائز اهمیت می باشد. مهندس بلبل 
آبادي با اشاره به دیگر ویژگی مهم این پست، گفت: 
برای اولین بار در پست 20/63 کیلوولت توحید 
ترانسفورماتورهای کم صدای ساخت  از  گلسار 
داخل کشور استفاده کردیم که نتایج تست صدای 
آن منحصر به فرد بود. این ترانس ها با هدف کنترل 
سطح صدا در حد مجاز یا کاهش سطح صدا و 
جلوگیری از آلودگی صوتی به خصوص در مناطق 
مسکونی و جهت رفاه حال مشترکین محترم به کار 
این  افزود: دیگر ویژگی مهم  اند. وی  برده شده 
پست، همخوانی این پست با معماری شهری می 
باشد. این پست با هدف تقویت ، پایداری و تعدیل 
بار شبکه فوق توزیع و توزیع شمال شهر رشت 
احداث و به بهره برداری رسیده است. مدیرعامل 
بخش  در  گیالن  اي  منطقه  برق  سهامي  شرکت 
دیگری از سخنانش گفت: از حمایتها و همراهی 
همه جانبه دکتر ساالری استاندار گیالن برای رفع 
مشکل پروژه خط رشت شمالی صمیمانه قدردانی 

می کنم.

شامگاه  دولت  هفته  نمایشگاه  فر-اهواز:  وحیدی 
یکشنبه چهارم شهریورماه با حضور استاندار خوزستان 
و جمعی از مسئوالن استانی در محل نمایشگاه های 
بین المللی اهواز افتتاح شد.  این نمایشگاه با حضور 
45 دستگاه اجرایی و در 50 غرفه برپا شد. شرکت 
)ُهلدینگ(،  تابعه  های  شرکت  و  خوزستان  فوالد 
توسعه تجارت فراگیر، باشگاه فوالد خوزستان، فوالد 
شادگان، پیشگامان، تأمین آتیه فراگیر، حمل و نقل 
گنجینه پردیس، ایده پردازان صنعت فوالد و توسعه 
اقتصادی فراگیر وفا، نیز با هدف نمایش توانمندی ها، 
ظرفیت های اقتصادی و دستاوردها با حضور مدیران و 
نمایندگان روابط عمومی های خود حضوریافته و شکوه 
و جذابیت بیشتری به فضای نمایشگاه بخشیدند. دراین 
نمایشگاه 45 دستگاه اجرایی که عملکرد شاخصی در 
دارند و دستاوردهای  اند، حضور  طول سال داشته 
دولت و فعالیت های خود را ارائه می دهند.همچنین 
دکتر غالمرضا شریعتی در آیین افتتاحیه نمایشگاه هفته 
دولت با حضور در نمایشگاه دائمی بین المللی اهواز 
گفت: یکی از مهم ترین وظیفه دولتمردان در شرایط 

فعلی، ایجاد امید و شادابی در جامعه است تا یاس و 
ناامیدی از بین مردم دور شود. وی با اشاره به اینکه بیش 
از 347 پروژه استانی با اعتبار 6هزار و 506 میلیارد ریال 
در هفته دولت و سال جاری افتتاح می شود، تصریح 
کرد: پروژه ی ملی ورزشگاه فوالد خوزستان، به زودی 
با حضور معاون اول رییس جمهور به بهره برداری می 
رسد.شریعتی با بیان اینکه مسئوالن باید در برابر مردم و 
به ویژه جوانان پاسخگو باشند، تصریح کرد: پاسخگو 
بودن مسئوالن سبب می شود تا وجهه مردمی بودن 
دولت بیشتر در اذهان عمومی مشخص شود.غرفه 
شرکت فوالد خوزستان که با همت روابط عمومی به 
شکل زیبنده ای طراحی و اجرا گردید نیز با اقتدار و با 
حضور شرکت های هلدینگ در این نمایشگاه از جلوه 
ویژه ای برخوردار بود. درهنگام برگزاری نمایشگاه، 
مسئوالن شرکت فوالد خوزستان نیز از غرفه فوالد 
و شرکت های هلدینگ بازدید و از زیبایی غرفه ابراز 
خرسندی و قدردانی نمودند.نمایشگاه یادشده تا هشتم 
شهریورماه به مدت پنج روز از ساعت 19 تا24 در 

محل دائمی نمایشگاه های اهواز ادامه یافت.

 صادرات ۱۷ میلیون دالری
 تعاونی های استان گلستان

سلیمانی- گلستان: مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اصحاب  با  خبری  نشست  در  گلستان  اجتماعی 
 30 جاری  سال  در  داریم  تصمیم  گفت:  رسانه 
هزار شغل جدید در استان ایجاد کرد که تاکنون 

بیش از 7 هزار شغل تحقق پیدا کرده است.
میلیارد و 200  کرد: سال گذشته 19  اظهار  وی 
پرداخت شده  تومان وام مشاغل خانگی  میلیون 
است، که 63 درصد این تسهیالت به بانوان اعطا 

شده است.
میلیون   17 صادرات  بیان  با  مازندرانی  سعید 
دالری تعاونی های استان افزود: در هفته تعاون 
خدمات،  صنعت،  بخش  در  تعاونی  طرح   20
تومان  میلیارد   14 اعتبار  با  مسکن  و  کشاورزی 
و اشتغالزایی 86 نفر در استان افتتاح خواهد شد.
تعاونی  های  طرح  هفته  این  در  داد:  ادامه  وی 
تولید  سنتی،  لباس  دوخت  زمینه  در  مختلفی 
صنایع چوبی، تولید قارچ دکمه ای، گاو شیری، 
فرش دستباف، گردشگری نیز به بهره برداری می 

رسد.
وی اظهار کرد: در این طرح ها 7 میلیارد و 461 
میلیون تومان آورده متقاضیان بوده و 7 میلیارد و 
323 میلیون تومان تسهیالت پرداخت شده است

مازندرانی افزود: از ابتدای امسال کارگاه مهارت 
کارگاه  ایدز،  از  پیشگیری  کارگاه  زندگی، 

پیشگیری از الکل را برگزار کردیم.
به  ریال  میلیارد   360 پرداخت  از  همچنین  وی 
36 تعاونی استان در قالب تسهیالت رونق تولید 
و اعتبارات روستایی خبر داد و گفت: همچنین 
بر  نظارت  مورد  هزار  دو  گذشته  سال  یک  در 

عملکرد تعاونی های استان انجام شده است.
گلستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
از  نفر   1630 به  سال  ابتدای  از  کرد:  اظهار 

کارگران  وام های قرض الحسنه اعطا شد.
وی بیان کرد: تعداد 184 تعاونی جدید در استان 
با 1630 عضو در سامانه رصد ثبت شده است. 
اکنون 2660 تعاونی فعال در سطح استان داریم 
و تعاونی هایی که پس از یکسال مجمع عمومی 

برگزار نکنند از نظر ما غیرفعال است.

خبر

همکار امانت دار دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج:

اعتقاد به برکت روزی حالل را از پدرم آموختم

پول  کیف  کرج  واحد  تاسیسات  بخش  کارکنان  از  طاعت جدی  سعید 
گمشده را به صاحب اصلیش بازگرداند. به گزارش زمان به نقل از روابط 
عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج  وی به هنگام کار بر روی تاسیسات 
دانشکده علوم واحد کرج یک عدد کیف دستی مردانه حاوی مبالغ هنگفتی 
پول نقد و کارت شناسایی پیدا کرد و با امانتداری کامل آن را عودت نموده 
و علیرغم اصرار صاحب پول برای دریافت مژدگانی، از گرفتن پاداش امتناع 
کرد. این همکار شریف دانشگاه در حالی این مبلغ را به صاحبش رساند 
که خود در اوایل زندگی مشترک و تگناهای مالی قرار دارد. سعید طاعت 
جدی اعتقاد به وجود حالل و حرام و برکتی که از روزی حالل در زندگی 
انسان جاری می شود را از مهمترین نکاتی ذکر کرد که در خانواده بویژه 
از پدرخود آموخته است و بدان اعتقاد راسخ دارد. دکتر برهانی فر رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز و واحد کرج ضمن تقدیر از اقدام شایسته 
وی تاکید کرد: »امانتداری، درستکاری، رعایت نظم و انضباط و حسن خلق 
از جمله شاخص ها و معیارهای کارکنان نمونه است و که به فضل الهی در 
واحد کرج به وفور مشاهده می شود.«    وی ابراز امیدواری کرد: »تمامی 
کارکنان شاغل با احساس مسوولیت، درایت و صداقت در خدمت مردم 
بوده و در راستای رضایت مندی دیگران و بویژه مراجعان خود در دانشگاه 

تالش کنند.«

 هویت بخشی به سیمای شهر اهداف
 شهرداری گلستان 

نوری- اسالمشهر؛ به گزارش روابط عمومی شهرداری گلستان؛ مهندس 
که  اقداماتی  از شهرداری گفت:  در خصوص رضایت شهروندان  عرب 
تأمین  مردم،  اعتماد سازی  اخیر در حوزه  مدیریت شهری در یک سال 
آرامش روحی و امنیت معنوی، توزیع خدمات عمرانی عادالنه در گلستان، 
هویت بخشی به سیما و منظر شهر ی و در عین حال حضور در حوزه 
های گوناگون  با توسعه کیفی از برنامه هایی بوده که در این راستا انجام 

گرفته است.
شهردار گلستان ادامه داد: توفیق خدمت به شهروندان فهیم گلستانی یکی 
از تجارب با ارزش بنده محسوب می شود که در یک سال گذشته شهر با 
مشکالت فراوانی در حوزه های مختلف روبرو بود که به کمک همکارانم 
بخش عمده آن به سرانجام رسیده است و خدمات رسانی به مردم با قدرت 

از سوی شهرداری و شورای اسالمی شهر گلستان ادامه دارد.
مهندس عرب اظهار کرد: شهر 300 هزار نفری گلستان از ظرفیت مختلف 
و بسیاری برخوردار است که در تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت 

در مدت 12 ماه اجرایی و برخی تا هفته دولت به بهره برداری می رسد.
ایشان افزود: در این مدت کوتاه 30 طرح عمرانی اجرا شده و اقدات موثری 
در حوزه عمرانی، فرهنگی، رفاهی، ورزشی صورت گرفته است و طرح 
های شاخص آن در هفته دولت سال جاری به بهره برداری می رسد که می 
توان  به احداث پروژه زیرگذر سه راهی آدران، مجموعه ورزشی و استخر 
قلعه میر، احداث پارک و تفرجگاه در حاشیه رودخانه شادچای، احداث 
ایستگاه شماره 5 آتش نشانی، احداث پایانه تاکسیرانی در سه راهی آدران، 
ساماندهی و تکمیل دیوار ساحلی، بهسازی و ساماندهی جاده ارتباطی ریه، 
سالن ورزش های باستانی و پهلوانی به همراه بسیاری از موارد اشاره کرد که 

در این مدت کم به حول قوه الهی انجام شده است.

خبر

استاندار گلستان در نشست  سلیمانی- گلستان: 
خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: در هفته دولت 
امسال دو هزار و 728 پروژه عمرانی و اقتصادی 
گلستان با اعتبار 940 میلیارد تومان بهره برداری و 

کلنگ زنی می شود.
سید مناف هاشمی با بیان اینکه استان گلستان میزبان 
سه عضو دولت در هفته دولت بوده است افزود: این 
پروژه ها برای سه هزار و 770 نفر در استان اشتغال 
ایجاد می کند، از دو هزار و 728 پروژه افتتاحی و 
کلنگ زنی این ایام، 463 میلیارد تومان پروژه عمرانی 

و 476 میلیارد تومان پروژه اقتصادی است.
پروژه های هفته دولت  بیشترین  اظهار کرد:  وی 
به شهرستان گنبدکاووس اختصاص یافته است و 
همچنین در این ایام 519 پروژه در گنبدکاووس و 
279 پروژه در مینودشت به بهره برداری رسیده و یا 
کلنگ زنی می شود و کمترین پروژه های این ایام 
به بندرترکمن و مراوه تپه اختصاص یافته است که 
این دو شهرستان هر کدام 50 پروژه افتتاحی و کلنگ 
زنی دارند. استاندار گلستان بیان کرد: مراوه تپه یکی 
دیگر از شهرستان های محروم استان است و تالش 
خواهیم کرد مردم این منطقه از گلستان از خدمات 
دولت برخوردار شوند و شاهد پیشرفت این منطقه 
در استان گلستان باشیم. هاشمی با بیان این که امسال 
برخالف سال های گذشته تعداد پروژه های کلنگ 

زنی بیش از پروژه های افتتاحی است، اضافه کرد: 
تالش داریم پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی بخش 
خصوصی استان را افزایش دهیم. وی اظهار کرد:  
گلستان رتبه دو یا سوم اعتبارات گردشگری کشور 
را دارد، که در گذشته حدود هفت پروژه بوم گردی 
داشت اما هم اکنون تعداد پروژه های بوم گردی 
در حال ساخت استان به 90 پروژه رسیده است. 
استاندار گلستان خاطرنشان کرد: همچنین گلستان 
امسال ایجاد 30 هزار اشتغال را هدف گذاری کرده 
که تاکنون هفت هزار و 331 شغل ایجاد شده و 
امیدواریم تا پایان شهریور تعداد اشتغال ایجاد شده 

افزایش یابد.
 هاشمی تصریح کرد: تاکنون از دو یا سه محل ,هزار 

و 50 میلیارد تومان تسهیالت و اعتبارات به طور 
مستقیم و غیرمستقیم برای رفع موانع تولید به گلستان 
اختصاص داده شد است.به گفته هاشمی در یک 
سال گذشته گلستان از جایگاه 21 تا 23 کشوری در 
حمایت از موانع تولید و واحدهای تولیدی و صنعتی 

به رتبه چهارم و پنجم رسیده است.
تضمینی  خرید  خصوص  در  گلستان  استاندار 
گفت:  گلستان  استان  در  کشاورزی  محصوالت 
درصد   100 شده  انجام  اقدامات  با  خوشبختانه 
مطالبات کشاورزان در حوزه خرید تضمینی کلزا، 
جو و سیب زمینی پرداخت شده و تاکنون 75 درصد 
مطالبات کشاورزان در حوزه خرید تضمینی گندم 

پرداخت شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: در بودجه سال 1397 حوزه 
زباله، سایت های زباله، امکانات و ماشین آالت در این 
بخش را جدی دیده ایم و تالش داریم بحران زباله را 

در استان گلستان کنترل کنیم.
وی ادامه داد: سایت بزرگی در هفته دولت در منطقه 
شمال استان ایجاد شده، وضعیت منطقه هزارپیچ و 
پشت ساختمان استانداری را تعیین تکلیف کردیم، 
امکانات و ماشین آالت جدیدی را به استان وارد 
کریدم و در تالشیم طرح تفکیک زباله از مبدا را 
در شهرها و روستاها اجرا کنیم که 70 روستا را در 
غالب طرح روستای بدون زباله شناسایی کرده ایم و 

قرار است طرح در آن روستاها ایجاد شود.
هاشمی بابیان اینکه الگوی کشت ما باید در استان 
اصالح شود و جهاد کشاورزی باید در این راستا 
گام های موثری بردارد افزود: کشاورزان ما نیز باید 
تولید محصوالت را از روش سنتی به مکانیزه با 
جهاد  کارشناسان  نظرات  از  کارشناسی  استفاده 

کشاورزی پیش ببرند.
وی در خصوص قطعی های مکرر برق در تابستان 
و خسارت های وارده به زیر ساخت های استان 
افزود: خسارت جدی بجز در دو بخش صنعت و 
مرغداری ها در استان نداشتیم وبرای رفع مشکل 
تامین برق در استان به شدت به دنبال ایجاد نیروگاه 

جدید و توسعه نیروگاه علی آبادکتول هستیم.

استاندار گلستان خبرداد:

90 پـروژه بـوم گـردی در حـال سـاخت

آگهی ابالغ وقت دادرسی
به موجب پرونده  کالسه 970491 شعبه اول  دادگستری جوانرود آقای / عادل مرادپور 
فرزند عبداهلل  با وکالت سروش تنهای دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت آقای 
/ رزگار انور فرزند انور به آدرس مجهول المکان تقدیم این شعبه نموده که در جریان 
رسیدگی قرار گرفته  و وقت رسیدگی برای روز 97/7/15 ساعت13 تعیین شده است 
که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و اجازه دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده 
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 
رسیدگی حضور بهم رساند در غیر این صورت دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد/

مدیر دفتر شعبه اول دادگستری شهرستان جوانرود-مالح 

اگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم اذر عسکری فرزند رضاعلی به شرح در خواستی که به شماره 176-97-3 این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده واعالم داشته که 
سحرناز عسگری فرزند علی به شماره شناسنامه 1 صادره از گلوگاه در تاریخ 1397-
2-13  در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر فوت نموده و ورثه/وراث حین الفوت 

وی عبارتنداز/عبارتست از 
1 رحمن عسکری            احمد علی          5687            1336/7/15           

5799397266        فرزند پسر
2 پرویز عسکری            احمد علی          5670            1337/9/15           

5799397096        فرزند پسر
3 محمد علی عسکری       احمد علی           43              1350/3/1          

5799741481         فرزند پسر
4صغرا عسکری            احمد علی             44                 1331/3/5       5799713771         

فرزند پسر 
وال غیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست  مزبور را یک نوبت  
اگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ انتشار اگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر  

خواهد شد م الف    97/110
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف گلوگاه 

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم 1- شرین برنده  فرزند ناصر  - نشانی :تهران خیابان 

آزادی بعد از خیابان خوش کوچه نمایندگی پالک 5 
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم  1- معصومه عطاالهی فرزند علی اصغر نشانی : -
دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ سی وشش  پرداخت  به  است  محکوم  علیها  محکوم    9609973030901344
میلیون و هشتصد ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی شامل هزینه تمبرهای 
الصاق شده روی اوراق پرونده و فیشها واریزی به حساب سپرده دادگستری به جمعأ 
به مبلغ 1/230/000 ریال و حق الو کاله وکیل مطابق تعرفه قانونی  در حق محکوم لها 

و پرداخت نیم عشر دولتی / د 506
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس - احسان خوشبخت

آگهی
کالسه پرونده 950168در خصوص تجدیدنظرخواهی رحمت اهلل فالح به طرفیت 
آقای عباس سعیدی و غیره نسبت به دادنامه9709971964300441 به علت مجهول 
المکان  بودن تجدید نظر خواندگان آقایان اسماعیل منصوری و محمود نظری و علی 
هنرمند و سلیم اکبری و نوروز علی نوروزی و حسن مهدلو  سید حسین طباطبایی 
رضا هنرمند و شهرام هنرمند اکبر هنرمند و مژده غالمی پور و مسعود فیاضی رامنایی 
و  بهزاد روحانی و خدابخش میرزایی ورنیاب و حسین شهیدی پور ساویزی جهت 
تبادل لوایح در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشوری درج چنانچه پاسخی دارند 

ظرف مهلت 10 روز به دفتر دادگاه ارسال نمایندم. الف 97/435
 مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور منصوریان

ابالغ
نظر به اینکه آقایان محمد امیری چوکده و میثم ستوده چوکده و فرهاد استوارچوکده شکایتی 
علیه  آقای سید اسماعیل دارایی فرزند سیدحبیب دایر برسرقت تعزیری در این شعبه مطرح 
با توجه به   که به شماره  پرونده9509985234501802  ثبت ودر حال رسیدگی می باشد 
اینکه  ادرس دقیقی از متهم در دسترس نمی باشد در راستای ماده 174 ق. ا. د. ک به متهم 
آقای سید اسماعیل دارایی فرزند سید حبیب  ابالغ می گرددکه ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
دادگاه  دوم  از شعبه  دفاع  آخرین  اخذ  عنداللزوم  و  انتسابی  اتهامات   از  دفاع  آگهی جهت 
عمومی خشکبیجارحاضرگردد و می تواند  یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشدو نتیجه 

عدم حضور جلب است.
91- دادرس  شعبه  دوم  دادگاه  عمومی  خشکبیجار – علی اصغر چگینی

آگهی
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 

پرونده کالسه 9609981210500767 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 
تصمیم نهایی شماره 9709971210500670 خواهان. زربال با مدیریت آقای مهدی 
آل ابراهیم فرزند شجاع الدین  به نشانی استان مازندران شهرستان آمل شهر آمل. جاده 

آمل به چمستان. کیلو متر 9 الشرود. شرکت زربال. 
استان  نشانی   به  فرزند محمد علی   آقای حسین خجسته  درویشانی  خواندگان. 

