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 گـران تر
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توزیع
 سبدهای کاال

 آغاز شد 

اعالم نوبت بندی 
پرداخت وام ضروری 

بازنشستگان
751

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد:

دالر صادرات غیرنفتی باید
 به چرخه اقتصادی بازگردد

نوبخت: بودجه ۹۸ برای بدترین شرایط آماده می شود

الزامات  و  یو  سنار چند  در   ۹۸ بودجه  تدوین 
یم              باتحر مقابله 
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سرمقاله

دشمن، ایران را 
نشانه رفته است

نگاه روز
سایه روشن انتخاب وزرای 

جدید کابینه

ملت ایران خون می دهد از کودک و جوان 
تا سالخورده و کهنسال،اما به خوبی می داند 
ریشه حل مشکالت در اتحاد و همبستگی 

است.
در سالگرد آغاز دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 
به ملت ایران ،این بار تروریسم و وحشت و 
خشونت از آستین جماعتی بیرون آمد که فکر 
می کند با به خاک و خون کشیدن زنان و 
کودکان می تواند از نمد نارضایتی جامعه برای 
خود کالهی ببافد. در شرایطی که جامعه ما 
در اوج فشارها و تنگناهای مختلفی در عرصه 
های اقتصادی و سیاسی قرار دارد،این اقدام 
کودک  خون  که  تروریستی  و  انسانی  غیر 
چهار ساله تا جانبازی ۷۰ درصد را بر خاک 
تفیده خوزستان ریخت نشان داد که گویا 
حافظه تاریخی دشمنان فراموش کرده است 
که مردم ایران به رغم نقدها و حتی اعتراض 
هایی که به دولت و بخش های دیگر، به دلیل 
مشکالت و بحران ها دارند اما هیچ گاه دل 
در گرو چکمه های اجنبی برای دموکراسی 

و رفاه نبستند.

3 پژمان گرامی

جهانگیری: دولت در هر شرایطی کاال های اساسی را تامین می کند 

کاهش درآمدهای دولت در سال ۹۸

وزیر اطالعات: تروریست های حادثه اهواز تا آخرین نفر شناسایی می شوند 

 بازداشت شماری از عوامل مرتبط با 
حادثه تروریستی اهواز

ورزش قهرمانی 
باید مردم را به انجام 

ورزش تشویق کند

به گزارش زمان ،جمعی از ورزشکاران مدال آور و غرورآفرین کشورمان در بازی های 
آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا )اندونزی( دیروز با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار و گفت وگو 
کردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار قبل از بیان نکاتی خطاب به ورزشکاران، 
حضور گرم و پر شور ملت ایران در مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء علیه السالم 
را پر معنا و با عظمت تر از سالهای قبل خواندند و با اشاره به حادثه تروریستی دو روز 
قبل در اهواز، گفتند: این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که ملت ایران در راه پر افتخار 

پیشرفت و اعتالء، دشمنان زیادی دارد.
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تهدیدها و جوسازی های ترامپ در اعمال فشار به 
اعضای اوپک در نشست الجزایر که با هدف افزایش 
فوری تولید نفت و بسترسازی برای حذف نفت ایران 
از بازارهای جهانی انجام می شد به شکست انجامید.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، دهمین جلسه کمیته 
مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت 
با  )یکشنبه(  دیروز   )JMMC( غیراوپک  و  اوپک 
حضور نمایندگانی از 24 کشور از جمله ایران در 
الجزیره پایتخت الجزایر برگزار شد.برخالف گمانه 
زنی هایی که در ابتدا مبنی بر کوتاه آمدن برخی 
اعضای اوپک در مقابل فشارهای آمریکا و موافقت 
آنها با افزایش فوری تولید نفت مطرح بود، اما در 
نهایت با مقاومت کشورهایی مانند ایران، این طرح 
آمریکا شکست خورد.الجزایر، کنگو، کویت، ونزوئال، 
امارات، قطر،آذربایجان، روسیه و عربستان در سطح 
سایر  کردند،  شرکت  نشست  این  در  انرژی  وزیر 
نشست  این  عازم  را  نمایندگان خود  نیز  کشورها 
آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ  بودند.دونالد  کرده 
توئییتی  انتشار  با  نشست  این  برگزاری  از  پیش 
انتقاد از برخی کشورهای عرب  اقدام به تهدید و 
در  واقع  کشورهای  از  »ما  کرد:  نفت  تولیدکننده 
منطقه خاورمیانه حمایت می کنیم، این کشورها 
با این حال باعث می  بدون ما امن نخواهند بود، 
شوند قیمت نفت باالتر برود؟ ما این را به خاطر 
را  نفت  قیمت  اکنون  باید  اوپک  سپرد،  خواهیم 
بیژن  اظهارات،  این  به  واکنش  در  دهد.«  کاهش 
زنگنه وزیر نفت، توئیت ترامپ را بزرگ ترین توهین 
منطقه  در  آمریکا  دوست  ملت های  و  دولت ها  به 
تهدیدها،  این  »امیدوارم  کرد،  تاکید  و  دانست 
برخی همکاران اوپکی   مرا وحشت زده و به اجرای 
دستورهای رئیس جمهوری ترامپ ترغیب نکند.« 
بر  نظارت  به نشست کمیته مشترک وزارتی  وی 
توافق کاهش عرضه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و غیراوپک )JMMC( اشاره و گفته 
بود: امیدوارم نتایج این نشست تحت تاثیر توییت 