مازندران شهرستان نکا   خ  آرامگاه. کوچه شهید ابراهیمی. 
آقای عبدالعلی رمضانپور  فرزند رمضان به نشانی استان مازندران شهرستان بهشهر  
رستم کال  گرجی محله  بعد از پل به سمت اولی خاکی راست مرغداری رمضانپور 
رقیه ازگلی فرزند علی  به نشانی استان مازندران شهرستان نکا _نکا_بخش هزار 

جریب  روستای ایویم منزل شخصی 
خواسته ها مطالبه وجه چک.  مطالبه خسارت تاخیر تادیه.  مطالبه خسارت دادرسی 
رای دادگاه. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای مهدی آل ابراهیم به مدیریت از 
شرکت زربال به طرفیت آقایان عبدالعلی رمضانپور فرزند رمضان. حسین خجسته 
درویشانی فرزند محمد علی. وخانم رقیه ازگلی فرزند علی به خواسته مطالبه وجه 
بانک  شعبه  در  که  ملت  بانک  58/465133/1343عهده  شماره  به  چک  فقره  یک 
ملت آمل گواهینامه عدم پرداخت صادر گردیده است. به مبلغ نهصد میلیون ریال با 
احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با عنایت به فتوکپی مصدق 
فوق الذکر عهده بانک و فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه، نظر به اینکه وجود اصل سند مرقوم درید خواهان ظهور در مدیونیت و اشتغال 
ذمه خواندگان دارد علیرغم ابالغ خواندگان در جلسه دادرسی شرکت ننموده و الیحه 
دفاعیه نفرستاده ودلیلی که داللت بر برائت ذمه و یا تودیع وجه چک در سررسید یا 
تاریخ موخر به خواهان نماید ابراز ومعمول نداشته است فلذا دادگاه التفاتا به وصف 
تجریدی اسناد تجاری. اصل عدم توجه ایرادات بقای دین خوانده در حق خواهان 
مستصحب تلقی، مستفاد از مواد 1257 و1258 و1284 و1286 قانون مدنی و 292 
و310 و 314 و 320 قانون تجارت و198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2قانون 
محکومیت  بر  نظام حکم  مصلحت  تشخیص  مجمع  مصوب 1377.  صدور چک 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین 
به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون وهفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک فوق الذکر 1392/10/11 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم نظر می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ واقعی، قابل واخواهی در همین مرجع می باشد و 
پس از آن ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی آمل. احمد علی یوسفی. م الف. 2157

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 960723 اجرای مدنی متمرکز، محکوم علیه آقای علی اکبر یزدانی 
به مبلغ 210.000.000ریال در حق آقای احمد متولی محکوم گردیده است .لذا این 
اجرا بنا به درخواست محکوم علیه، اموال وی را جهت تامین و از طریق مزایده با 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت  حضور 
شرایط زیر بفروش میرساند.مال مورد مزایده ، یک قطعه باغ مرکبات بمساحت 2000 

متر مربع
حدوداربعه : از شمال : اداره کشاورزی
از جنوب : باقیمانده زمین نادر کثیری

ازشرق: اسداهلل رضایی
از غرب : راه شوسه عمومی

به آدرس: جویبار- پهناب - آیش انجیل خرابه بازار
قیمت کارشناسی شده: بمبلغ 1.000.000.000) یک میلیارد( ریال می باشد.

2- موعد و زمان فروش؛ روز 1397/ 3/7ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
جویبار می باشد.زمان بتزدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.

دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

دادنامه
 جلسه شورا به تصدی امضا کننده زیر در وقت مقرر شعبه اول تشکیل و پس از 
بررسی پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به انشا رای می نماید 
خواهان علی مالنی فرزند عباداهلل نور رویان  خ امام جنب بانک ملت فروشگاه کرد 
السالم  امام رضا علیه  آمل خیابان  فرزند حسین  بندی  خوانده محمد رضا چیت  
در  شورا  قاضی  رای  ریال  میلیون   120 خواسته  صادقی  شهید  کوچه   21 رضوان 
خصوص دعوی خواهان علی مالئی به طرفیت خوانده محمدرضا چیت بندی به 
به  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  انضمام هزینه  به  مبلغ  به  مطالبه وجه  خواسته 
موجب یک فقره چک به شماره 536094-95/3/10به مبلغ 120/000/000ریال از 
حساب 187/330823181بانک سینا شعبه 17 شهریور شورا با عنایت به اینکه مستند 
خواهان سند تجاری است و وجود آن در ید دارنده نشان از مدیونیت صادرکننده و 
ضامن به میزان مندرج در آن می باشد و خوانده نیز با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
حاضر نگردیده و دفاع مقبولی  در رد ادعای خواهان معمول نداشته فلذا  ادعای 
خواهان وارد تشخیص و مستند به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 521 و 519 
و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 120 میلیون 
بابت هزینه دادرسی و  بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ3/065/000 ریال  ریال 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

دادگستری آمل می باشد
 قاضی شعبه اول حل اختالف آمل جعفری

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای سعدی صادقی فرزند نبی اهلل به شرح درخواستی که به شماره 970459این 
شعبه ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
شادروان خدیجه محسنی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 161 صادره از نور در 
تاریخ 97/2/27در اقامتگاه دائمی خود شهرستان نور فوت نموده و ورثه حین الفوت 

وی عبارتند از
1-آقای سعدی صادقی فرزند نبی اهلل به شماره شناسنامه 86 صادره از نور پسر متوفی 
2-خانم کبری صادقی فرزند نبی اهلل به شماره شناسنامه 149 صادره از نور دختر 

متوفی 
عنوان  به  نور  از  شناسنامه 2344 صادره  به شماره  اهلل  نبی  فرزند  3-مریم صادقی 

فرزند متوفی
4- فاطمه صادقی فر زند نبی اهلل به شماره شناسنامه 218 صادره از نور فرزند متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نور محمدعلی گلبرار زاده

متن آگهی
خواهان رو نوشت حصر وراثت ماه بیگم امیری قلعه رشیدی  فرزند عزیز اله  به 
شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709983855700336  از این دادگاه 
فاطمه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهي حصر  درخواست 
مرادپور قلعه رشیدی  فرزند عزیز  به ش ش  374 سرانجام در تاریخ 1397/3/25  در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ ماه بیگم امیری قلعه رشیدی  فرزند عزیز اله  به ش . ش 601  )  فرزند متوفی (

2ـ آسیه امیری قلعه رشیدی  فرزند عزیز اله  به ش . ش 100  )  فرزند متوفی (
3ـ مریم امیری قلعه رشیدی  فرزند عزیز اله  به ش . ش 17  )  فرزند متوفی (

4 ـ فرحناز امیری قلعه رشیدی  فرزند عزیز اله  به ش . ش 650 )  فرزند متوفی (
5 ـ زهره  امیری قلعه رشیدی  فرزند عزیز اله  به ش . ش 4680066040  )  فرزند 

متوفی (
 6ـ  فرخنده  امیری قلعه رشیدی  فرزند عزیز اله  به ش . ش 763  )  فرزند متوفی (
7 ـ پری امیری قلعه رشیدی  فرزند عزیز اله  به ش . ش4680000708 )  فرزند 

متوفی (
 8 ـ عزیز اله امیری قلعه رشیدی  فرزند عبداله  به ش . ش 239)  همسرمتوفی(

تا  آگهي مي گردد  نوبت  مزبور یک  مقدماتي درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
چنانچه شخصي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

آگهی
شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 

افشین  3_سید  چریک  چهارده  حسین  2_سید  چریک  چهارده  جمشید  1_سید 
چهارده چریک 4_سید علی چهارده چریک 5_سیده نسرین چهارده چریک 6_سیده 

معصومه چهارده چریک 7_سیده فاطمه چهارده چریک 8_اکرم نوین 
در خصوص دعوی آقای سید رحیم چهارده چریک با وکالت آقایان باسامی. امیر 
حسن زاده. محسن حسین زاده. بطرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران. 
نیاکی. علی رحمانی.  آمل. غالمرضا رحمانی  اداره مسکن و شهرسازی شهرستان 
سید جمشید چهارده چریک. سید حسین. سید افشین. سید علی. سیده نسرین. سیده 
معصومه. سیده فاطمه. همگی. چهارده چریک اکرم نوین بخواسته صدور حکم مبنی 
بر انتقال رسمی والزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع 100 متر مربع مشاع از 
رطب 200 متر مربع از شش دانگ پالک ثبتی 236 فرعی از 2 اصلی و واقع در بخش 
11 حوزه ثبتی شهرستان آمل با احتساب کلیه خسارات قانونی توضیحا بدین شرح 
که خواهان به موجب مبایعه نامه ابرازی همگی وی تمامت 100 متر مربع مشاع. کل 
سهم مورث خواندگان ردیف 5 الی 12  از یک قطعه زمین بمساحت 200 متر مربع 
موضوع پالک ثبتی 236 فرعی از 2. اصلی بخش 11 حوزه ثبتی آمل. را خریداری و 

از این بابت با ملک 100 
متر دیگر در ملک موصوف شریک مشاعی می باشد. صرفنظر از دفاعیات خوانده 
ردیف اول از آنجا ئیکه مطابق استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک آمل پیوست. 
به شماره 96/36958 مورخ 96/12/5. حکایت از این امر دارد که پالک مورد خواسته 
68000. متر مربع بود نه 200. متر مربع و همچنین پالک مزبور به قطعاتی تفکیک 
ومجزی گردیده است که وکالی خواهان با وصف ابالغ جهت تعیین قطعات،  اذعان 
به انتقال یکصد متر مربع از دویست متر مربع بصورت مشاعی شدند که میزان مالکیت 
آیین دادرسی مدنی  قانون  در قطعات محرز نیست. و دادگاه در راستای ماده 95. 
بلحاظ عدم ارائه توضیح مناسب قرار ابطال دادخواست صادر واعالم میدارد و قرار 
صادره مطابق بند الف ماده. 322 قانون مرقوم ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
علیرضا فدایی مدیر دفتر  شعبه 7 حقوقی آمل. م الف. 2134

آگهی در خواست گواهی حصر وراثت 
نرگس ملک زاده فرزند علی رضا. در شرح دادخواستی به شماره 970286 که در این 
شورا ثبت گردیده درخواست گواهی انحصار وراثت نمودند و اعالم که علی رضا 
ملک زاده فرزند اسداهلل به شماره شناسنامه 268  در تاریخ 1397/06/01. فوت نموده 
و وارثین حین الفوت عبارت است از گنار مقصودی فرزند حشمت اهلل به شماره 

شناسنامه 2484 همسر متوفی. 
نازنین ملک زاده فرزند علی رضا به شماره شناسنامه 288 دختر متوفی. 

نرگس ملک زاده فرزند علی رضا. به شماره شناسنامه 2498 دختر متوفی. 
از انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد 

سید شعبان اقاجانی میر. قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف آمل م الف 2164
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افزایش بیماری های مشترک انسان و دام

نوع  وجود 400  به  اشاره  با  ایران  میکروب شناسی  انجمن  رئیس 
میکروب در روده انسان گفت: استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها،  
تغذیه نامناسب و استرس سبب شده امروزه میکروب های ایجاد کننده 

عفونت های فرصت طلب افزایش یابند.
به گزارش زمان، دکترمحمد مهدی فیض آبادی در افتتاحیه  نوزدهمین 
کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران اظهار داشت: این کنگره ابعاد 
گوناگونی از لحاظ توجه به حوزه های تخصصی میکروب شناسی 
داشته که جدیدترین مباحث، مباحث علمی و کاربردی در این زمینه 
توسط دانشمندان و اساتید برجسته داخلی و خارج از کشور مورد 
بحث و گفت وگو قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه میکروب شناسی 
دامپزشکی و  میکروب شناسی  کاربردی،  میکروب شناسی  پزشکی، 
میکروب شناسی مواد غذایی ازجمله مباحث و محورهای اصلی این 
کنگره است افزود: موضوعات مطرح شده متناسب با نیاز روز کشور، 
منطقه و جهان بوده که توسط نام آوران رشته میکروب شناسی ارائه 
می شود. همچنین دانشجویان و دانش پژوهان می توانند اطالعات خود 
را با شرکت در این کنگره به روز کرده و تبادل تجربه و دانش انجام 
دهند. رئیس نوزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران اضافه 
کرد: پیش بینی می شود بیش از 1200 میهمان داخلی در این کنگره 
حضور یابد همچنین از کشورهای خارجی و مراکز تحقیقاتی جهان 
همچون آلمان، ایتالیا، فنالند، پاکستان، ترکیه، عراق و افغانستان نیز 
میهمانانی خواهیم داشت. فیض آبادی با اشاره به اینکه مخاطبان این 
کنگره از مرزهای کشور باالتر است گفت: تشخیص میکروب  در 
علم پزشکی سبب شناسایی عالم بیماری می شود که هرچه این مسئله 

سریع تر صورت گیر درمان به موقع و مفیدتر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در روده انسان 400 نوع میکروب از نژاد و 
رنگ های مختلف شناسایی شده است گفت:  تنها درصد کمی از این 
میکروب ها بیماری زا هستند و در شرایطی که فرد وضعیت تغذیه ای یا 
جسمانی مناسبی نداشته باشد میکروب های غیرمفید بر میکروب های 
مفید غلبه می کنند. رئیس انجمن میکروب شناسی ایران عنوان کرد: 
وضعیت جسمانی و ایمنی فرد و نوع میکروب سبب می شود که فرد 

بیمار شود و یا بتواند در مقابل میکروب و عفونت مقابله کند.
فیض آبادی با بیان اینکه استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها،  تغذیه 
کننده  ایجاد  میکروب های  امروزه  شده  سبب  استرس  و  نامناسب 
عفونت های فرصت طلب افزایش یابند گفت: پانلی در این کنگره در 
ارتباط با کنترل عفونت در نظر گرفته شده و موضوع میکروب های 
نوپدید و بازپدید نیز که امروزه انسان ها را مورد طغیان قرار داده اند در 

پنل جداگانه مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرند.
وی با اشاره به اینکه شواهد نشان می دهد بیماری های مشترک انسان و 
دام امروزه افزایش یافته است گفت:  میهمانان ویژه ای در این زمینه در 
کنگره حضور دارند  تا شاهد مقابله و پیشگیری بهتر این مسئله داشته 
باشیم. رئیس انجمن میکروب شناسی ایران خاطرنشان کرد: 8 کارگاه 
آموزشی در حاشیه کنگره و در مراکز تحقیقاتی خواهیم داشت که 
شرکت کنندگان می توانند از آموزش های پیشرفته در این زمینه بهره مند 

شوند.
در ادامه معاون تحقیقات و فناوری انستیتو پاستور ایران، گفت: جمعیت 

میکروبی هر فرد با یک بیماری خاص در ارتباط است.

خبر

توزیع بسته  لوازم التحریر میان 
دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد

مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد گفت: 
بسته لوازم التحریر به ارزش صد هزارتومان بین 
دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد توزیع 
می شود. مجید زارع فرد، مدیرکل حمایت های 
اجتماعی کمیته امداد با اشاره به اینکه یکی از 
فعالیت های مهم این نهاد که به  صورت ساالنه 
لوازم التحریر  بسته های  توزیع  می شود،  انجام 
امسال  است، گفت:  نیازمند  دانش آموزان  میان 
هم این بسته ها به ارزش  صدهزار تومان میان 

دانش آموزان تحت حمایت واریز می شود.
وی با بیان اینکه بسته های تحصیلی شامل بیش 
از 20 قلم لوازم التحریر مانند کیف و دفتر است، 
افزود: این بسته ها برای مقطع ابتدایی و متوسطه 

و متناسب با نیازهای شان طراحی شده است.
مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد ادامه 
داد: این نهاد همچنین برای تهیه کتب درسی 
تومان  هزار  مبلغ 30  نیز  نیازمند  دانش آموزان 

پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه اعتبار اختصاص یافته کمیته امداد 
به خدمات تحصیلی دانش آموزان نیازمند در سال 
جاری 24 میلیارد و 800 تومان است، گفت: از 
این رقم 15 میلیارد و 500 میلیون تومان برای 
تهیه بسته های لوازم التحریر و 9 میلیارد و 300 
میلیون تومان برای کمک  هزینه تهیه کتب درسی 

اختصاص داده  شده است.
زارع فرد با اشاره به اینکه اعتبار اختصاص  یافته 
فقط نیمی از منابع مورد نیاز برای تأمین کمک  
هزینه تحصیلی دانش آموزان نیازمند است، افزود: 
مشارکت های  از طریق  نیز  منابع  دیگر  بخش 

مردمی تأمین می شود.
مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد بیان 
)س(  رقیه  حضرت  خیریه  موسسه  داشت:  
بسته تحصیلی  تهیه  هزینه  از  تومان  هزار   50
محروم 14  مناطق  نیازمند ساکن  دانش آموزان 

استان را پرداخت می کند.
هزار  حدود 310  اینکه  به  اشاره  با  فرد  زارع 
است،  امداد  کمیته  حمایت  تحت  دانش آموز 
افزود: 107 هزار نفر از آنها ساکن مناطق محروم 
شرکت  برای  می توانند  نیکوکاران  هستند.  
دانش آموزان  به  کمک  و  عاطفه ها  جشن  در 
 *8877*1# کد  شماره گیری  طریق  نیازمنداز 
، پرداخت از طریق اپلیکیشن »سنا«، مراجعه به 
سایت emdad.ir و یا شماره تلفن نیکوکاری 

0968877 کمک های خود را پرداخت کنند.

خبر

گفت:  ایران  آنکولوژی  رادیوتراپی  انجمن  عضو 
سرطان از معضالت بهداشتی به شمار می رود که با 
روند رو به رشد تعداد مبتالیان درحال تبدیل شدن 

به اصلی ترین معضل بهداشتی کشور است.
انجمن رادیوتراپی آنکولوژی ایران، احمد عامری 
افزود: رادیوتراپی و جراحی اصلی ترین درمان های 
و  شیمی درمانی  و  می روند  شمار  به  سرطان 
ایمونوتراپی نیز جزو درمان های کم اثرتر در حوزه 
شمار  به  فرعی  درمان  نوعی  و  هستند  سرطان 
می روند البته برای بخشی از بیماران درمان ترکیبی 
شامل جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی ترجیح 

داده می شود.
سرطان معده، ریه، پستان، روده بزرگ و پروستات، 
تشخیص  هستند.  ایران  در  شایع  سرطان  پنج 
دیرهنگام، دلیل مرگ و میر باال و آلودگی هوا و 
نیز زمینه ساز سرطان  ناسالم  مصرف مواد غذایی 

معرفی می شوند.
طبق اعالم رسمی ساالنه 90 هزار مورد ابتال جدید 
به سرطان داریم و میانگین ساالنه مرگ و میر به 
نسبت بروز سرطان در ایران 0,73 درصد است؛ در 
حالی  که متوسط جهانی این شاخص 0,58 درصد 
و در کشورهای توسعه  یافته کمتر از 0,50 درصد 

است. ابتال به سرطان در ایران قبل از 75 سالگی، 13 
درصد و احتمال مرگ قبل از 75 سالگی، هشت 

درصد است. 
در  پیشرفته  رادیوتراپی  المللی  بین  همایش  دبیر 
کشورهای درحال توسعه با اشاره به اینکه رادیوتراپی 
امروزه با پیشرفت های فراوانی همراه بوده ولی کشور 
ما به دلیل تحریم های ظالمانه از این تکنولوژی عقب 
مانده است، ادامه داد:  دستگاه های جدید رادیوتراپی 

در دوره پسابرجام به ایران آمد ولی به علت هزینه 
باال مورد توجه بسیاری از مسئوالن قرار نمی گیرد 
و تهیه آن خیلی قابل توجیه برای آنها نیست. عامری 
های  سال  طی  تحریم ها  کاهش  با  کرد:  تصریح 
گذشته موفق شدیم بخشی از این دستگاه ها را وارد 
کشور کنیم ولی عقب افتادگی دانش کاربردی سبب 
نگرانی انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی شد به ویژه 
اینکه این دستگاه ها در بخش خصوصی خریداری 

شد و نگران بودیم به دلیل کمبود دانش کاربردی 
تکنیک های پیشرفته خدمات مناسبی به بیماران ارائه 
نشود. از این رو این کنگره برگزار تا دانش همکاران 

به روزرسانی شود.
دانشگاه علوم پزشکی شهید  عضو هیات علمی 
انجمن  همکاری  با  کنگره  این  گفت:  بهشتی 
رادیوتراپی و آنکولوژی اروپا برگزار شده است و 
هشت مدرس از این انجمن اروپایی برای شرکت 

در کنگره حضور خواهند داشت. 
اشعه  تجویز  که  آنجایی  از  همچنین  افزود:  وی 
تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است، 
و  بود  همراه  آژانس  استقبال  با  کنگره  برگزاری 
آژانس بین المللی بخشی از ساپورت مالی را انجام 
داد همچنین انجمن فیزیک پزشکی آمریکا، انجمن 
ایران و مرکز  اتمی  انرژی  ایران،  فیزیک پزشکی 
تحقیقات سرطان در برگزاری این کنگره مشارکت 
علمی دارند. همایش بین المللی رادیوتراپی پیشرفته 
در کشورهای درحال توسعه در روزهای چهارم 
تا ششم مهرماه سال جاری در مرکز همایش های 
توسعه صنعتی در شهرک والفجر با حضور اساتید 
برگزار  و خارجی  ایرانی  برجسته  و صاحبنظران 

خواهد شد.

سرطان اصلی ترین معضل بهداشتی کشور 

فرمانده نیروی انتظامی گفت: با مالکان خودروهایی که بخواهند 
با بدحجابی هنجارشکنی کنند برخورد قانونی صورت می گیرد. 
سردار حسین اشتری در حاشیه همایش فرماندهان و مدیران ناجا 
که با حضور وزیر کشور برگزارشد، در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگاران مبنی بر اینکه برخورد ناجا با هنجارشکنان به خصوص 
موضوع بدحجابی در خودروهای شخصی گفت: نیروی انتظامی بر 
اساس وظیفه ذاتی خود و قوانین با هرگونه هنجار شکنی در جامعه 
برخورد خواهد کرد. وی درباره حادثه ضرب و شتم مامور ناجا در 
شیراز نیز گفت: هیچگونه بی احترامی و هتک حرمت به ماموران 
خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی را برنمی تابیم و با قانون شکنان 
برخورد می کنیم. فرمانده ناجا گفت: در این ارتباط بسیاری از مردم 
با تماس تلفنی و قدردانی از ناجا به ابراز احساسات پرداختند و ما 
نیز از دستگاه قضایی می خواهیم با افراد خاطی برخورد مناسبی 
صورت گیرد. فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: بر اساس نظر 
سنجی های موجود امروزه اعتماد مردم به ناجا در مقایسه با گذشته 
بیشتر شده و ما نیز امیدواریم بتوانیم در راستای خدمت به مردم 

گامهای محکم تری برداشته و موفق تر عمل کنیم.

 برخورد پلیس اب خودروهای 
یب حجاب 

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون انرژی پیش از 
سال 97 و پس از آن اعالم کرد که با دو نرخی و چند نرخی 

کردن بنزین و افزایش قیمت مخالف است.
انتشار پستی در  با  به گزارش پیام زمان، فریدون حسنوند 

صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
»مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمی دهد. 
کمیسیون انرژی پیش از سال 97 و پس از آن اعالم کرد که با 
دو نرخی و چند نرخی کردن بنزین و افزایش قیمت مخالف 
است. مجلس و دولت هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت 
بنزین، سهمیه بندی و چند نرخی کردن بنزین ندارد. مجلس 
اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمی دهد. عده ای با 
برداشت نامناسب رسانه ای موضوع دو نرخی کردن بنزین 
را مطرح کردند که به هیچ وجه صحت ندارد. مجلس به 
هیچوجه موافق افزایش قیمت هیچ فرآورده ای همانند بنزین 
و گازوئیل نیست. افزایش قیمت بنزین به مصوبه مجلس نیاز 
دارد و دولت نمی تواند خودسرانه اقدامی انجام دهد و نباید 

با طرح مباحث این چنینی در ذهن مردم نگرانی ایجاد کرد«

مجلس به هیچ وجه اجازه افزایش 
قیمت بزنین را به دولت منی دهد

معاون تحقیقات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بی 
خبری 6,5 میلیون ایرانی از ابتال به فشار خون باال خبر داد و 
گفت: این میزان ناآگاهی می تواند کشور را با تشدید »بحران 
مرگ زودرس نیمی از ایرانیان« مواجه کند. دکتر رضا ملک زاده، 
نویسنده همکار در مطالعه جهانی بار بیماری فشار خون، از میزان 
باالی ناآگاهی از ابتال به فشار خون در جامعه ایران، درحالیست 
که مطالعات ملی مختلف نیز این حقیقت بسیار تلخ و هشدار 
دهنده را اثبات کرده اند. چنانچه مطالعه »شیوع، آگاهی و عوامل 
خطر فشار خون باال« که بر روی 50 هزار زن و مرد 40 تا 75 سال 
شرکت کننده در مطالعه بزرگ کوهورت گلستان انجام شده نشان 
داد که 21 هزار و 350 نفر )42 درصد( از افراد مورد بررسی، 
دارای فشار خون باال هستند که در بین مبتالیان، فقط 46 درصد 
از بیماری خود آگاهند و بیش از نیمی از آنها از ابتال به این بیماری 
بسیار پرخطر بی خبرند. هچنین در یک مطالعه ملی ، میزان آگاهی 
مبتالیان به فشار خون باال ، 34 درصد برآورد شده و مطالعه 
دیگری در سطح تهران ، شمار مبتالیان آگاه از ابتال به بیماری را 
50 درصد و مطالعه ای در اصفهان، 43 درصد اعالم کرده است.

 6.5 میلیون ایراین یب خرب
 مبتال به فشار خون ابال 

آگهی دادنامه
پرونده کالسه 9709986195900054شعبه21 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز 
تصمیم نهایی شماره 9709976195900647خواهان: بانک مهراقتصاد به مدیریت آقای 
سید ضیاء ایمانی با وکالت آقای وحید حقیقی فرزند محمدعلی به نشانی استان خوزستان-
شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی دفتروکالت سعید صلیح خواندگان:1-آقای فرید 
داوودی منش فرزند حنش به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز- زیتون 
کارمندی- خیابان فیروزنو پالک6 2-آقای عبدالساده سلیمی زادفرزند عوید3-خانم 
مریم الهائی سحرفرزند عبدالحسین همگی به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-
اهواز-خواسته ها:1-مطالبه  بهسازی و نوسازی شهرداری  نادری سازمان  اهواز-اول 
خسارت دادرسی2-مطالبه وجه چک3- مطالبه خسارت تاخیرتادیه. پرونده کالسه 
9709986195900054شعبه21دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز تصمیم نهایی 
شماره –خواهان: بانک مهراقتصادبه مدیریت آقای سید ضیاءایمانی با وکالت آقای وحید 
حقیقی فرزند محمدعلی به نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-خیابان طالقانی 
دفتروکالت سعید صلیح خواندگان:1-آقای فرید داوودی منش فرزند حنش به نشانی 
استان خوزستان-شهرستان اهواز اهواز-زیتون کارمندی خیابان فیروزنو پالک6 . 2-خانم 
مریم الهائی سحرفرزند عبدالحسین3-آقای عبدالساده سلیمی زاد فرزند عوید همگی به 
نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-اول نادری سازمان بهسازی و نوسازی 
شهرداری اهواز-خواسته ها:1-مطالبه وجه چک2-مطالبه خسارت تاخیرتادیه3-مطالبه 
خسارت دادرسی.رای دادگاه:درخصوص دعوی بانک مهراقتصاد با وکالت وحید حقیقی 
به طرفیت1-فریدداوودی منش فرزندحنش2-عبدالساده سلیمی زادفرزندعوید3-مریم 
الهائی سحرفرزندعبدالحسین به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ375/000/000ریال 
به انضمام خسارات دادرسی،بدین توضیح که خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده 
ردیف اول دعوی یک فقره چک به شماره070207مورخ1396/9/21عهده بانک ملی 
ایران صادرنموده وخوانده ردیف دوم وسوم ظهر آن رابه عنوان ضامن امضاء نموده 
اندکه پس ازمراجعه به بانک محال الیه منتهی به صدورگواهی عدم پرداخت گردیده 
است وتقاضای محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ375/000/000ریال به عنوان 
اینکه خواندگان دعوی  اند،نظربه  انضمام خسارات دادرسی نموده  به  اصل خواسته 
دلیلی بر پرداخت وجه ارائه ننموده اند،وجودچک به عنوان سندتجاری دریدخواهان 
راداللت براشتغال ذمه و مدیونیت صادرکننده سندتجاری دانسته وبااستصحاب بقاء دین 
برذمه خوانده طرح دعوی مطروحه ازطرف خواهان رامقرون به صحت تشخیص داده 
ومستندابه مواد249-310-311و313قانون تجارت مصوب1311/2/13ومواد198و515
وتبصره2آن،519و522قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379/1/21حکم به محکومیت 
خواندگان دعوی منفرداومتضامنابه پرداخت مبلغ 375/000/000ریال به عنوان اصل 
خواسته وپرداخت مبلغ12/745/000ریال به عنوان هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله 
وکیل خواهان طبق تعرفه وپرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک استنادی 
مورخ1396/9/21برطبق نرخ شاخص قیمت که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران اعالم ومحاسبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است.دایره اجرای احکام مکلف 
نماید.خواهان  ایصال  خواهان  وبه  وصول  دعوی  وازخوانده  رامحاسبه  آن  که  است 
نیزموظف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خواهدبود.رای صادره غیابی وظرف 
مدت زمان بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وپس ازانقضاء مدت زمان 
واخواهی ظرف مدت زمان بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان 

خوزستان است.  
امیرابراهیمی-دادرس شعبه بیست ویکم دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

دادنامه 
پرونده کالسه 9309988404800468 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر روانسر)101 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709978401400553
متهمین: 1-آقای بایزید فرجی فرزند عبداله 2-آقای سیوان محمدعلیان فرزند حسینعلی 
3-آقای کیهان محمدعلیان فرزند حسینعلی 4-آقای حسینعلی محمدعلیان  فرزند گل 
محمد با وکالت آقای روح اله نوری فرزند نصرت اله به نشانی کرمانشاه – روانسر – 

کرمانشاه خ شریعتی، مقابل کوچه ثبت ساختمان مرادیان، طبقه 2 واحد 3
5-آقای سیروان محمدعلیان فرزند حسینعلی با وکالت آقای شهاب ایوان نشان فرزند 
عباس به نشانی کرمانشاه - خ فردوسی جنب سینما آزادی، ساختمان ایرانیان، طبقه 6، 
واحد7 و آقای روح اله نوری فرزند نصرت اله به نشانی کرمانشاه –روانسر-کرمانشاه خ 

شریعتی، مقابل کوچه ثبت ساختمان مرادیان، طبقه 2، واحد 3
6-خانم پروین مرادی فرزند لطف اله 7-آقای نوید فرجی فرزند عبداله همگی به نشانی 
روانسر روستا ی قوری قلعه 8-خانم مینو قادری فرزند حیدر با وکالت آقای بابک 
ابراهیمی فرزند حسن به نشانی کرمانشاه- شهرک شهید نجفی – ئخیابان 35 متری-

کوی هشتم –درب اول جنوبی – کدپستی 6719674635
9-آقای سیروس باویسی فرزند آقامراد با وکالت آقای احمد حیدری فرزند عبداله به 

نشانی کرمانشاه-چهار راه ارشاد-چهار راه بنت الهدی
اتهام ها: 1-نگهداری تصاویر مبتذل

2-رابطه نامشروع )غیر از زنا(
3-ربودن مال غیر 

4-آدم ربایی وایراد جرح با چاقو و تهدید با چاقو و اخاذی 
5-مشارکت در ضرب و جرح عمدی
6-توهین به اشخاص عادی و فحاشی

کیفری  دادگاه  اول  شعبه  جلسه  فوق العاده  وقت  در   1397/06/04 امروز  تاریخ  به 
2شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه موصوف 
تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وبا استعانت از 
خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می گردد.
رای دادگاه: در خصوص اتهام  آقایان 1-سیروان محمد علیان 2-کیهان محمد علیان 
فرزندان حسینعلی با وکالت آقای روح اله نوری دائر بر آدم ربایی موضوع شکایت آقای 
سیروس باویسی با وکالت آقای احمد حیدری نظر به جامع اوراق و مندرجات پرونده، 
تحقیقات انجام شده مضبوط در پرونده، گزارشات واصله، و بادر نظر داشتن رای شعبه 
محترم چهل و هفتم دیوان عالی کشور و نیز با توجه به اظهارات متناقض و متضاد متهم 
پرونده با دیگر متهمین به شرح ماخوذه در صفحات 510 تا 520 پرونده با اظهارات 
سابق ایشان و باتوجه به نحوه و کیفیت ارتکاب بزه و دفاعیات بالوجه فاقد پشتوانه ی 
عقلی و منطقی متهم در جلسه دادگاه لذا با احراز و انتساب بزه معنونه به متهمین و بادر 
نظر داشتن این مورد که متهمین اقدام به انتقال شاکی با تهدید و با استفاده از وسیله 
نقلیه از محلی به محل دیگر نموده و ایضاء سوء نیت مشارالیهم در اقدام خود که همان 
اختالف حاصله سابق و ایراد صدمه بدنی بوده و توجها« به نحوه ارتکاب بزه که با 
استفاده از وسیله نقلیه انجام پذیرفته که حسب ماده 621 قانون مجازات اسالمی از موارد 
مشدده در اعمال کیفر محسوب می گردد لذا با احراز و انتساب بزه معنونه به متهمین 
موصوف و مستندا »به مواد 2 و 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 و با تطبیق عمل 
ارتکابی با ماده 621 قانون مذکور بخش تعزیرات مصوب 75حکم به تحمل پانزده 
سال حبس تعزیری درجه سه صادر و اعالم می دارد در خصوص محکوم ردیف اول 
)سیروان محمد علیان( با توجه به جوان بودن و وضعیت فردی و فقدان سابقه موثرو نیز 
علت و انگیزه ارتکاب بزه لذا با اختیارات حاصله ازبند الف ماده 37و نیز ماده 38قانون 
مذکور بخش عمومات با دو درجه تخفیف مجازات اعمالی را به پنج سال حبس تعزیری 
درجه پنج تقلیل داده نسبت به دیگر محکوم پرونده با توجه به عدم حضور ایشان در 
ارائه دفاعیات و متواری بودن نامبرده را شایسته اعمال تخفیف ندانسته و نیز اعالم 
می گردد درراستای ماده 27قانون مجازات اسالمی مصوب 92 مدت بازداشت قبلی 
محکوم در این پرونده از مدت حبس اعمالی کسر خواهد گردید. رای صادره با توجه 
به حضور محکوم ردیف اولو وکیل محکوم ردیف دوم حضوری و ظرف مدت بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
مسعود نوری دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر
رونوشت برابر با اصل و اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

روانسر-آمینه وهابی

متن آگهی
خواهان رو نوشت حصر وراثت محمدالیا سی آزاد  فرزند فاضل   به شرح دادخواست 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709983855700201  از این دادگاه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاضل الیاسی آزاد  به ش ش  
1933 سرانجام در تاریخ 1396/11/12  در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ هاجرالیاسی بختیاری  فرزند اله کرم   به ش . ش 11  )  همسر متوفی (

2ـ فاطمه  الیا سی آزاد   فرزند فاضل   به ش . ش 4689127999  )  فرزند متوفی (
3ـ ژیال الیا سی آزاد   فرزند فاضل   به ش . ش 19  )  فرزند متوفی (

4 ـ فتانه الیا سی آزاد   فرزند فاضل   به ش . ش 4680063157  )  فرزند متوفی (
5 ـ داریوش الیا سی آزاد   فرزند فاضل   به ش . ش 2853 )  فرزند متوفی (
 6 ـ محمد الیا سی آزاد   فرزند فاضل   به ش . ش 2852  )  فرزند متوفی (

تا  آگهي مي گردد  نوبت  مزبور یک  مقدماتي درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
چنانچه شخصي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان اردلـ  فاطمه اسدی 

متن آگهی 
شاکی خانم افسانه عالپور فرزند محمد شکایتی علیه متهم آقای محسن منصوری 
فرزند مهدی به اتهام  دایر بر سرقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خرم آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی 
سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی  
ثبت  گردیده که وقت رسیدگی  به شماره کالسه9709986619000080  ارجاع و 
مورخ 1397/7/21  ساعت 11:00 تعیین  شده است که  به علت مجهول المکان بودن 
متهم محسن منصوری و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی 
دادگاه کیفری مصوب 1392 و دستور دادگاه کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردند.
منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی سابق ( –کیومرث توحیدی فر 

متن آگهی
خانم ماه پری احمدی بیرگانی فرزند علی مراد دارای شماره شناسنامه 1 متولد 1340 
به شرح دادخواست به کالسه 970298 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرحوم علی مراد احمدی بیرگانی به  ش ش 
596 درتاریخ 1376/10/11 در اقامتگاه دائمی خود بدرود  گفته ورثه حین الفوت آن 

منحصرمرحوم  منحصر است به : 
1ـ خواهان فوق الذکر )دخترمتوفی(

2ـ  کیامرث  احمدی بیرگانی  فرزند علی مراد  به  ش ش 5559820237متولد1334 
) پسر متوفی(

3 ـ اهلل مراد احمدی  فرزند علی مراد  به  ش ش 5559212229متولد1350 ) پسر 
متوفی(

4ـ   سلطانمراد احمدی بیرگانی  فرزند علی مراد  به  ش ش 5559211321متولد1333 
) پسر متوفی(

5 ـ بهمن احمدی بیرگانی  فرزند علی مراد  به  ش ش 5559213624متولد1353 
) پسر متوفی(

 6ـ  فالمرز  احمدی بیرگانی  فرزند علی مراد  به  ش ش 5559211461متولد1338 
) پسر متوفی(

7ـ  ماه بیگم احمدی  فرزند فتاح   به  ش ش    5559209961  متولد1309  )همسر 
متوفی(

تا  آگهی می گردد  نوبت  مزبور یک  مقدماتی درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
ستاره علیخانی  – متصدی شورای حل اختالف شماره دو شهرستان چلگرد