تهدیدآمیز رئیس جمهوری ترامپ قرار نگیرد؛ اوپک 
سازمانی مستقل از آمریکاست و امیدوارم همواره 
به  فشار  از  آمریکا  اهداف  جمله  بماند.از  مستقل 
تولیدکنندگان نفت در حاشیه برگزاری این نشست، 
باال بردن میزان تولید نفت و آماده کردن بازارها برای 
تحریم نفتی ایران بود.همچنین برخی کشورها مانند 
عربستان و متحدانش در کنار روسیه امید داشتند 
که بتوانند در صورت کاهش صادرات نفت ایران، آنها 
سهم ایران در بازارهای صادراتی را به خود اختصاص 
دهند.صادرات نفت ایران بیش از 2 میلون بشکه 
در روز است که حذف آن از بازار به راحتی امکان 
پذیر نیست، اما ترامپ تالش دارد با اعمال فشار 
به عربستان و متحدانش ظرفیت تولید آنها را باال 
ببرد تا بتوانند خالء ناشی از احتمال خروج نفت 
صادراتی ایران از بازارهای جهانی را پر کنند.اما ایران 
بار دیگر با دیپلماسی موفق نفتی تالش کرد این 
دسیسه آمریکا و متحدانش را به شکست بکشاند. بر 
این اساس، زنگنه وزیر نفت ایران پیش از برگزاری 
این نشست تاکید کرد: هر تصمیمی در اوپک که به 
زیان منافعش باشد را وتو می کند.زنگنه وزیر نفت 
پیشتر نیز گفته بود: برخی کشورهای عضو در اوپک 
در پی خشنود کردن آمریکا هستند؛ ایران بر این 
باور است که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق 
 )JMMC( غیراوپک  و  اوپک  نفت  عرضه  کاهش 
هیچگونه حق تصمیم گیری و اختیار قانونی ندارد 
و از نظر حقوقی دارای صالحیت نیست که درباره 
هیچ مساله ای تصمیم گیری کند؛ نظارت  آن هم 
تعیین کننده نیست، این نهاد تنها نظارت و بررسی 
می کند و به نشست وزارتی گزارش ارائه می دهد.

موضع ایران در نشست الجزایر، حمایت بر پایبندی 
1۰۰ درصدی اعضای اوپک بود که بارها بر آن تاکید 
کرد.بر این اساس، حسین کاظم پور اردبیلی نماینده 
ایران در هیات عامل سازمان کشورهای صادرکننده 
برای  ایران  اسالمی  )اوپک( گفت: جمهوری  نفت 
رسیدن به پایبندی 1۰۰ درصدی به توافق اوپک 

ممانعتی ندارد ولی بیش از آن را نمی پذیرد.وی 
افزود: از همکاری همه کشورها استقبال می کنیم 
درباره  همکاری  برای  جلسه  این  در  ما  حضور  و 
هیات  در  کشورمان  است.نماینده  بازار  وضعیت 
عامل اوپک در ادامه تاکید کرد که ایران تولید نفت 
خود را همچنان ادامه می دهد.وی در مورد موضع 
گیری های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 
خصوص بازار نفت و اوپک نیز گفت: او با گستاخی 
در امور اوپک دخالت می کند و قصد باجگیری از 
برخی اعضا را دارد. ترامپ مدعی است این کشورها 
مورد تهدید هستند در حالی که کسی در منطقه 

مورد تهدید نیست.
نظارت  وزارتی  مشترک  کمیته  نشست  پایان  در 
غیراوپک  و  اوپک  نفت  عرضه  کاهش  توافق  بر 
افزایش فوری  )JMMC( بدون دستیابی به هدف 
تولید نفت که آمریکا آن را دنبال می کرد، بیانیه 
کمیته  است:  آمده  بیانیه  این  شد.در  صادر  ای 
مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر اوپک 
گزارش ماهانه کمیته مشترک فنی نظارت بر توافق 
مدت  کوتاه  تحوالت  و   )JTC( غیراوپک  و  اوپک 
سال  دورنمای  شامل  خام  نفت  جهانی  بازارهای 
وزارتی  مشترک  کردند.کمیته  بررسی  را   2۰1۹
اشاره کرد که  غیراوپک  و  اوپک  توافق  بر  نظارت 
بر خالف افزایش تردیدها در بنیان های بازار نفت 
شامل اقتصاد، عرضه و تقاضا، کشورهای حاضر در 
توافق همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به 
تالش خود برای بازار متوازن و پایدار نفت به نفع 
اقتصاد  و  تولیدکنندگان، صنایع  مصرف کنندگان، 
همچنین  کمیته  می دهند.این  ادامه  جهان  کالن 
رضایت خاطر خود را از چشم انداز کنونی بازارهای 
جهانی نفت خام و وجود تعادل سالم بین عرضه 
آینده کمیته مشترک  اعالم کرد.نشست  تقاضا  و 
وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک 
و غیراوپک 11 نوامبر 2۰1۸ )2۰ آبان ماه ۹۷( در 

ابوظبی )امارات متحده عربی( برگزار می شود.

شکست آمریکا در بسترسازی حذف نفت ایران از بازار جهانی؛

تاکید ایران بر پایبندی 100 درصدی اعضای اوپک 

با اتمام مهلت ثبت نام اینترنتی تسهیالت وام ضروری ۵ میلیون تومانی 
و  بازنشستگان  از  نفر   ۶۸۹ و  هزار   234 کشوری،  بازنشستگی  صندوق 

موظفین صندوق بازنشستگی کشوری، درخواست خود را ثبت کردند.
صندوق  مدیرعامل  زاده   تقی  جمشید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
بازنشستگی کشوری گفت: مهلت یک ماهه »ثبت نام اینترنتی وام ضروری 
بازنشستگان و موظفین در سال ۹۷« روز شنبه 31 شهریور ۹۷ به پایان 
پوشش  موظفین تحت  و  بازنشستگان  از  نفر  و ۶۸۹  هزار  و 234  رسید 
 ،cspf.ir درخواست خود را در سایت صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی
ثبت کردند.تقی زاده با اشاره به اینکه قول دادیم تا در مهرماه پرداخت وام 
آغاز شود، اظهار داشت: قرار است با همکاری بانک صادرات، آغاز پرداخت 
وام طی مراسمی همزمان با همایش گرامی داشت هفته دفاع مقدس انجام 
شود و نتایج نوبت بندی دریافت وام ۵ میلیون تومانی برای بازنشستگان 
متقاضی که درخواست آن ها در سامانه اینترنتی ثبت شده است، بر روی 
سایت صندوق قرار گیرد و تالش می کنیم تا 1۰ روز آینده پرداخت وام 
به 3۰ هزار نفر نخست انجام شود.وی با بیان اینکه ثبت نام اینترنتی وام 
ضروری ۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری، به مدت یک ماه از اول 
شهریور همزمان با هفته دولت آغاز و تا 31 شهریور ۹۷ در سایت صندوق 
دفاع  هفته  داشت  گرامی  مراسم  گفت:  شد،  انجام  کشوری  بازنشستگی 
با حضور مقامات کشوری و لشکری  مقدس در هفته جاری در تهران و 