مفقودی
 سند کمپانی وانت مزدا 1600 مدل 1370 با شماره شهربانی 217ج32ایران 82شماره 
موتور196195 شماره شاسی به نام حسین چرا قلی پور حمزه کالئی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 سند مالکیت تویوتا هایلوکس مدل 2008 شماره شهربانی 146و54 ایران 72شماره 
از  و  گردیده   مفقود   MR0FX22G681013001شاسی موتورR6521015شماره 
درجه اعتبار ساقط می باشد مالک متعهد می گردد مسئولیت ناشی از ضمانت کشف  و 

هرگونه فساد اجتماعی را به عهده خواهد گرفت

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به1- نصرت اعظم یوسفی فرزند صادق 
2- خانم فروغ اعظم یوسفی فرزند صادق 3- آقای وحید بابالوئی فرزند جهان بین 

4- علی عرب فرزند قلی 
اعظم  نصرت  به طرفیت خوانده  1-  دادخواستی  دره شیری  داود  آقای  خواهان 
آقای وحید  یوسفی فرزند صادق 2- خانم فروغ اعظم یوسفی فرزند صادق 3- 
اخذ  به  الزام  خواسته  به  قلی  فرزند  عرب  علی   -4 بین  جهان  فرزند  بابالوئی 
صورتمجلس تفکیکی – الزام به تنظیم سند رسمی پالک ثبتی 156/381 – الزام به 
ایفای تعهد الزام به اخذ پایان کار مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
وقت  و  ثبت  کرج  حقوقی  عمومی  دادگاه   6 9709982610600501شعبه  کالسه 
رسیدگی مورخ 1397/08/02 ساعت 00: 9 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 خواهان قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و  و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 97/13797/ف م/الف
منشی دادگاه حقوقی شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی کرج –کیهان شریفی

شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی کرج 

دادنامه
 18( کرج  اختالف  حل  شورای   34 شعبه   9709982691800038 کالسه  پرونده 

سابق( – مجتمع شماره 2 )شهید ملک زاده( تصمیم نهایی شماره 
خواهان : آقای محمود پناهی زاده فرزند محمد به نشانی استان البرز – شهرستان 

کرج – شهر کرج – شاهین ویال بین خ 4 و 5 شرقی – پ 669
خوانده : خانم اکرم السادات میرغفاری فرزند جعفرآقا به نشانی مجهول المکان

خواستهها : 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه بابت ...3- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه
رای شورا

در خصوص دعوی آقای محمود پناهی زاده به طرفیت اکرم السادات میرغفاری 
مبنی بر مطالبه وجه به میزان 100/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله یک واحد 
آپارتمان و خسارت تاخیر تادیه در انجام تعهدات وجه التزام روزانه 200/000 ریال 
نامه و کلیه خسارات  بند 76 مبایعه  لغایت اجرای حکم طبق  از تاریخ 93/8/12 
شورا با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و تعیین وقت دادرسی علیرغم ابالغ 
است  نگردیده  ارسال  نیز  الیحهای  ننموده  معرفی  وکیلی  نشده  حاضر  جلسه  در 
نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی مورخ 91/3/27 میباشد 
اینکه خوانده دعوی  با توجه به  که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده 
به موجب قرارداد مذکور شش دانگ مورد دعوی را در قبال یکصد و پنجاه و نه 
میلیون سیصد هزار تومان به خواهان واگذار و خواهان با دریافت مبلغ مذکور از 
ثمن معامله متعهد و ملزم شده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی ثبت به انتقال 
سند مورد معامله به خواهان اقدام نماید با عنایت به قرارداد تنظیمی اصوال قراردادی 
است الزم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت برای طرفین مرتبط و الزم 
الرعایه است و طرفین مکلفند تعهداتی که مستبط از مندرجات  قرارداد از جمله 
پرداخت مبلغ قابل توجهی از ثمن و سایر شرایط وقیود آن است که مقصود طرفین 
انجام قرارداد بوده و ظرف معامله متعهد و ملزم شده با حداقل تا تاریخ 93/8/12 
الباقی ثمن معامله را پرداخت نماید و از ناحیه وی هیچ گونه دلیل یا مدرکی که 
ایفای تعهد با اسقاط آن را ثابت کند به شورا تقدیم نگردیده است بنابراین شورا 
. 223 و 376  مواد 10و 219  به  مستندا  و  ثابت تشخیص  را  عنوان شده  دعوی 
قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال بابت الباقی ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه به موجب بند 
6. 7 قرارداد مذکور روزانه به میزان 200/000 ریال از تاریخ 93/8/12 لغایت اجرای 
حکم و هزینه دادرسی به مبلغ 1/425/000 ریال در حق خواهان صادر و اعالم 
میگردد. رای صادره غیابی است ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی 

کرج میباشد.  97/13807/ف م/الف 
قاضی شعبه 34 شورای حل اختالف کرج- انواری

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاي زرغام معصومی ارس داراي شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 
این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح  از   970412/9
داده که شادروان قنبر معصومی ارسی بشناسنامه شماره 32 در تاریخ 1397/5/20 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته،  زندگي  بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه 

است به : 
1-نثار محمدی ارس متولد 28/12/10 شش 379 فرزند سیفعلی همسر متوفی

2-صمد معصومی ارس متولد 59/6/30 شش 1880 فرزند قنبر پسر متوفی
3-احمد معصومی ارسی متولد 63/1/2 شش 3 فرزند قنبر پسر متوفی
4-زرغام معصومی ارس متولد 54/2/3 شش 5 فرزند قنبر پسر متوفی

5-مهین معصومی ارس متولد 51/5/4 شش 719 فرزند قنبر دختر متوفی
6-مهناز معصومی ارسی متولد 47/5/14 شش 6 فرزند قنبر دختر متوفی

7-فرهناز معصومی متولد 45/4/10 شش 8 فرزند قنبر دختر متوفی
دختر  قنبر  فرزند   1520117728 شش   69/7/27 متولد  ارسی  معصومی  8-بهناز 

متوفی
9-رقیه معصومی ارسی متولد 55/5/15 شش 12 فرزند قنبر دختر متوفی

10- مریم معصومی ارسی متولد 67/3/10 شش 56 فرزند قنبر دختر متوفی
11- لیال معصومی ارسی متولد 58/1/3 شش 2 فرزند قنبر دختر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مینماید 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفي  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضي  کسي  هر  تا 
نخستین آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.  

97/13805/ف م/الف
رئیس شعبه 9 شورای حل اختالف کرج
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مجلس به هیچ وجه اجازه افزایش 
قیمت بنزین را به دولت نمی دهد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: کمیسیون 
انرژی پیش از سال 97 و پس از آن اعالم کرد که 
با دو نرخی و چند نرخی کردن بنزین و افزایش 

قیمت مخالف است.
صفحه  در  پستی  انتشار  با  حسنوند  فریدون 

شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
»مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت 
 97 سال  از  پیش  انرژی  کمیسیون  دهد.  نمی 
و پس از آن اعالم کرد که با دو نرخی و چند 
نرخی کردن بنزین و افزایش قیمت مخالف است. 
افزایش  بر  مبنی  مجلس و دولت هیچ طرحی 
قیمت بنزین، سهمیه بندی و چند نرخی کردن 
بنزین ندارد. مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را 
به دولت نمی دهد. عده ای با برداشت نامناسب 
رسانه ای موضوع دو نرخی کردن بنزین را مطرح 
کردند که به هیچ وجه صحت ندارد. مجلس به 
هیچوجه موافق افزایش قیمت هیچ فرآورده ای 
همانند بنزین و گازوئیل نیست. افزایش قیمت 
بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد و دولت نمی 
تواند خودسرانه اقدامی انجام دهد و نباید با طرح 
مباحث این چنینی در ذهن مردم نگرانی ایجاد 

کرد.«

گام اول عرضه سهام پتروشیمی 
نوری در بورس برداشته شد

بازدید  و  پذیرش  هیات  جلسه  برگزاری  با 
نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار از مجتمع 
سهام  عرضه  نخست  گام  نوری  پتروشیمی 
پتروشیمی نوری )بزرگترین آروماتیک جهان( در 

بورس برداشته شد.
به گزارش زمان به نقل از انجمن صنفی کارفرمائی 
پتروشیمی، جلسه هیات پذیرش سازمان بورس و 
اوراق بهادار به منظور پذیرش و درج نماد شرکت 
پتروشیمی نوری در تابلو دوم سازمان بورس و 
با  این نشست که  برگزار شد. در  بهادار  اوراق 
حضور »حسن قالیباف اصل« مدیرعامل بورس 
اوراق بهادار تهران، نمایندگان هیات پذیرش، مدیر 
سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس و مدیرعامل پتروشیمی نوری برگزار شد، 
گزارش های ارسالی به بورس و امیدنامه شرکت 
پتروشیمی نوری مورد بررسی قرار گرفت. بر این 
اساس، پیش بینی می شود که با پیگیری به عمل 
آمده در اوایل فصل پاییز، سهام شرکت پتروشیمی 

نوری در بازار بورس عرضه شود.

کوتاه از انرژی

 ژاپن از ماه آینده میالدی خرید نفت ایران
 را متوقف می کند 

شرکت های بزرگ عمده فروشی نفت ژاپن در حال آماده شدن برای 
توقف خرید نفت از ایران در ماه آینده میالدی هستند.

بر اساس این گزارش، رسانه های ژاپنی گزارش دادند، شرکت های 
بزرگ عمده فروشی نفت ژاپن در حال آماده شدن برای توقف خرید 
نفت از ایران در ماه آینده میالدی هستند. آژانس های خبری جیجی 
و کیودو گزارش دادند، این اقدام در واکنش به تحریم های آمریکا 
علیه ایران و تهدید شرکت های طرف همکاری با ایران توسط ترامپ 
صورت می گیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ماه می، 
از توافق هسته ای با ایران خارج شد و تقریبا بالفاصله تحریم هایی 
را علیه ایران اعالم نمود. بر اساس گزارش رسانه های ژاپنی، به نظر 
می رسد که دولت ژاپن نتوانسته از واشنگتن بابت خرید نفت از 
ایران معافیت بگیرد و نمی تواند به خرید نفت از این کشور ادامه 
دهد. بدین ترتیب شرکت های نفتی ژاپنی خود را برای توقف خرید 
نفت از ایران و تامین نفت از سایر تولید کنندگان در خاورمیانه آماده 
می کنند. سخنگوی شرکت نفتی شووا شل در این باره گفت، این 
شرکت از تصمیم دولت ژاپن در زمینه واردات نفت از ایران تبعیت 
می کند، اما اشاره ای به جزئیات این تصمیم نکرد. سایر شرکت های 
ژاپنی از هرگونه اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده اند. ژاپن 80 
درصد نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین می کند. دولت ژاپن 
گفته، عربستان با سهمی 39 درصدی، بزرگترین تامین کننده نفت این 

کشور است.

قیمت جهانی نفت دیروز افزایش یافت

پس از آنکه 2 مورد از تاسیسات نفتی واقع در خلیج مکزیک به دلیل در 
پیش بودن طوفان تخلیه شد، قیمت نفت خام آمریکا دیروز با افزایش 
مواجه بود و به باالی 70 دالر رسید. بر اساس این گزارش، قیمت هر 
بشکه نفت خام آمریکا دیروز با 24 سنت، معادل 0,3 درصد افزایش 
نسبت به جلسه قبل به 70 دالر و 4 سنت رسید. شرکت آنادارکو 
پترولیوم اعالم کرد، 2 سکوی نفتی خود در شمال خلیج مکزیک را به 
دلیل در پیش بودن طوفان گوردون تعطیل و تخلیه کرده است. قیمت 
نفت برنت نیز دیروز با 5 سنت کاهش به 78 دالر و 10 سنت رسید. 
این در حالی است که هند به پاالیشگاه های دولتی خود اجازه داده تا 
در صورتی که تهران تانکر و پوشش بیمه ای در اختیار آنها قرار دهد، 
از این کشور نفت خریداری کنند. برخی شرکت های کشتیرانی بین 
المللی در آستانه تحریم های نفتی امریکا علیه ایران، از حمل نفت ایران 
امتناع می کنند. در چین نیز تقریبا تمام خریداران در حال انتقال نفت 
خریداری شده از ایران توسط نفتکش های شرکت ملی نفتکش ایران 
هستند و این بدان معناست که 2 مشتری بزرگ نفت ایران در آسیا 
در حال برنامه ریزی برای ادامه خرید نفت از ایران به رغم فشارهای 
واشنگتن هستند. بانک بارکلیز انگلیس اعالم کرد: »قیمت نفت ممکن 
است در کوتاه مدت به 80 دالر و حتی باالتر از آن برسد.« این بانک 
اضافه کرده که به رغم تحوالت بازار، ممکن است سال آینده عرضه 
از تقاضا پیشی بگیرد. این بانک انگلیسی پیش بینی کرده که در سال 
2020 میالدی قیمت متوسط هر بشکه نفت برنت به 75 دالر برسد، 

در حالی که قبال این رقم را 55 دالر پیش بینی کرده بود.

نفت در جهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
کالسه)رهنی(  اجرائی  پرونده  موجب  به  میرساند  عموم  اطالع  به  بدینوسیله 
9204017063001770 له بانک صادرات خوزستان علیه شرکت آجرماشینی آریانای 
قلعه تل ومنصورحسین زاده ششدانگ یکبابخانه ویالئی باقدمت حدودابیست سال 
نام  1009صفحه367دفترجلد7به  ثبت  ذیل  3/343بخش4رامهرمزکه  پالک  بشماره 
رامهرمز-روستای  الذکربنشانی  فوق  است.ملک  شده  ثبت  زاده  منصورحسین  آقای 
باصدی با مساحت 297/91مترمربع دو خوابه با دیوارهای بلوکی با زیربنا بمساحت 
110متریاحدوداربعه شماال:بطول11/59مترودرودیواریست به کوچه شرقا:دردوقسمت 
بطولهای14/78مترو13/85مترکال دیواریست به باقیمانده پالک 3اصلی جنوبا: درسه 
قسمت که دوم شرقی است بطولهای 3/32و1/38و6/84مترکال دیواریست به باقیمانده 
پالک 3اصلی غربا:در2قسمت اول بطول 1/84متردیواریست به باقیمانده پالک3اصلی 
شماره85/12/1- سندرهنی  3/342طبق  پالک  دیوار  دیواربه  25/04متر  بطول  ودوم 
بانک  دررهن  مبلغ253/000/000ریال  درقبال  اهواز  296592دفترخانه53شهرستان 
صادرات قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ550/00/000ریال ارزیابی 
گردید،پالک فوق از ساعت9الی12روزسه شنبه مورخ97/7/3درشعبه اجرای اداره ثبت 
اسنادرامهرمزواقع دررامهرمز-خیابان طالقانی غربی از طریق مزایده به فروش می رسد.
مزایده از مبلغ550/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدافروخته می 
شود.الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب 
ویا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد ونیزبدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیزدرصورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شدونیم عشروحق مزایده 
نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد.مزایده روز اداری 
بعداز تعطیلی درهمان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهدشد.تاریخ انتشار:1397/6/14-

شماره م الف:12/296
بهمن باغدار-کفیل ثبت اسنادوامالک رامهرمز

آگهی حصروراثت
بشناسنامه225وکدملی1910453129صاد پدرعبدالحسین  نام  کج  کاله  اکبر  آقای 
داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی  رامهرمز  ره 
بشناسنامه0وکدملی1900227754صادره  کج  کاله  عبدالحسین  مرحوم  پدرم  که 
عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  دائمیش  درتاریخ97/4/14دررامهرمزاقامتگاه  ازرامهرمز 
1-متقاضی با مشخصات باال متولد1356   2-عبدالرضا کاله کج فرزند عبدالحسین 
فرزند  کج  کاله  3-علیرضا  متولد1366       1900232391 وکدملی  بشناسنامه 
عبدالحسین کدملی1900279541متولد1373)پسران متوفی(4-خدیجه کاله کج فرزند 
عبدالحسین کدملی 1900232375متولد1364   5-فرشته کاله کج فرزند عبدالحسین 
کدملی  عبدالحسین  فرزند  کج  کاله  کدملی1900232405متولد1369    6-صدیقه 
1900232383متولد1371)دختران متوفی(7-آفتاب سیمی فرزند علی بابا بشناسنامه3وک
دملی4819796097متولد1337)همسرمتوفی(می باشند والغیر. اینک باانجام تشریفات 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت 
نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.شماره م الف:12/313
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ضمائم به آقای مهدی محمدی فرزند عبدالمجید موضوع 
شکایت آقای حمید خضری به اتهام مشارکت در جعل سند عادی مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988404800426 شعبه 101 دادگاه کیفری 
دو شهر روانسر)101جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/01 ساعت 
10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی 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.
 قاضی دادگاه کیفری شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر روانسر

 )101 جزایی سابق(-مسعود نوری

دادنامه 
پرونده کالسه 9709988401400034شعبه 101دادگاه کیفری دو شهر روانسر )101 

جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9709978401400547
شاکی: مدیریت جهاد کشاورزی با نمایندگی خانم سروه نادری فرزند ناصر به نشانی 

روانسر –خاصلی جهادکشاورزی روانسر
متهم:  آقای نریمان خسروی به نشانی روانسر –روستای دهلیلی

اتهام :ساخت و ساز غیر مجاز
به تاریخ امروز1397/06/04 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101دادگاه کیفری دو 
شهرستان روانسر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه موصوف 
تحت نظر و بررسی است با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وبا استعانت از 
خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می گردد.
»رای دادگاه«

در خصوص اتهام آقای نریمان خسروی فرزند محمد الو دائر بر تغییر کاربری اراضی 
کشاورزی واقع در روستای قریه ده لیلی پالک 3 اصلی  بخش 13 وبه صورت غیر 
مجاز و با احداث  میزان سیصد و چهل و هشت متر مربع موضوع  شکایت و گزارش 
اداره جهاد کشاورزی شهرستان روانسر با نمایندگی خانم سروه نادری بدین شرح که 
اداره شاکی با تقدیم شکوائیه  وارائه ادله و مستندات خود به دادسرای شهرستان روانسر 
خواستار رسیدگی به اتهام متهم به شرح پیش گفته بوده که از مرجع محترم تحقیق با 
استناد به رای وحدت رویه شماره 759 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 96/4/20 
و با تکیه بر نسبی بودن مجازات بزه معنونه )جزای نقدی( پرونده را جهت رسیدگی 
مستقیم به این دادگاه ارسال داشته ، النهایه با عنایت به 1-شکایت و گزارش اداره جهاد 
کشاورزی 2-تحقیقات انجام شده 3-تصاویر ماخوذه از محل و اقدامات متهم و نیز 
عدم حضور متهم در دفاع از از اتهام نسبی و صرفا حضور همسر ایشان جهت ارئه  
ارائه دفاعیات که می تواند قرینه ای بر پذیرش اتهام انتسابی باشد و نیز با در نظر داشتن 
صالحیت رسیدگی مستقیم به پرونده توسط این دادگاه مطروحه به جهات اعالمی از 
جمله رای وحدت رویه مذکور و نیز با در نظر داشتن این امر که هر گونه تغییر کاربری 
اراضی زراعی و کشاورزی و ساخت و ساز و اقداماتی این چنینی که به نظر جهاد 
کشاورزی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود و بدون مجوز 
از کمیسیون مربوطه صورت پذیرد جرم و مرتکب مستحق مجازات می باشددر واقع 
تشخیص این امر که تشخیص تغییر کاربری اعالم جرم با وزارت جهاد کشاورزی که به 
سازمان های استان و شهرستان ها واگذار گردیده لذا با احراز و انتساب بزه معنونه به متهم 
موصوف و مستندا به مواد 2 و 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 بخش عمومات 
و مواد 1و2و3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و با اصالحات 
بعدی در سال 1385 و نیز با در نظر داشتن صورتجلسه کمیسیون تقدیم و ارزیابی 
اراضی زراعی و باغات به شرح ص 22و 23 که قیمت روز اراضی با احتساب ارزش 
زمین پس از تغیر کاربری را در هر متر مربع هشتصد هزار ریال تعیین نموده عالوه بر 
اعاده وضع به حالت سابق، حکم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد و پنجاه و شش 
میلیون هشتصد هزار ریال در حق صندوق دولت صادر و متعاقبا با توجه به علت و 
انگیزه ارتکاب بزه و نیز نوع جرم و نیز اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب متهم 
لذا در راستای بند)ت(  ماده 38 و ماده 37 قانون مجازات اسالمی با دو درجه تقلیل 
مجازات به پرداخت یکصدو هشتاد میلیون ریال جزای نقدی درجه چهار صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر 

استان کرمانشاه می باشد./خ
مسعود نوری دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر
رو نوشت برابر اصل و اداریست-مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان 

روانسر – آمینه وهابی

دادنامه
: شورای حل  پرونده 960321  مرجع رسیدگی  تاریخ رسیدگی 97/10/20 کالسه 

اختالف شعبه یک اردل 
خواهان : برزو میرزایی فرزند حیات به نشانی روستای 12 امام روگر 

خوانده : ایمان میرزایی  فرزند البرز به نشانی دوازده امام روگر 2ـ  ذوالفقار اسالمی زاده 
فرزند علی نظر ـ  مجهول المکان  خواسته : الزام به انتقال سند 

گردشکار : به تاریخ97/1/20  در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شماره 
پرونده  کالسه 960321   . است  پرونده  تشکیل  ذیل  کننده  امضاء  بتصدی  اردل   1
ازدفترواصل و تحت نظر است .  با مالحظه محتویات  پرونده ختم رسیدگی اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  
رای  شورا

در خصوص دعوی آقای برزو میرزایی  فرزند حیات  به طرفیت آقایان ایمان میرزایی   
فرزند البرز  و ذوالفقار اسالمی زاده فرزند علی نظر به خواسته  ملزم خواندگان به انتقال 
سند مالکیت خودرو پژه 405 ال ایکس به شماره انتظامی 188 ط 25 ایران 49 به انضمام 
خسارت دادرسی و تاخیر تادیه قاضی شورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده 
و با عنایت به اینکه اوال به داللت قولنامه که تصویر مصدق آن پیوست پرونده می باشد 
و به امضاء خواهان و خوانده ردیف اول می باشد وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده 
ردیف اول  محرز و مسلم است و از سویی تصرف خواهان درمبیع خود دلیل مالکیت 
است وهیچ کدام ازخواندگان معترض قولنامه وتصرف مبیع توسط خواهان  نگردیدند 
و بران ایراد و خدشه ای وارد ننمودند ثانیا حسب استعالم به عمل آمده از پلیس راهور 
انتظامی سند  مالکیت خودرو مذکور به نام خوانده ردیف دوم می باشد . لذا شورا بنا 
به مراتب موصوف دعوی مطروحه  رابه خواسته الزام خوانده ردیف اول به انتقال سند 
رسمی مالکیت خودروی یاد شده متوجه وی ندانسته و مستندا به ماده 89 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالبی در امور مدنی ناظر بر بربند 4 ماده 84 همان 
قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم میدارد و از آنجایی که خودرو یاد شده 
طبق استعالم به نام خوانده ردیف دوم آقای ذوالفقار اسالمی زاده می باشد لذا به استناد 
مواد 225 ـ 223 ـ 220 ـ 219 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور 
مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
سند خودرو مذکور به نام خواهان و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 35/000 تومان در 
حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای  صادره غیابی، و ظرف مهلت 20 روز قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر  خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی دادگستری  شهرستان اردل  می باشد. 
قاضی  شورای حل اختالف شعبه یک اردل ـ  عنایت اله محمدی 

متن آگهی
به شرح دادخواست  بهرامی فرزند دانشور  بابک  خواهان رو نوشت حصر وراثت 
تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709983855700317  از این دادگاه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان دانشور بهرامی فرزند امراهلل به 
ش ش 1039  سرانجام در تاریخ 1397/5/6  در اقامتگاه دائمي خود بدرود حیات 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ شیرین ولی زاده دشتکی  فرزند پرویز  به ش ش 1138  )همسر متوفی  (
2 ـ سعید  بهرامی فرزند دانشور به ش . ش 4680008768 ) فرزند متوفی (

3 ـ   بابک بهرامی فرزند دانشور به ش . ش 2856 ) فرزند متوفی (  
4 ـ سیاح بهرامی فرزند دانشور به ش . ش41 ) فرزند متوفی (  

5 ـ علی بهرامی فرزند دانشور به ش . ش 2957) فرزند متوفی (  
6 ـ سمیه بهرامی فرزند دانشور به ش . ش215 ) فرزند متوفی (  

7 ـ سیما بهرامی فرزند دانشور به ش . ش 2855) فرزند متوفی (  
8 ـ سارا بهرامی فرزند دانشور به ش . ش 2300) فرزند متوفی (  

تا  آگهي مي گردد  نوبت  مزبور یک  مقدماتي درخواست  انجام تشریفات  با  اینک 
چنانچه شخصي اعتراضي دارد و یا وصیت نامه اي از متوفي نزد او مي باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.

متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان اردل ـ فاطمه اسدی 

تحریر ترکه
دادخواستی  تقدیدم  با  فرزند طهماسب  اهلل رحیمی موسیوند  اینکه کرم  به  باتوجه 
)دلفان(  نوراباد  شهرستان  اختالف  حل  شورای  پنج  شعبه  در   970232 کالسه  به 
درخواست تحریر ترکه متوفی طهماسب رحیمی موسیوند به شماره شناسنامه 43 را 
که در اقامتگاه دائمی خود در گذشته را نموده است حال با انجام تشریفات مقدماتی ، 
روز 1397/07/24 ساعت 10 صبح ، جهت تحریر ترکه متوفی الذکر تعیین و طی یک 
نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد. از ورثه یا نماینده قانونی متوفی 
، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی فوق الذکر 
دارند، خواسته میشود با مراجعه حضوری در تاریخ فوق الذکر جهت تحریر ترکه 
در این شعبه حضور یابند، در غیر این صورت وفق مواد 210-213 و... قانون امور 
حسبی ترکه متوفی یاد شده، تحریر و به اعترتضات بعدی ترتیب اثثر داده نخواهد 

شد.  م الف 397
رئیس شعبه پنج شورای حل اختالف شهرستان نورآباد- اکبر دوستیان

آگهی مزایده مال غیر منقول
در پرونده کالسه شماره الف مطروحه در اجرای احکام کیفری دلفان در راستای 
وصول محکوم به وسایر هزینه های اجرای در ساعت 10 الی 12 مورخه 97/7/15 
ملکی با مشخصات ذیل از طریق مزایده در محل دفتر اجرای احکام کیفری دلفان 
بفروش میرسد و مزایده از قیمت ارزش اعالم شده برای ملک شروع و به هر شخص 
خقیقی و یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد 
وجه مزایده فی المجس بصورت وجه نقد از خریدار اخذ و ما بقی ظرف یک ماه 
وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک مورد مزایده بنام خریدار 
منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید 
سپرده وی پس از کسرر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد 
و در صورت وصول اعتراض از ناحیه طرفین ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت 
به نحوه انجام مزایده تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار 
تحویل داده نخواهد شد متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند در مدت5 روز پیش 
از مزایده جهت دریافت اطالعات به دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای شهرستان 
دلفان مراجعه نمایند.   مورد مزایده ساختمان با مشخصات ثبتی پالک 169 فرعی از 
251 اصلی به مساحت 352/63 مترمربعواقع در بخش خاوه روستای تاج امیر بنام 

داوود قاسمی می باشد .  
دفتر اجرای احکام کیفری نورآباد دلفان

دادنامه 
پرونده کالسه 9509981988301109شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چمستان 102 
کیفری 2 سابق تصمیم نهایی شماره شاکی آقای لطف اهلل فردوسی نیا  فرزند رضا با 
وکالت آقای کیومرث اسدی فرزند انوشیروان به نشانی مازندران نور خیابان پاسداران 
جنب بانک صادرات طبقه فوقانی چاپ ونوشه متهمین خانم افسانه حاجیلو آقای 
شهریار یوسف پور همگی به  نشانی مجهول المکان  اتهام انتقال مال غیر به تاریخ 
97/1/26در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه عمومی چمستان به تصدی امضا کننده 
ذیل پرونده کالسه فوق تحت نظر از دادگاه با مالحظه مجموعه اوراق و محتویات 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند به شرح ذیل مبادرت به تصدی 
رای می نماید رای داد گاه در خصوص شکایت آقای لطف اهلل فردوسی نیا فرزند رضا 
با وکالت آقای کیومرث اسدی علیه آقای شهریار یوسف پور و خانم افسانه حاجیلو دایر 
بر انتقال مال غیر دادگاه با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکی 
گواهی گواهان و مبایعه نامه پیوست عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه با وصف ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی و عدم ارسال الیحه و عدم معرفی وکیل و مصون ماندن بزه 
انتسابی از دفاع بزهکار ایشان را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده 406 قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب سال 92 و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 
1308 ناظر بر ما ده  یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری 
مصوب 67/9/15مجمع تشخیص مصلحت نظام عالوه بر رد اصل مال به صاحبش هر 
یک از متهمین فوق را به تحمل یک سال حبس تعزیری و متضامنا به پرداخت جزای 
نقدی معادل مالی که اخذ کرده اند در حق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی 
محسوب  ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 
20 روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید 

نظر استان مازندران خواهد بود م. الف 97/432
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چمستان 102 کیفری 2 سابق احمد خسروی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  علی  فرزند  شورکایی  رضائی  شعبان  آقای 
انحصار وراثت نموده  3/311/97این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی 
واعالم داشته که مرحومه رقیه قادری فرزند رحمت اهلل به شماره شناسنامه 22 صادره 
از جویبار در تاریخ 97/4/19در اقامتگاه دائمی خودشهرستان جویبار روستای شورکا 

فوت نموده و ورثه / وراث حین الفوت وی عبارتند از:
1- علی اکبر رضائی شورکائی فرزند علی به شماره ملی 5829679191 فرزند ذکور 

متوفی
فرزند  ملی 5829955369  به شماره  علی  فرزند  اصغر رضائی شورکائی  علی   -2

ذکور متوفی
فرزند   5829936895 ملی  شماره  به  علی  فرزند  شورکائی  رضائی  شعبان   -3

ذکورمتوفی
به جز نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته و ندارد.

و الغیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رایک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی 

صادر خواهد شد .
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف جویبار

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی 970541

حسب  کیفرخواست صادره خانم شهناز دژکام فرزند صدقعلی دایر و فروش مال غیر 
تحت پیگرد می باشد که چون فعال مجهول المکان  می باشد ابالغ وقت رسیدگی از 
طریق اخطاری مقدور نمی باشد لذا وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری وقت 
رسیدگی97/8/2 ساعت 10 صبح از طریق انتشار آگهی به متهم موصوف ابالغ می گردد 
تا در جلسه دادگاه شعبه 101 کیفری دو محمودآباد حاضر شود نتیجه عدم حضور سبب 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد 
ولی اهلل اسالمی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو محمودآباد 

نیروگاه  فاز یک  و  مرجان  پتروشیمی  پردیس،  پتروشیمی  فاز سوم 
مجتمع پتروشیمی دماوند دیروز با حضور دکتر حسن روحانی- رئیس 
جمهوری، بیژن زنگنه- وزیر نفت، سرتیپ امیر حاتمی- وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح و محمود واعظی- رئیس دفتر رئیس جمهوری 

در عسلویه به بهره برداری رسمی رسید.
به گزارش زمان به نقل از وزرات نفت، با بهره برداری از دو مجتمع 
تولیدی فاز سوم پتروشیمی پردیس و پتروشیمی مرجان، ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران که اکنون حدود 62 
میلیون و 150 هزار تن )بدون احتساب پتروشیمی تعطیل شده آلیانس( 
است از مرز 65 میلیون و 550 هزار تن در سال عبور می کند. ظرفیت 
تولید ساالنه فاز سوم پتروشیمی پردیس، یک میلیون و 755 هزار تن 

اوره و آمونیاک و ظرفیت تولید ساالنه پتروشیمی مرجان یک میلیون و 
650 هزار تن متانول است. 

پردیس بزرگ ترین تولیدکننده اوره جهان
به  مجتمع  این  پردیس،  پتروشیمی  فاز سوم  رسمی  کار  به  آغاز  با 
بزرگ ترین تولیدکننده اوره و آمونیاک منطقه خاورمیانه با ظرفیت تولید 
ساالنه پنج میلیون و 265 هزار تن اوره و آمونیاک تبدیل می شود. هزینه 
اجرای این پروژه 502 میلیون یورو بوده که از محل درآمد فازهای 
نخست و دوم مجتمع پتروشیمی پردیس تامین شده  است. این هزینه 
شامل احداث واحدهای جانبی یوتیلیتی از جمله دو بویلر هر کدام به 
ظرفیت 150 تن در ساعت، طرح توسعه  آبگیر و احداث واحد تولید 
آب  DM  به ظرفیت 300 مترمکعب در ساعت است. واحد آمونیاک فاز 

سوم پتروشیمی  پردیس از زمان بهره برداری در آبان ماه پارسال تاکنون 
موفق به تولید 327 هزار تن آمونیاک شده که این میزان معادل   69 درصد 
برنامه پیش بینی شده تا پایان شهریورماه امسال است. در این مدت واحد 
اوره فاز سوم، 401 هزار تن اوره تولید کرده است که پیش بینی می شود 
این  مقدار تا پایان شهریورماه به 522 هزار تن برسد. بر این اساس تا 
پایان شهریورماه واحد اوره فاز سوم پتروشیمی  پردیس به 70 درصد 

برنامه پیش بینی شده خود دست می یابد.
افتتاح طرح جدید متانول پتروشیمی مرجان

تولید تجاری پتروشیمی مرجان با ظرفیت تولید یک میلیون و 650 
هزار تن متانول از 29 مرداد ماه امسال آغاز شده و با توجه به آماده 
نبودن فازهای دو و سه طرح پتروشیمی دماوند، واحد تولید اکسیژن 
پتروشیمی مرجان به منظور تامین برخی خدمات یوتیلیتی )خدمات 
پشتیبانی( امسال به بهره برداری رسیده است. شرکت پتروشیمی دماوند، 
مجری طرح تامین یوتیلیتی و آفسایت فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس است. پیش از این قرار بود یوتیلیتی واحدهای 
پتروشیمی فازدوم عسلویه مانند فاز یک، به صورت متمرکز تامین شود، 
اما با توجه به روند پیشرفت پتروشیمی مرجان و زمان بر شدن روند 
خصوصی سازی طرح دماوند، پتروشیمی مرجان با تغییر راهبرد و برای 
جلوگیری از تاخیر در تولید، اقدام به ساخت واحد ASU )تولید 

اکسیژن( کرده است.
گشایش فاز نخست نیروگاه مجتمع پتروشیمی دماوند

گشایش فاز نخست نیروگاه مجتمع پتروشیمی دماوند شامل نیروگاه 
با ظرفیت تولید یک هزار و 900 مگاوات برق شامل 12 توربین 
و واحد بخار این نیروگاه، دیروز به بهره برداری رسمی رسید. در 
کنار راه اندازی واحدهای تولید برق و بخار پتروشیمی دماوند، با 
بهره برداری از تاسیسات GIS و پست های انتقال برق، هم اکنون 
و  رسیده  بهره برداری  به  طرح های  نیاز  مورد  برق  تامین  امکان 
پروژه های در حال ساخت پتروشیمی در فاز دوم منطقه ویژه پارس 

هم فراهم شده است.

با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسمی رسید؛

۲ واحد پتروشیمی و فاز یک نیروگاه مجتمع پتروشیمی دماوند 

وزارت نیرو سیاستی در پیش گرفته است که بر مبنای آن، تعرفه آب 
و برق برای مشترکان پرمصرف بیشتر محاسبه و درآمد حاصل از این 
افزایش تعرفه ها، به عنوان پاداش برای مشترکان کم مصرف منظور 
می شود. به گزارش زمان به نقل از ایرنا، »هدایت فهمی« معاون دفتر 
برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو در این ارتباط گفت: اکنون 
هزینه تولید و توزیع هر مترمکعب آب شرب حدود یک هزار و 500 
تومان است که بسته به نوع مصرف، مشترکان به ازای هر متر مکعب 
به طور میانگین 400 تومان پرداخت می کنند. وی با تاکید بر اینکه 
میزان استفاده از آب اکنون نیز در قبوض آب مشترکان تاثیر دارد، 
افزود: مشترکانی که در هر دوره پنج متر مکعب آب مصرف کنند، آب 
بهای آنها صفر محاسبه می شود؛ در مقابل، هر متر مکعب آب برای 
مشترکانی که چند برابر الگوی مصرف، از آب شرب برای مواردی 
همچون پر کردن استخر، شست و شوی خودرو و مواردی از این 
دست استفاده می کنند، هر متر مکعب آب برای آنها تا 6 هزار تومان 
هم محاسبه می شود. فهمی اظهار داشت: بر اساس سیاست جدید 
وزارت نیرو، مشترکانی که در یک دوره یک ماهه کمتر از الگوی 
مصرف – یعنی کمتر از 15 متر مکعب – آب مصرف می کنند، 

مشمول تخفیف و پاداش خواهند شد.
مصرف برق را کم کنید، جایزه بگیرید

»محمود رضا حقی فام« سخنگوی صنعت برق نیز در تشریح طرح 
جدید وزارت نیرو  گفت: بر اساس طرحی که به دولت تقدیم شده 
است، بخشی به عنوان پاداش در قبوض مشترکان اضافه خواهد شد 
که اگر مشترک شرایط دریافت پاداش را داشته باشد، در این بخش ذکر 
و از هزینه مشترک کسر خواهد شد. وی در مورد شرایط برخورداری 
کم مصرف ها از پاداش خوش مصرفی، گفت: مشترکانی که کمتر 
از الگوی مصرف از برق استفاده می کنند و مصرف آنها کمتر از 
دوره مشابه سال گذشته است، به میزانی که مصرف را کم کرده اند 
از پاداش ها برخوردار می شوند. حقی فام افزود: الگوی مصرف با 
توجه به شرایط آب و هوایی به پنج دسته »عادی«، »گرمسیر یک«، 
»گرمسیر دو«، »گرمسیر سه« و »گرمسیر چهار« تعریف شده است. 
به عنوان نمونه الگوی مصرف در شهر تهران عادی محاسبه می شود 
و شهرهایی مانند اهواز، بوشهر و بندرعباس در الگوهای گرمسیری 

قرار می گیرند.
سخنگوی صنعت برق اضافه کرد: عالوه بر شرایط آب و هوایی 

مناطق، الگوی مصرف با توجه به فصول هم متفاوت است؛ به عنوان 
نمونه، الگوی مصرف شهر تهران 200 کیلووات ساعت در ماه است؛ 
اما برای ماه های گرم سال )خرداد، تیر، مرداد و شهریور( این الگو 
300 ساعت محاسبه می شود. وی اظهار کرد: بنابراین، در شهر تهران 
اگر یک مشترک ماهانه کمتر از 200 کیلووات ساعت مصرف داشته 
باشد جزو مشترکان کم مصرف و اگر از دو برابر این عدد بگذرد، جزو 
مشترکان پر مصرف شناخته می شود. حقی فام در توضیح شرایط 
شمولیت پاداش برای مشترکان کم مصرف گفت: فرض کنیم ما یک 
مشترک در منطقه عادی )مثال تهران( هستیم؛ سهم الگوی ما 200 
کیلووات ساعت در ماه است؛ اوال شرط بهره مندی از این تشویق این 
است که مصرف مشترک زیر این الگو باشد؛ فرض کنیم در شهریورماه 
امسال 170 کیلووات مصرف داشته ایم؛ این عدد با مصرف همین دوره 
پارسال مقایسه می شود؛ فرض کنیم در دوره مشابه پارسال مصرف 
ما 200 کیلووات ساعت بوده است؛ در این شرایط ما به اندازه 30 
کیلووات ساعت پاداش دریافت می کنیم؛ طریق محاسبه پاداش هم به 
این شکل است که 30 کیلووات را در قیمت ضرب می کنیم و حاصل 

این ضرب به عنوان مشوق از بهای برق مشترک کسر می شود.

ستون تنبیه و تشویق به قبوض آب و برق اضافه می شود
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دالیل عدم موفقیت بسته سیاست های ارزی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت قرار بود در 
کنار بسته ارزی، بسته معیشتی به مجلس ارائه کند ولی هنوز این 

بسته ارائه نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد حسینی در خصوص میزان 
موفقیت دولت در اجرای بسته سیاست های ارزی، اظهار داشت: 
دولت بعد از اینکه ارز را تک نرخی کرد و بازار ثانویه را شکل 
بازار  نتوانست موفقیت کامل را در کنترل  داد، به علل مختلف 
ارز به دست آورد.وی وجود سامانه های مختلف ارزی را یکی 
سامانه ها،  این  گفت:  و  خواند  دولت  موفقیت  عدم  عوامل  از 
زیرساخت ها و سرعت مورد نیاز را ندارد و پراکنده هستند همه 
این عوامل موجب شده بازار ثانویه نتواند ثبات و آرامش را به 
بازار بازگرداند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای 
اسالمی عدم موفقیت دولت در تأمین ارز مورد نیاز بازار ثانویه را 
از عوامل و مشکالت در اجرای بسته  سیاست های ارزی خواند و 
گفت: دولت هنوز نتوانسته ارز مورد نیاز بازار ثانویه را تأمین کند. 
پتروشیمی ها تنها 50 درصد ارز مورد نیاز بازار ثانویه را تأمین 
محصوالت  برای  ثابت  نرخ  وجود  عدم  داد:  ادامه  کرده اند.وی 
پتروشیمی  کاالهای  بهای  موقع  به  پرداخت  عدم  و  پتروشیمی 
از علل عدم دسترسی پتروشیمی ها به منابع ارزی است.حسینی 
ثانویه نتواند به  گفت: همه این عوامل موجب شده است بازار 
کارکرد مورد نیاز در بسته ارزی دولت عمل کند.وی ادامه داد: 
به صورت گزینشی و  بین 600 صرافی  از  انتخاب 16 صرافی 
قرار گرفتن بقیه صرافی ها در زیرمجموعه این 16 صرافی موجب 
افزایش قیمت ارز شده است و منجر شده بازار ثانویه نتواند به 
بیان  با  یابد.وی  اهداف خود در بسته سیاست های ارزی دست 
اینکه بازار ارز ما در انحصار چند صرافی خاص قرار دارد، این 
صرافی ها وقتی به صرافی های دیگر پول می دهند، قیمت ارز را 
افزایش می دهند.حسینی ادامه داد: برای اولین بار است که چهار 
نرخ ارز در اقتصاد کشور ما وجود دارد؛ ارز 4200 تومانی برای 
کاالهای اساسی، ارز 8000 تومانی، ارز بازار ثانویه در حدود 10 
هزار تومان و ارز بازار آزاد برای خرید مسافرتی که بیش از 10 
می شود.وی  تأمین  غیررسمی  بازارهای  از  و  است  تومان  هزار 
در  و هیچ وقت  است  در کشور خطرناک  ارز  نرخ  تعدد  افزود: 
کشور ما چهار نرخ ارزی وجود نداشته است. عالوه بر این اگر 
مردم به صرافی ها هم مراجعه کنند، نمی توانند ارز مورد نیاز خود 
را تأمین کنند.وی اظهار داشت: دولت معتقد است مردم با توجه 
به مشکالت اقتصادی، به دنبال این هستند که سرمایه های خود را 
به سرمایه های پرتداوم و پرارزش تبدیل کنند که شامل طال، ارز، 
خودرو و ساختمان است؛ به همین دلیل نقدینگی به سمت این 
بازارها حرکت کرده و این بازارها را دچار مشکل کرده است.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی تصریح کرد: امیدواریم 
دولت سریعتر خالءهایی که در سامانه های ارزی وجود دارد را 
برطرف کند، زیرا این سامانه ها نتوانسته همه نیازهای متقاضیان 
را برطرف کند. به طور مثال برخی محصوالت در زمره کاالهای 
همراهی  با  امیدواریم  گفت:  نمی گیرد.حسینی  قرار  ضروری 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، این مشکالت به سرعت حل شده تا کارکرد 
بسته ارزی نهایی شود و آرامش به بازار بازگردد.وی خاطرنشان 
کرد: دولت قرار بود در کنار بسته ارزی، بسته معیشتی به مجلس 
ارائه کند که هنوز برخی اتفاقات در وزارت رفاه، زیرساخت های 

الزم فراهم نشد و هنوز این بسته ارائه نشده است.

پرداخت وام مسکن ۴۳ درصد رشد کرد

بانک عامل حوزه مسکن با بیان اینکه در پنج ماه ابتدای امسال 
پرداخت وام مسکن 43درصد رشد داشته است، گفت: در مدت 
مذکور 83 هزار میلیارد ریال وام پرداخت شده که 90 درصد آن 

وام مسکن بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، رحیمی انارکی امروز در نشستی 
خبری با اشاره به فعالیت های پنج ماه نخست سال جاری بانک 
عامل حوزه مسکن اظهار کرد: 111 هزار میلیارد ریال تجهیز منابع 
داشتیم که بیش از 20 هزار میلیارد ریال از محل افزایش سپرده 
و 90 هزار میلیارد ریال از محل وصول مطالبات بوده است.وی 
بازی  وارد  نیم گذشته  و  بانک طی یک سال  این  اینکه  بیان  با 
رقابت نرخ سود با سایر بانک ها نشده است، افزود: طی 5 ماه 
اخیر 83 هزار میلیارد ریال وام  پرداخت کردیم که 95 درصد در 
حوزه مسکن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد 
کردیم  قراردادمنعقد  هزار  داد: 206  ادامه  است.وی  داشته  رشد 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل 43درصد رشد داشته است.
انارکی با اشاره به صندوق پس انداز مسکن یکم، گفت: طی 5 
ماه اخیر بالغ بر 103 هزار فقره حساب جدید در این صندوق 
تسهیالت  ریال  میلیارد   554 و  هزار   16 افزود:  شد.وی  افتتاح 
جهت خرید و ساخت 21 هزار و 440 واحد از محل صندوق 
پرداختیم که 10 درصد در حوزه بافت فرسوده بوده است.انارکی 
تصریح کرد: در مجموع تعداد کل حساب های صندوق تا ششم 
شهریورماه سال جاری، 496 هزار فقره است که 52 هزار فقره 
انصراف دادند و 85 هزار فقره منجر به اخذ تسهیالت دریافت 
کرده اند از این رو حساب های باقی مانده 359 هزار فقره است 
که آماده دریافت تسهیالت هستند.وی در ادامه با اشاره به مسکن 
دادیم.  انجام  تقسیط  را  واحد  هزار  برای 24  امسال  گفت:  مهر 
همچنین 3 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیالت مشارکت مدنی به 

4700 واحد مسکونی پرداخت کردیم.

خبر

اقدامات عملی بانک سپه برای 
تحقق اهداف دولت 

از  یکی  و  اعتماد  مورد  بانک  به عنوان  سپه  بانک 
بانک های تأثیرگذار در اجرای برنامه های اقتصادی 
دولت، برنامه ها و سیاست های خود را برای کمک 
به تحقق اهداف اقتصادی دولت و اقتصاد مقاومتی 
طراحی کرد و گام های مهمی در این زمینه برداشت.

چقازردی  محمدکاظم  زمان،  پیام  گزارش  به 
مدیرعامل بانک سپه در نشست خبری با خبرنگاران 
که به مناسبت هفته دولت صورت گرفت، گفت:بدون 
احتساب حمایت های از طرح های کالن و ملی این 
بانک با اختصاص حدود ۱۱۲ هزار میلیارد ریال از 
منابع داخلی خود به واحدهای کوچک و متوسط، 
ساماندهی مشاغل خانگی، بهسازی و نوسازی مسکن 
روستایی، خوداتکایی خانواده های تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی آسیب دیدگان ناشی از حوادث 
خردنقش  تسهیالت  پرداخت  همچنین  و  قهری 
تأثیرگذاری در اجرای سیاست های اقتصادی دولت 
یازدهم و دوازدهم ایفا کرد.وی با تأکید بر همراهی 
باسیاست های  سپه  بانک  برنامه های  همسویی  و 
اقتصادی دولت تصریح کرد: این بانک برای حفظ 
از واحدهای  افزایش اشتغال در کشور، حمایت  و 
تولیدی کوچک و متوسط را در اولویت برنامه های 
خود قرارداد و با پرداخت ۹۰ هزار و ۱5۲ میلیارد 
ریال تسهیالت به رونق ۴۳ هزار ۶۱۰ واحد کوچک و 
متوسط تولیدی تا پایان اسفندماه سال گذشته کمک 
کرد.چقازردی خاطرنشان کرد: بانک سپه با پرداخت 
۳۱ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال به ۲ هزار و 5۹۲ بنگاه 
اقتصادی کوچک و متوسط در قالب ثبت در سامانه 
هماهنگ به عنوان دومین بانک کشور در حمایت از 
این واحدهای تولیدی شناخته شد.مدیرعامل بانک 
سپه اظهار داشت: این بانک برای کمک به رونق 
تولید و رفع نیازهای ضروری هم وطنان در مدت زمان 
آذرماه سال ۹۴ تا پایان خردادماه امسال ۴8۹ هزار و 
5۰8 میلیارد ریال تسهیالت به متقاضیان پرداخت 
اظهار  سپه  بانک  مدیره  هیئت  است.رئیس  کرده 
داشت: بانک سپه حدود ۲ هزار میلیارد ریال از امالک 
مازاد خود را از ابتدای شهریورماه سال ۱۳۹۶ تا پایان 
مردادماه امسال واگذار کرد.وی به فروش ۱۳۰ رقبه 
امالک مازاد بانک سپه در سال گذشته به ارزش بیش 
از یک هزار و ۶۰5 میلیارد ریال اشاره کرد و افزود: این 

روند در سال ۹7 نیز ادامه دارد.

گسترش حضور بین المللی سککوک 
در سال جاری

و  توانایی ها  به  سککوک  المللی  بین  حضور 
تضمین هایی به فعاالن حوزه صادرات از کشورهای 
منطقه، بستگی دارد و مبادله چند تفاهم نامه با 
کشورهای منطقه حضور بین المللی سککوک را 

گسترش داد.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی و بانکی، 
دست اندرکاران سامانه ملی سککوک بر این باور 
هستند که در حوزه بین الملل، چند اتفاق می بایست 
در سطح تعامالت ما رخ می داد. سککوک در این 
مسیر ابتدا یکسری تفاهم های پایه ای با کشورهای 
منطقه را دنبال کرد که انعقاد قرارداد با مسئوالن 
حوزه بازرگانی کشور عراق از جمله آنهاست.سامانه 
ملی سککوک، در ۶ تا ۱۲ ماه گذشته در داخل 
کشور در سطح بنگاه های کوچک، مناطق آزاد و 
فعاالن حوزه صادرات، سرمایه گذاری گسترده ای 
کرده است. برای توسعه این مصادیق، ضروری بود 
در کشوری مانند کره، سککوک را معرفی کنیم. 
کره از جمله کشورهایی است که در سطح بسیار 
عالی از ارتباط ها و بنگاه های کوچک و استارت 
آپ ها حمایت می کند.اطالعات دریافتی خبرنگار 
در  مذاکرات سککوک  دارد که  آن  از  ما حکایت 
نمایشگاه صنایع نوآور کره جنوبی، راه را برای ورود 
بین المللی این پلتفرم ملی باز کرده است. همچنین 
نمایشگاه  توسعه دهندگان سککوک، در حاشیه 
 B های پلتفرم  با  تجاری  برای شرکای  یادشده، 
to B که از حمایت سامانه هایی مانند سککوک 
برخورداربودند، تبیین های الزم صورت گرفت.بنا به 
 Gobiz این گزارش، سامانه مشابه سککوک به نام
از سطح تکنولوژی و توانایی های سامانه ملی بومی 
کشور، استقبال کردند و دستاوردهای آن را حرفه 
ای خواندند. گفتنی است، سامانه ملی سککوک تا 
پایان سال ۹7 به موازات گسترش حضور در میان 
بنگاه ها و فعاالن حوزه صادرات کشور حضور بین 
المللی و منطقه ای خود را با هدف دستیابی به 
تفاهم نامه ها، توسعه خواهد داد. حضور بین المللی 
پلتفرم هایی چون سککوک در ادامه روندی است 
که به دلیل ایجاد زیرساخت های تجارتی در داخل 
کشور، برقرار شده بود. مانند زیر ساخت بالک چین 

که در نمایشگاه الکامپ رونمایی شد.

خبر

وزیر صنعت درباره امکان حذف ارز 4200 
تومانی گفت: با توجه به اینکه تصمیم گیری 
درباره حذف ارز 4200 تومانی ممکن است 
مثبت یا منفی باشد، بنابراین نمی توان بدون 
بررسی کارشناسی درباره آن اظهار نظر کرد.

ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  معدن  صنعت،  وزیر  محمدشریعتمداری 
تجارت در هفتاد و هفتمین نشست شورای 
در  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
افزایش  درباره  ایران  بازرگانی  اتاق  محل 
سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، اظهار 
اساس  مذاکرات صورت گرفته   بر  داشت: 
موضوع  این  بررسی  با  تا  است  شده  مقرر 
در  سرمایه  اعتبار،  و  پول  عالی  شورای  در 
گردش بنگاه های تولیدی متناسب با شرایط 
جلسه  سه  در  شود.  اصالح  اقتصادی  روز 
گذشته شورای پول اعتبار به طور مکرر این 
موضوع را مطرح کردیم، اما به دلیل اولویت 
بانکی،  داشتن مسئله نظم بخشیدن به نظام 
این موضوع در دستور کار جلسه قرار نگرفته 

بسته حمایت  تدوین  از  است.شریعتمداری 
از تولید با همکاری سازمان برنامه و بودجه 
می تواند  بسته  این  کرد:  اعالم  و  داد  خبر 
را که  اولیه  مواد  پایه  نرخ  از  ناشی  نواقص 
برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد کرده، 
جبران کند.او با اشاره به پیشنهاد حذف ارز 

نیازمند  موضوع  این  گفت:  تومانی   4200
بر  تصمیم  است.  دقیقی  کارشناسی  بررسی 
این شده که فقط کاالهای اساسی و حساس 
از این نرخ برخوردار شوند و مابقی کاالها 
با ارز بازار ثانویه تامین اعتبار خواهند شد. 
با توجه به اینکه تصمیم گیری درباره حذف 

یا  مثبت  است  ممکن  تومانی   4200 ارز 
منفی باشد، بنابراین نمی توان بدون بررسی 
در  کرد.  نظر  اظهار  آن  درباره  کارشناسی 
مورد نان، بنزین و سایر محصوالت یارانه ای، 
نظرات متفاوتی در کشور وجود دارد که باید 
دید آیا حذف یارانه آنها یا دالر 4200 تومانی 
برای وارداتشان از سوی کشور قابل تحمل 
نرخ  جمله  از  موارد  برخی  در  البته  است. 
مربوط به خدمات هوایی خارجی تصمیماتی 
گرفته شد و تاثیر آن نیز مشاهده شد که باید 
از طریق سازمان حمایت از تولید کنندگان 
صورت  اصالحاتی  کنندگان  مصرف  و 
پی در پی  بخشنامه های  بگیرد.شریعتمداری 
را هم مورد توجه قرار داد و گفت: صدور 
است  امور  در  تسهیل  هدف  با  بخشنامه ها 
می کند  ایجاب  شرایط  مواقع  برخی  در  که 
بخشنامه  بخشنامه ای یک  از صدور  تا پس 
دیگر صادر شود و گاهی پیش می آید که این 
بخشنامه ها با اصل ثبات در قوانین و مقررات 

مغایرت داشته باشد.

وزیر صنعت: حذف ارز ۴200 تومانی نیازمند بررسی کارشناسانه است

خودروسازی  های  شرکت  عامل  مدیران 
هزار   90 فروش  از  سایپا  و  خودرو  ایران 

خودرو در روزهای آینده خبر دادند.
 به گزارش زمان به نقل ازایرنا، هاشم یکه 
زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با 
اشاره به برنامه این شرکت برای فروش 40 
هزار دستگاه خودرو گفت: از هفته آینده کار 
فروش 40 هزار خودرو توسط ایران خودرو 
صنعتی  گروه  شود.مدیرعامل  می  آغاز 
توسط  احتکار  رد موضوع  با  ایران خودرو 
خودروساز، این عمل را زشت و ناپسند در 
هر حوزه ای خواند و افزود: احتکار توسط 
که  چرا  ندارد  توجیهی  هیچ  خودروساز 
خودرو به فروش رفته و مشتری آن مشخص 
صورت  تحویل  در  تاخیری  اگر  و  است 
بگیرد خودروساز موظف به پرداخت جریمه 
به مشتری است.وی تصریح کرد: تاخیری که 
وجود  تحویل خودروها  در  درحال حاضر 
دارد مربوط به کمبود قطعه است که سبب 
شده ما نتوانیم خودرو را به موقع به مشتری 
انتشار  با  ارتباط  در  زارع  کنیم.یکه  ارایه 

سایت  انبار  موجودی  درخصوص  فیلمی 
های تولیدی ایران خودرو اظهار داشت: ما 
بیفتد تمام  اتفاق  اینکه این  10 روز قبل از 
به سازمان تعزیرات  موجودی خودروها را 
اعالم کرده ایم.مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو با بیان اینکه یک ریال از پول هایی 
که در بازار و باالتر از قیمت های مصوب 
نمی  خودروساز  جیب  در  شود  می  مبادله 
رود، گفت: از اینکه قیمت ها چند میلیون باال 
می رود زجر می کشیم و باید سیستمی ایجاد 
کنیم که مشتری به ما اعتماد کرده و به جای 
مراجعه به بازار کاذب از ما خرید کند.وی 
تاکید کرد: از هر 100 هزار دستگاه خودرو 
در برنامه های فروش، 95 درصد با قیمت 
روز و مصوب پیش فروش می شود و تنها 5 
درصد به صورت فوری عرضه می شود که 
این قسمت سبب التهاب در بازار شده است.
یکه زارع خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم 
تقاضای  باید  درآوریم  التهاب  از  را  بازار 
تحویل فوری را مدیریت کنیم.وی در ادامه 
با بیان اینکه ما خودروسازان باید خودمان را 

مسئول بدانیم، تصریح کرد: خودروساز باید 
در زمینه حل مشکالت تولید و تحویل به 
موقع خودرو با قیمت مناسب، پاسخگو باشد 
اما سیاست ها جای دیگری تعیین می شود.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: 
70 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان به 
سمت بازار خودرو، سکه و مسکن وارد شده 
با فروش کل خودروسازی کشور  که برابر 
در یک سال است. این میزان نقدینگی سبب 
بازار کاذب شده است.وی  التهاب و  ایجاد 
اعمال شرایط محدود کننده برای جلوگیری 
از سوءاستفاده را از جمله اقدامات در حوزه 
دانست  خودرو  ایران  در  محصول  فروش 
فروش عوامل محدود  در سیستم  افزود:  و 
کننده ای از جمله خرید نکردن در 18 ماه 
گذشته و یا ثبت نام یک محصول برای هر 
ایم. کرده  اعمال  را  سال  یک  در  ملی  کد 
با  کرد:  تصریح  خودرو  ایران  عامل  مدیر 
برای سرمایه  ایجاد شده  این وجود، جاذبه 
گذاری در بخش خودرو، جامعه 500 تا 600 
هزار نفری متقاضی را شکل داده که خارج 
از کنترل خودروساز است.یکه زارع همچنین 
درباره نارضایتی مشتریان از مشکالت ثبت 
زمان  در  فروش  برنامه  گفت:  اینترنتی  نام 
اعالم شده باز است اما وقتی 500 هزار نفر 
برای خرید 20 هزار دستگاه خودرو مراجعه 
می کنند قطعا 480 هزار نفر به دلیل موفق 
نشدن در ثبت نام ناراضی خواهند بود. وی 
تاکید کرد: ثبت نام به تعداد ظرفیت تعیین 

شده در برنامه های فروش انجام می شود 
و ما می توانیم اطالعات را در اختیار مراجع 
زارع  یکه  دهیم.  قرار  مربوطه  نهادهای  و 
همچنین در زمینه راهکار تنظیم بازار اظهار 
داشت: ما راه حل داریم؛ اگر به خودروساز 
زیر  درصد   5 را  خودرو  که  دهند  اجازه 
قیمت حاشیه بازار بفروشد آن هم فقط برای 
کوتاهی  مدت  از  بعد  قطعا  فوری،  تحویل 
مصوب  قیمت  به  و  رسیده  تعادل  به  بازار 
داد: همچنین  ادامه  نزدیک خواهد شد.وی 
بازار  قیمت  و  قیمت مصوب  التفاوت  مابه 
هم به خودروساز تعلق نگیرد و ساز و کار 
دیگری برای آن اندیشیده شود. با این اقدام 
قیمت بازار سیاه شدیدا افت خواهد کرد و 
فروش  و  خرید  مصوب  قیمت  به  خودرو 
خواهد شد.یکه زارع در ادامه با عذر خواهی 
از مشتریان محصول 2008 برای تاخیر در 
محصول  گفت: 2008  این خودرو  تحویل 
جدیدی بود که تولید آن همزمان با تحریم 
قاسم  شد.همچنین  روبرو  تاخیر  با  ظالمانه 
خودروسازی  گروه  عامل  مدیر  جهرودی 
فروش  برای  شرکت  این  برنامه  از  سایپا 
محصوالت  از  خودرو  دستگاه  هزار   50
این خصوص  در  داد.وی  این شرکت خبر 
گفت: با توجه به تاکید وزیر صنعت، معدن 
از ساعت  بازار،  تنظیم  زمینه  در  تجارت  و 
10 صبح امروز چهارشنبه، فروش 50 هزار 
خودرو از انواع خانواده پراید، تیبا و نیسان به 

صورت پیش فروش آغاز می شود.

 پیش فروش 90 هزار دستگاه خودرو
 توسط ایران خودرو و سایپا

از ابتدای سال تاکنون بیش از 5/5 میلیارد یورو 
و ضروری  اساسی  کاالهای  ورود  بابت  ارز 
کرده  تامین  کشورمان  عزیز  مردم  نیاز  مورد 

است.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، بنا بر 
کاالهای  ارز  تامین  ارزی،  جدید  سیاستهای 
اساسی و ضروری بر مبنای نرخ ارز مصوب 
دولت به صورت معمول در حال انجام است 
و از ابتدای سال تاکنون بیش از 5/5 میلیارد 
و  اساسی  کاالهای  ورود  بابت  ارز  یورو 
ضروری مورد نیاز مردم عزیز کشورمان  تامین 
با  ثانویه  بازار  عملکرد  است.همچنین  کرده 
ورود ارزهای حاصل از صادرات محصوالت 
پتروشیمی و سایر کاالهای صادراتی از ابتدای 
سال تاکنون بیش از 3 میلیارد یورو است. ارز 

تامین شده در این بازار برای واردات مواد اولیه، ماشین آالت 
و سایر کاالهای مورد نیاز کشور توسط واردکنندگان بر مبنای 
مکانیزم بازار با نرخ توافقی خرید و فروش شده است.از زمان 
اجرای سیاست جدید ارزی دولت در مورخ 1397/05/16 
قریب به یک میلیارد یورو در بازار ثانویه برای ورود کاالهای 

با نرخ متوسط 9000 تومان به ازاء هر یورو معامله شده است.
واقعی  ارزی  نیازهای  تامین  برای  کرد  اعالم  مرکزی  بانک 
مردم به صورت اسکناس و در جهت مصارف خدماتی بنا بر 
سیاست های اعمال شده مقرر است بانکها و صرافیها نسبت به 
ورود و تامین ارز به صورت اسکناس اقدام کنند.بر این اساس 
به تمام بانکها و صرافیها اجازه داده شده است تمهیدات الزم 

برای تامین اسکناس معمول کنند.انتظار میرود 
به تدریج اسکناس الزم برای تامین نیاز واقعی 
مردم توسط بانکها و صرافیها تامین شود.بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خاتمه به 
مردم عزیز کشورمان اطمینان می دهد که ارز 
بنا بر  نیاز کاالهای اساسی و ضروری  مورد 
با  ایران  سیاستهای دولت جمهوری اسالمی 
نرخ مصوب تامین میشود.در خصوص بازار 
ثانویه نیز سیاست بانک مرکزی بر آن است 
بازار،  مکانیزم  به  توجه  با  صادرکنندگان  که 
و  واردکنندگان  و  کرده  عرضه  را  خود  ارز 
تولیدکنندگان نیز برای تامین ماشینآالت، مواد 
اولیه و سایر کاالهای مورد نیاز خود در این 
بازار ارز مورد نیاز را تامین کنند.بانک مرکزی 
جاری  شرایط  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشور این اطمینان را به مردم شریف ایران میدهد که تمام 
به  منافع و مصالح عامه جامعه  تامین  برای  را  تالش خود 
کار میبرد و دغدغه اصلی این بانک تامین نیازهای اساسی، 
ضروری و واقعی مردم است و در این زمینه تمام مساعی 

خود را به کار خواهد برد.

ارز مورد نیاز کاالهای اساسی تامین می شود؛   

 تقویت معامالت یورویی در بازار ثانویه  
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 برگ سبز وانت زامیاد مدل 1395 با شماره پالک 593م25 ایران 82با شماره موتور 
80130172 * اCA4D28CRZ و شماره شاسی NAZDL104TG0444349بنام 

مریم مهدی پور ارچی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

ابالغیه
شماره پرونده : 9609983855700144 مشخصات ابالغ شونده حقیقی : الهام حاج  
اکبری حبیب آبادی  نام پدر : عباس  به کدملی : 1292983205  به نشانی : مجهول 
المکان   تاریخ حضور97/7/24 سه شنبه ساعت 10محل حضور اردل  تاریخ حضور 
: 97/7/24 ساعت حضور 10صبح  درخصوص دعوی آذرگنجی ممسنی به طرفیت 

شما دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دراین شعبه حاضرشوید. 
شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان اردل

دادنامه
تاریخ رسیدگی 97/3/10  پرونده کالسه: 960476   

 خواهان : احمد قلی پور  فرزندنوذر به نشانی دشتک منزل شخصی 
خوانده :  منده مومنی ـ  مجهول المکان 

به تاریخ 97/3/10  در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شماره 1 اردل بتصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل است . پرونده کالسه 960476 ازدفترواصل و تحت نظر قرار دارد و با بررسی 

اوراق پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.  
رای  قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای احمدقلی پور فرزند نوذر  به طرفیت آقای منده مومنی  به خواسته 
مطالبه به مبلغ بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال وجه سند عادی و فاکتور فروش ، شورا 

با بررسی جمیع اوراق ومحتویات پرونده وباعنایت به مدارک ضم پرونده که به 
 به امضاء خوانده رسیده و با تشکیل  جلسه رسیدگی و عدم حضور خوانده  و عدم ارائه هرگونه 
دلیل از سوی خوانده شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 
ـ 519 ـ 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل 
خواسته به مبلغ بیست و دو میلیون و دویست هزار ریال و پرداخت خسارت تا خیر تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/5/24 لغایت اجرای کامل حکم حسب شاخص اعالمی بانک مرکزی 
و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ شصت و یک هزار تومان در حق خواهان صادر و اعالم می 
دارد. رای  صادره غیابی، و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ  قابل واخواهی در همین شورا 
و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر  خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری  

شهرستان اردل  می باشد. 
قاضی  شورای حل اختالف شعبه یک اردل  ـ عنایت اله محمدی 

آگهی وقت
 رسیدگی آقای سیف اهلل شعبانی به وکالت از آقای سید محمود حسینی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان 1- احسان ترکاشوند فرزند عباس 2-سجاد حاجی پروانه فرزند 
علی اصغر3-  علی شرافت منش فرزند محمد 4- سارا السادات ابوالقاسمی فرزند 
سید مهدی 5- علی رضایی فرزند محمد کاظم به خواسته اعسار از پرداخت محکوم 
به دیه و تقسیط  آن حدود 85 میلیون ریال به شعبه ارجاع و به کالسه 970591 ثبت 
و وقت رسیدگی به روز شنبه 97/7/28ساعت 11 صبح تعیین گردیده و با التفات  به 
مجهول المکان بودن خواندگان حسب  درخواست وکیل خواهان و موافقت دادگاه 
مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 79 مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی خواندگان مذکور می توانند از تاریخ نشر آگهی و 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در شعبه حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم 

حضور در دادگاه غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد م. الف 97/430
مدیر دفتر شعبه 102 کیفری دو نور فالح پور

دادنامه
لشت  بخش  عمومی  دادگاه  کالسه9609985236400981شعبه2  پرونده 

نشاء)101جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره
شکات:1- خانم حاجیه روستایی اسطلکی فرزندعلیجان به نشانی استان گیالن- 
شهررشت- شهر لشت نشاء خیابان سردارجنگل مغازه آقای خبازی 2- آقای علی 
محرابی جورشری فرزندمحمدحسین به نشانی استان گیالن شهرستان رشت – شهر 
لشت نشاء خیابان سردارجنگل کوچه شهید اندرزگو10 متهم:آقای مکرم رضایی 
فرزند محرمعلی به نشانی لشت نشاء خیابان سردارجنگل کوچه شهید  اندرزگو منزل 

استیجاری علی محرابی اتهام: ضرب وجرح عمدی
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت ازخداوندمتعال 

بشرح ذیل مبادرت به اصدار رای می نماید:
رای دادگاه: درخصوص شکایت آقای علی محرابی وخانم حاجیه روستایی علیه خانم 
مکرم رضایی مبنی بر  مزاحمت و فحاشی و تهدید وایرادضرب عمدی باچاقونظربر 
اوراق پرونده با توجه به شکایت  شاکیان و وجود اظهارات گواهان این مرجع بزه فحاشی 
وتهدید را محرز دانسته وحکم بر محکومیت به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری بابت 
اتهام فحاشی وتحمل74 ضربه شالق تعزیری  بابت اتهام تهدید مستندا به ماده 608 و 
661 قانون مجازات اسالمی صادرمی گردد. بدیهی است وفق ماده 134 قانون مجازات 
اسالمی یک مجازات  قابل اجرا می باشد اما نسبت به سایر اتهامات این مرجع بزهی 
را محرز ندانسته و مستندا به اصل37 قانون اساسی حکم بر ائت صادرمیگردد رای 
محکومیت صادره غیابی وظرف20 روز قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف20 

روز قابل  تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان گیالن  می باشد.
رم الف:92-  رییس شعبه  دوم  دادگاه  عمومی بخش  لشت نشاء – قربانی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید علی اکبر هاشمی فرزند سید 

حسین. 
اکبر  آقای سید علی  به طرفیت خوانده  نام آور دادخواستی  اله  آقای ولی  خواهان 
هاشمی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9709981227300077 شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 22 / 08 /1397 ساعت 30 ؛09تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود،  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل. شهربانو رضا قلی زاده. م الف. 2156



هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان 
فریب دهد.

گوته

سخن حکیمانه

جز آستان توام در جهان پناهی نیست 
 سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست

عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم 
 که تیغ ما به جز از ناله ای و آهنی نیست

امروز با حافظ

چاپ ترجمه  جدید »ذهن ارتجاعی«

ترجمه جدید کتاب »ذهن 
کوری  نوشته  ارتجاعی« 
نگاه  نشر  توسط  رابین 
بازار نشر  منتشر و راهی 

شد.
نوشته  ارتجاعی«  »ذهن  کتاب  مهر،  گزارش   به 
کوری رابین به تازگی با ترجمه اکبر معصوم بیگی 
توسط انتشارات نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده 

است.
شهریار  قلم  به  ترجمه ای  پیش تر  کتاب،  این  از 
خواجیان دی ماه سال گذشته توسط نشر ققنوس 
منتشر شد. اکبر معصوم بیگی نیز ترجمه ای از این 
کتاب ارائه کرده که سال گذشته آماده بود اما به 
تازگی و طی روزهای گذشته به چاپ رسیده است. 
نسخه اصلی این کتاب در سال 2011 منتشر شده و 
اثری درباره تاریخ اندیشه محافظه کاری از انقالب 
فرانسه تا قرن بیست و یکم است. تمرکز نویسنده 
اثر روی اروپای غربی و آمریکا بوده و این نکته مهم 
را در کتاب خود پیش روی مخاطب می گذارد که 
محافظه کاری اساسا راه و روشی سیاسی در واکنش 

به جنبش های رادیکال و چپ بوده است.
کوری رابین نویسنده این کتاب متولد سال 1967، 
در  که  است  سیاسی  پژوهشگر  و  روزنامه  نگار 
مراکزی چون کالج بروکلین و مرکز یونیورسیتی 
نیویورک به تدریس علوم سیاسی مشغول است. 
نیویورک تایمز، نیشن، هارپرز، ژاکوبن، دیسنت و 
النِدن ریویو آو بوکز از جمله مجالت و نشریاتی 
هستند که نوشته های او را منتشر می کنند. شکل  های 
معاصر و تازه  محافظه  کاری و نومحافظه  کاری و نیز 
دشواری  های چپ  های نو و لیبرال  ها در پرداختن 
به برتری  جویی  های امریکا پس از پایان جنگ سرد 
از جمله موضوعاتی هستند که او به آن ها پرداخته 
است. این پژوهشگر، کتاب دیگری با عنوان »ترس: 

تاریخ یک مفهوم سیاسی است« دارد.
بیشتر مطالب کتاب »ذهن ارتجاعی« پیش تر در 
قالب گاهنامه ها و نشریات منتشر شده اند. »ذهن 
ارتجاعی« از نظر اندیشگی از آرنو مایر و کارن اورن 
الهام گرفته شده است. نویسنده در این اثر می نویسد 
و  چپ  متعارف  خرد  خالف  آرنو،  و  کارن  که 
راست که معتقد است مدرنیته تفکر قرون وسطایی 
را شسته و رفته است، چشم او را روی فئودالیسم 
همان طور  گشوده اند.  پسافئودالی  جهان  دیرآمده 
که رابین بیان می کند، بخش مهمی از مطالب این 
کتاب در کارگاه ها و گفتگوها در دانشگاه ها شکل 
گرفته اند. این کتاب با 386 صفحه و قیمت 40 هزار 

تومان منتشر شده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح 5/13   طلوع آفتاب 6/39 
اذان ظهر 13/03  اذان مغرب 19/45

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

مد                  یر مسئول: محمود                   حید                  ری
سرد            بیر: سعید             حید            ری

Web: zamandai ly. i r
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

تلفن: 88101873  /   88481890-91 
نمابر: 88101874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک 3، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: 34                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین پشتیبان ستاد مرکزی 
اربعین است 

نخستین نشست شورای سیاست گذاری قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین با هدف تبیین و 
برنامه ریزی فعالیت های این قرارگاه برگزار شد.

به گزارش  پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به نقل از روابط 
عمومی قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین، نخستین نشست شورای سیاست گذاری قرارگاه فرهنگی 
هنری مردمی اربعین روز 11 شهریور ماه با حضور حجت االسالم محمدحسن ابوترابی فرد 
امام جمعه موقت تهران، سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حسن 
پالرک رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات، حجت االسالم یحیی صالح نیا امام جمعه غرب 
تهران، دکتر حسن خجسته استاد دانشگاه و فعال فرهنگی، شهرام گیل آبادی مدیرعامل خانه 
تئاتر، حجت االسالم نوری امام جمعه مهدیه تهران و معاون اجرایی هیئت رزمندگان اسالم ، 
فرید فرهمند مدیرکل روابط عمومی دادستانی کل کشور و... برگزار شد و حاضران به تبیین و 
برنامه ریزی فعالیت های قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین پرداختند.  سید محمدحسن ابوترابی فرد 
امام جمعه موقت تهران ضمن تشکر از رییس سازمان فرهنگی هنری و خیر مقدم به میهمانان 
گفت: ان شااهلل آقای اوحدی با استفاده از دستاوردهای گذشته و تجربیاتی که در سازمان حج و 
زیارت داشتند، همچون گذشته در این قرارگاه و جلسه مبارک ، منشا خدمات و اقدامات اثرگذار 
باشند. از زمان حضور آقای اوحدی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سطح اثرگذاری 
این مجموعه ارتقا یافته است. وی در ادامه با تشکر از بهمن نوری شهردار منطقه 8 برای مشارکت 
در افتتاح قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین از حاضران در نشست درخواست کرد ایده های 
خود را که قرار است در این قرارگاه مردمی انجام پذیرد را ارائه دهند و به آن بپردازند تا بتوانیم به 
یک محور روشن رسیده و بر اساس آن حرکت کنیم. امام جمعه موقت تهران بیان کرد: آنچه که 
همه اجماع دارند این  است که با یاری خدای متعال و خون مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
در این بستر و حرکت عظیم مردمی که شکل گرفته، بتوانیم در عرصه های مختلف فرهنگی، 
هنری و اجتماعی با مشارکت مردمی بهره بیشتری داشته باشیم. این روح حرکت است. بر این 
اساس حوزه های کار فرهنگی باید تعریف شود. مثال سطح اطالعات و آگاهی دینی و سیاسی 
ایرانیان و غیر ایرانیانی که در این عبادت بزگ حضور دارند را با جزوات، سخنرانی و هر روش 
مناسبی که امکان دارد ارتقا دهیم. همچنین می توانیم از این فرصت استفاده کنیم تا در طول سال 
با این تعداد از مخاطبان به نحوی ارتباط داشته باشیم که نتایج دستاوردها و تحوالت معنوی سفر، 
جمع آوری و تولید محصول شود. ابوترابی فرد افزود: همچنین حوزه دیگر اصحاب هنر است 
که در تحوالت اجتماعی فرهنگی نقش موثری دارند. باید با به وجود آوردن فرصت و امکان، 
تحت تاثیر قرار بگیرند چون اربعین سطح تحول زیادی دارد و حفظ روح مردمی این حماسه 
بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است. محمد حسن ابوترابی فرد در پایان گفت: نکته قابل 
توجه این است که خدماتی که به خواهران و برادران ارائه می شود نیاز به مطالعه دارد با توجه به 
اینکه مباحث سیاسی و توجه به ارتقا فهم و بصیرت شرکت کنندگان برای این چند میلیون مهم 
است، در همین راستا کمیته های تخصصی قرارگاه مردمی اربعین باید بر اساس مطالعه، محورها 
و راهکارها را برای اجرا پیشنهاد دهند. قرارگاه فرهنگی هنری مردمی اربعین پشتیبان ستاد مرکزی 
اربعین و در طول سیاست های آن است سعید اوحدی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران در این نشست عنوان کرد: با توجه به توقعات و منویات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان 
بر زمینه سازی برای برداشت معنوی از پیاده روی اربعین، امیدوارم بتوانیم با طراحی و پیاده سازی 
فعالیت های فرهنگی و هنری در این اجتماع عظیم، از این ظرفیت و بستر مغفول مانده حداکثر 
بهره را ببریم.  اوحدی با تاکید بر آن که حرکت اربعین به عنوان بزرگ ترین همایش مذهبی عالم 
خلقت دارای ظرفیت های عظیمی است گفت : قرارگاه فرهنگی مردمی اربعین به عنوان بازو و 
پشتیبان ستاد مرکزی اربعین و در طول سیاست های مصوب آن ستاد در حوزه های فرهنگی و 
هنری عمل خواهد کرد. وی افزود: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر، بنا داریم این نشست را هر 
سه هفته یک بار تشکیل دهیم و با تقسیم کارها و وظایف، نظم بهتری ایجاد شود تا در نهایت 
خدمات فرهنگی قابل قبولی به زائران ارائه دهیم. با توجه به ظرفیت مردمی عظیم پیاده روی 

اربعین، امکان باالیی برای جذب مشارکت های مردمی وجود دارد.

خبر

کاریکاتور

تصویربرداری سریال »مرگ خاموش« به کارگردانی احمد معظمی 
این روزها در شمال غرب تهران پی گیری می شود.

ستاره اسکندری جدیدترین بازیگری است که به سریال »مرگ 
خاموش« پیوسته و مقابل دوربین رفته است. او در این سریال نقش 
زنی به نام مینا را بازی می کند که شیمیدان است. در کنار او رضا 
موالیی در این لوکیشن حضور دارد که نقش سروش همسرش 
را بازی می کند. تاکنون تصویربرداری سریال »مرگ خاموش« 
به مرز 20 درصد رسیده است و زمان و شبکه پخش مشخصی 
هنوز ندارد. »مرگ خاموش« سریال معمایی و اجتماعی است که 
به کارگردانی احمد معظمی و تهیه کنندگی ابوالفضل صفری در 
60 قسمت در مرکز سیمافیلم تولید می شود. حسین تراب نژاد و 

هومان فاضل نویسندگان این مجموعه هستند.

 ستاره اسکندری مینای 
»مرگ خاموش« شد

نگرانیجدیدیبهنامپاییزخشک

پوستر فیلم سینمایی »یک کیلو و بیست و یک گرم« به کارگردانی 
رحیم طوفان رونمایی شد.

به گزارش  از مشاور رسانه ای فیلم، پوستر فیلم سینمایی »یک 
کیلو و بیست و یک گرم« ساخته رحیم طوفان با طرحی از محمود 
جوادی رونمایی شد. این فیلم نوشته لیال نیکزاد به تهیه کنندگی 
وحید نیکخواه آزاد از چهارشنبه 14 شهریور در گروه سینمایی 

ماندانا اکران می شود.
»یک کیلو و بیست و یک گرم« یک اثر اجتماعی است و 3 قشر از 

طبقه فرهنگی را کارشناسی و روایت می کند.
سعید آقاخانی، لیال زارع، فرشته صدر عرفایی، آناهیتا افشار، بابک 

انصاری، مریم کاویانی، روشنک گرامی بازیگران این فیلم هستند.
پخش »یک کیلو و بیست و یک گرم« بر عهده گویا فیلم خواهد 
بود و پیش از این در جشنواره فیلم »سالمت« حضور داشته است.

رومنایی از پوسرت فیلم »یک 
کیلو و بیست و یک گرم«

پوستر فیلم سینمایی »جاده قدیم« ساخته منیژه حکمت با طراحی 
محمدحسین هوشمندی رونمایی شد.

به گزارش رسیده،این فیلم سینمایی با سر گروه »ایران«، از چهارم 
مهرماه در سراسر کشور اکران عمومی خواهد شد.

مهتاب کرامتی، آتیال پسیانی، پرویز پور حسینی، ترالن پروانه، 
محمدرضا غفاری، شیرین یزدان بخش، لیلی رشیدی، محمدرضا 
هدایتی، هدی زین العابدین، بهناز جعفری، بانیپال شومون، پوریا 
رحیمی سام و ….، در این فیلم سینمایی به ایفای نقش می پردازند.
درخالصه داستان آمده است: »در آستانه سال نو مینو به خانه نمی 
رسد…«. این فیلم چهارمین ساخته سینمایی حکمت پس از ده 
سال دوری از فیلمسازی است. او که در سال های اخیر بیشتر به 
عنوان تهیه کننده و پخش کننده فعالیت داشته پیش از این، فیلم 

جنجالی »زندان زنان«، »سه زن« و »الالیی« راساخته است.

  »جاده قدیم« از مهر 
اکران یم شود

25 عنوان جایزه به آثار برتر بخش های مختلف 
اهداء  فیلم 100  بین المللی  جشنواره  دوازدهمین 
می شود. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
عناوین جوایز بخش های  رویداد سینمایی؛  این 
مختلف جشنواره را به این ترتیب اعالم کرد: جایزۀ 
ملی سینمای 100 به عنوان جایزۀ بزرگ جشنواره: 
تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 15،000،000 
فیلم.    بهترین  کارگردان  به  نقدی  جایزۀ  تومان 
دیپلم  جشنواره،  اصلی:تندیس  بخش  جوایز 
افتخار و مبلغ 12،000،000 تومان جایزۀ نقدی 
به کارگردان بهترین فیلم مستند/تندیس جشنواره، 
تومان جایزۀ  مبلغ 12،000،000  افتخار و  دیپلم 
نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی/تندیس 
جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12،000،000 تومان 
جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی/لوح 
تقدیر و مبلغ 7،000،000 تومان جایزۀ نقدی به 2 
فیلم برگزیدۀ مستند/لوح تقدیر و مبلغ 7،000،000  
تومان جایزۀ نقدی به 2 فیلم برگزیدۀ داستانی/
جایزۀ  تومان    7،000،000 مبلغ  و  تقدیر  لوح 
نقدی به 2 برگزیدۀ پویانمایی/لوح تقدیر و مبلغ 

5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به تشخیص هیأت 
داوران به یک فیلم در هر بخش/لوح تقدیر و مبلغ 
عنوان جایزۀ  با  نقدی  تومان جایزۀ   5،000،000

ویژۀ دبیر جشنواره به یک اثر برگزیده
جوایز بخش مسیر تجربه:تندیس جشنواره، دیپلم 
افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به 
کارگردان بهترین فیلم مستند/لوح تقدیر و مبلغ 
فیلم  یک  به  نقدی  جایزۀ  تومان   3،000،000
برگزیدۀ مستند/تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 
مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان 
بهترین فیلم داستانی/لوح تقدیر و مبلغ 3،000،000 
تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ داستانی/

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5،000،000 
تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی/
لوح تقدیر و مبلغ 3،000،000 تومان جایزۀ نقدی 

به یک برگزیدۀ پویانمایی
 7،000،000 و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 
تومان جایزه نقدی به فیلم مستند/دیپلم افتخار و 
مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم 
برگزیدۀ مستند  /تندیس جشنواره، دیپلم افتخار 
و 7،000،000 تومان جایزۀ نقدی به بهترین فیلم 
افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان  داستانی/دیپلم 
جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ داستانی/تندیس 
جشنواره، دیپلم افتخار و 7،000،000 تومان جایزۀ 

نقدی به بهترین پویانمایی/دیپلم افتخار و مبلغ 
5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک برگزیدۀ 
تندیس  سینمای 100:  جهانی  جایزۀ  پویانمایی 
جشنواره، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی معادل 1500 

یورو به یک فیلم برگزیدۀ مستند
نقدی  جایزۀ  و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 

معادل 1500 یورو به یک فیلم برگزیدۀ داستانی
نقدی  جایزۀ  و  افتخار  دیپلم  جشنواره،  تندیس 

معادل 1500 یورو به یک برگزیدۀ پویانمایی
بین المللی فیلم 100  دوازدهمین دوره جشنواره 
در قالب بخش های مسابقه سینمای 100 ثانیه ای 
تجربه)  مسیر  بخش  اصلی،  بخش  شامل:  ایران 
پویانمایی(،  و  داستانی  مستند،  فیلم های  مسابقه 
مسابقه سینمای 100 ثانیه ای جهان در زمینه فیلم 
های داستانی، مستند و پویانمایی و بخش ویژه 
جشنواره با عنوان حمایت از تولید کاالی ایرانی) 

ایران ساخت( برگزار می شود.
شایان ذکر است جشنواره بین المللی فیلم 100 به 
همت حوزه هنری انقالب اسالمی و به دبیری علی 
قربانی اسفندماه سالجاری در تهران برگزار می شود.

پیش بینی 25 عنوان جایزه در دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم 100

مجتمع   دوم  فاز  زمان:  پیام  بادیکناری-  مهدی 
آبرسانی روستایی الله آباد شهرستان بابل با صرف 
اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال با حضور استاندار 
مازندران افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد. با 
 ، مازندران  استاندار  اسالمی،  مهندس  حضور 
مهندس نبیان ،معاون عمرانی استانداری مازندران ، 
ولی زاده ،فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس 
مجید عبدالهی مدیر عامل آبفار استان فاز 2 مجتمع 

الله آباد بابل افتتاح و بهره برداری از آن آغاز شد .
با  استان  آبفار  عامل  مدیر  عبدالهی  مهندس 
گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت 
یادآور خدمات ارزنده دولتمردانی است که بعد از 
گذشت چند دهه از انقالب شکوهمند اسالمی نام و 
یادشان زنده است ، در این هفته مسئوالن خدمات و 
دستاوردهای دولت را به مردم ارائه می کنند و مردم 
در جریان عملکرد و فعالیتهای گوناگون دولت قرار 

می گیرند.
وی با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از آب آشامیدنی و 
رعایت الگوی مصرف آب افزود: بسیار خرسندیم 
که طی این هفته با افتتاح 18 پروژه آبرسانی، اهالی 

20 روستا با بیش از 4 هزار و 103 خانوار از نعمت 
آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند 
که برای به بهره برداری رسیدن این پروژه ها بالغ بر 

122 میلیارد  و 900 میلیون ریال اعتبار هزینه شد.
اجرایی  عملیات  در خصوص  عبدالهی  مهندس 
مجتمع آبرسانی روستایی الله آباد بابل گفت: حجم 
کل عملیات تعریف شده برای این پروژه شامل لوله 
گذاری خط انتقال به طول 30 کیلومتر ، لوله گذاری 
خطوط شبکه توزیع به طول 105 کیلومتر،احداث 
مخزن زمینی یکهزار متر مکعبی،ساخت 3 واحد 
یک  اندازی  راه  و  نصب  تهیه،  و  پمپاژ  ایستگاه 
دستگاه دیزل ژنراتور بوده که از ابتدای پروژه تا 

کنون بیش از 12 میلیارد ریال اعتبار صرف شد.
وی افزود: در فاز اول این پروزه 30 کیلومتر خط 
انتقال،105 کیلومتر شبکه توزیع و احداث 2 واحد 
ایستگاه پمپاژ  با صرف 100 میلیارد ریال اعتبار 
انجام شده و در فاز دوم احداث یک باب مخزن 
زمینی به حجم یکهزار متر مکعب ، تجهیز و راه 
اندازی یک واحد ایستگاه پمپاژ و نیز تهیه، نصب و 
راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور با صرف بالغ 

بر 17 میلیارد ریال اجرا شده است.
روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیر 
پروژه  این  از  برداری  بهره  با  داد:  ادامه  مازندران 
اهالی 23 روستا با جمعیتی بالغ بر  15 هزار نفر بر 
اساس آخرین سرشماری از مزایای این طرح بهره 

مند شدند.
در ادامه این مراسم استاندار مازندران طی سخنانی 
ضمن گرامیداشت هفته دولت، از افتتاح فاز دوم 
مجتمع آبرسانی روستایی الله آباد بابل و بهره مندی 
23 روستا از این پروژه ابراز خرسندی کرد و گفت: 
روستاها از دیرباز با مشکل فقدان آب آشامیدنی 
سالم و بهداشتی مواجه بودند بنابراین آبرسانی به 

روستاها در اولویت ماست.
مهندس محمد اسالمی افزود: آبرسانی به 23 روستا 
در این منطقه و برخورداری مردم از مزایای این 
پروژه برای ما بسیار ارزشمند است زیرا 23 روستا 
با جمعیتی بالغ بر15 هزار نفر از آن بهره مند شدند 
که نتیجه ملموس و مستقیم در زندگی مردم دارد لذا 
امیدوارم خداوند متعال این خدمت خالصانه را از 
خدمتگزاران خود بپذیرد و اجرشان را محفوظ دارد.

 بهره برداری از فاز دوم مجتمع  آبرسانی روستایی الله آباد بابل

فراخوان جشنواره ملی عکس آیات با عنوان »قرآن، معنای 
زندگی« از سوی اداره کل ارشاد استان کرمان منتشر شد. به 
گزارش پیام زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با همکاری اداره 
کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی، جشنواره ملی »عکس آیات« را با عنوان 
»قرآن، معنای زندگی« در چهار بخش ملی، ویژه، استانی و 
مردمی با هدف آشنایی بیشتر جامعه ایران زمین به مفهوم 
»قرآن« به عنوان یک راهکار و مسیر عبور در همه زمینه ها 
و جوانب برای زندگی بهتر و سالم همزمان با والدت نبی 
مکرم اسالم پیامبر رحمت و مهربانی و هفته وحدت، آبان ماه 
سال 1397 در موزه صنعتی کرمان برگزار می کند. معنویت 
و عرفان عملی با فرهنگ قرآن برای زندگی بهتر، روزنه 
عشق به همنوع با توجه به تأکید قرآن بر بخشش، زندگی 
سالم با توجه به آیات قرآن در تکریم خانواده، مراسم و اعیاد 

مذهبی، اعیاد قرآنی و عترتی و فضاهای اسالمی )مساجد، 
امامزاده ها، تکایا( مرتبط با آیین ها و مناسبت های مذهبی 
محورهای اصلی این رویداد است.  سه شنبه و چهارشنبه 
اسامی  و  شد  خواهد  انتخاب  آثار   97 آبان  دوم  و  اول 
پذیرفته شدگان 9 آبان اعالم می شود. اختتامیه و اهدای 
جوایز جشنواره 30 آبان 97 بوده و نمایشگاه موزه شماره 2 
صنعتی کرمان نیز در همین روز افتتاح می شود. عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشتر از مقررات جشنواره، آدرس 
 دبیرخانه و جوایز این رویداد می توانند به سایت جشنواره
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کارگردان و مجری برنامه »خندوانه« درباره افراد 
جایگاه  این  به  ناگهانی  که  محبوب  و  مشهور 
می رسند و نامشان سلبریتی است، می گوید: در 
هالیوود روانشناس ستاره ها وجود دارد که ما آن 

را نداریم.
 یکی از اتفاقاتی که فضای مجازی را تحت الشعاع 
خود قرار داده ایجاد شائبه و موضع گیری درباره 
هر چیزی توسط هرکسی مخصوصاً سلبریتی ها 
است که درباره همه مسائل این روزها صحبت 
می کنند. حتی کسانی که تازه به دوران رسیده و 
تازه وارد هستند هم نیامده می خواهند ره صدساله 

بروند. صرفاً وقتی جوی در فضای مجازی راه 
می افتد، با آن می خواهند همراه شوند و شلوغ 
گوی  روزها  این  که  اقشاری  از  یکی  کنند. 
سبقت در فضای مجازی را ربوده اند کمدین های 
خنداننده شو هستند که یک شبه سلبریتی شده اند. 
رامبد جوان در این باره به تسنیم، گفت: این میزان 
از محبوب و مشهور شدن ناگهانی، اتفاق عجیبی 
بود و طبق تجربه ای که از دوره قبل این برنامه 
داشتیم به بچه ها گفته بودیم که استقبالی را که از 
آنها می شود در رؤیای خود هم نمی توانند ببینند. 
در هالیوود روانشناس ستاره ها وجود دارد، که ما 

آن را نداریم. در آنجا هم وقتی فردی یک شبه 
میزان  از  می تواند  می شود،  ستاره  و  محبوب 
توجهی که قرار می گیرد وضعیت ناهنجاری پیدا 
کند، منتها چون این شهرت خیلی دوره ای بوده و 
تب آن خیلی زود می خوابد برای اینکه فرد دچار 
افسردگی نشود، بعد از این وضعیت روانشناس 
او را تحت درمان قرار می دهد. موضوع نداشتن 
روانشناس ستاره ها یا اصطالحاً نبود مدیریت و 
کنترل سلبریتی ها در جامعه ما لطمات زیادی را 
در فرهنگ سازی و الگوسازی انجام داده است. 
اما رامبد جوان در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار 
مسائل  همه  به  ورود  بر  مبنی  تسنیم  فرهنگی 
توسط سلبریتی ها، خاطرنشان کرد: من معتقدم 
دهد  انجام  بخواهد  هرکاری  می تواند  هرکسی 
خودم  برای  من  دارند.  رسانه ای  آزادی  یک  و 

می توانم تعریف قائل باشم.
کارگردان و مجری برنامه »خندوانه«، تأکید کرد: 
معتقدم که جهان آزاد و فکر آزاد فکر و جهانی 
هستند که به همه افکار احترام می گزارد و همه 
نگاه ها را محترم می شمارد. احترام دقیقاً به این 
معنی است که می پذیرم در یک چیزی با همدیگر 
اجازه  آدم ها  این که  باشیم.  داشته  نظر  اختالف 
ورود دارند معلوم است که دارند و اآلن فضای 
مجازی یک رسانه است و هرکس یک صفحه ای 
برای خودش دارد و می تواند نظرات خودش را 

ارائه بدهد. رامبد جوان با اشاره به اینکه فعاالن 
رسانه ای و جامعه خودش درباره موضع گیری های 
درست یا نادرست سلبریتی ها قضاوت می کنند، 
افزود: چرا یک سلبریتی نباید به همه موضوعات 
ورود کند؟ حال اینکه ورود می کند چقدر از پس 
این ورود برمی آید خودش جای بحث دارد، یعنی 
چقدر سواد و توانمندی اش را دارد و می تواند 
تحلیل درست ارائه بدهد. مخاطب هم همان قدر 
می تواند با آن سلبریتی یا فرد مشهور ارتباط برقرار 
ـ کسی که مطلب او را می خواند، ویدئویی  کندـ 
را که بارگذاری کرده می بیند یا با موضعش مواجه 
ـ اما کار غلطی است که ما آن سلبریتی  می شودـ 
را تحت فشار قرار دهیم و بگوییم »تو نباید این 
کار را بکنی، سوادش را نداری« این اظهارنظر را 
انجام ندهد. چون مردم ناظران حقیقی هستند 
و سواد آن موضع گیری مربوطه را نداشته باشد 

همه چیز معلوم می شود.
وی ادامه داد: یک کسی آن قدر بلد است که یک 
کاری را انجام می دهد و یک کسی بلد نیست 
باید  را  آزادی  این  نمی شود.  و  می دهد  انجام 
بدهیم و همه مان این آزادی و حق اظهارنظر را 
برای همدیگر قائل شویم. و فضای مجازی اتفاقًا 
همین رویکرد را دارد و از این جهت همین رسانه 
پرمخاطبی است، چون همه آدم ها اجازه اعالم 

وجود دارند و این اتفاق جذابی است.

تلویزیون دوران سختی را می گذراند
رامبد جوان : 

فراخوان جشنواره میل 
»عکس آیات« منترش شد