برگزار می شود که یکی از برنامه های این همایش اجرای مراسم نمادین 
آغاز پرداخت وام ضروری است.تقی زاده با بیان اینکه امسال با همکاری 
بانک صادرات ایران 2۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ارائه تسهیالت قرض 
الحسنه وام ضروری تخصیص یافته است، گفت: این وام به مبلغ ۵ میلیون 
تومان با کارمزد 4 درصد است که برای 4۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده 
بود که با توجه به ثبت حدود 243 هزار نفر از بازنشستگان در کل کشور، 
گرفت.  خواهد  تعلق  شده  ثبت  های  درخواست  همه  به  تسهیالت  این 
همچنین ارائه تسهیالت باقیمانده طی ماه های آینده مجدداً از طریق ثبت 
نام اینترنتی به بازنشستگان تحت پوشش انجام می شود.وی تصریح کرد: 
این تسهیالت در هر ماه به 3۰ هزار بازنشسته متقاضی با توجه به اعتبارات 
بانک پرداخت می شود که بنابراین با توجه به تعداد ثبت نام کنندگان، طی 
۶ یا ۷ ماه به حساب همه متقاضیان واریز خواهد شد. مدت بازپرداخت وام 
ضروری نیز 3۶ ماه است که پس از پرداخت، ماهانه 1۵۰ هزار تومان از 
حساب وام گیرنده کسر خواهد شد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
همچنین اعالم کرد: از تعداد درخواست های ثبت شده، بیشترین آمار ثبت 
درخواست وام ضروری ۵ میلیون تومانی، مربوط به استان های تهران با 
3۷ هزار و 3۸۰ نفر، فارس با 1۷ هزار و ۷3۰ نفر، اصفهان با 1۷ هزار و 
۷۰۵ نفر، خراسان رضوی با 1۷ هزار و 243 نفر، و مازندران با 13 هزار و 

4۰3 نفر است.

بازنشستگان وری  ضر وام  پرداخت  نوبت بندی  اعالم 
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سایه روشن انتخاب وزرای جدید کابینه

قرار است بعد از بازگشت روحانی از نیویورک، ترکیب جدید تیم اقتصادی 
مشخص شــود؛ اما این بار مردان اقتصادی کابینه باید از جنس دیگری 

انتخاب شوند تا حداقل دو سال باقیمانده از عمر دولت، بهتر بگذرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، تیم اقتصادی دولت اکنون کج دار و مریز 
اقتصاد ایران را هدایت می کند. نتیجه اش هم همانی است که اکنون در 
اقتصاد ایران به خوبی قابل مشاهده است. بخشنامه های متعدد، امضاهای 
ضعیف بر پای دستورالعمل ها، تصمیمات خلق الساعه، عدم ثبات قوانین و 
مقررات و در نهایت، فعاالن اقتصادی که اگر بخواهیم خوشبینانه بگوییم، 
فردایشــان هم برایشان قابل پیش بینی نیست. اقتصاد ایران اکنون تیم 
اقتصادی مشخص و منسجمی ندارد؛ روزها در گذر است و به زودی، سایه 
تحریم های تازه اقتصاد ایران را در بر خواهد گرفت.این روزها اما حســن 
روحانی، برای حضور در مجمع ساالنه سازمان ملل متحد، به نیویورک رفته 
است. او پایش را از فرودگاه مهرآباد بیرون نگذاشته بود که زمزمه  های تازه 
ای از استعفا و تغییر و چینش کابینه به گوش رسید. محمد شریعتمداری 
استعفا داد، روحانی قبول کرد، تکذیب شد، تائید شد و در نهایت وزارت 
صنعت اطالعیه داد، معاون حقوقی رئیس جمهور دوباره استعفا را تائید کرد 
و در نهایت، همه چیز دوباره تکذیب شد. اما در ادامه خبر از مجلس رسید 
که محمد شریعتمداری از رئیس جمهور برای رفتن به وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، چراغ سبز گرفته است.چند روز پیش هم هر هفت معاون 
شریعتمداری اســتعفا دادند و دلیل آن را هم بازنشستگی اعالم کردند، 
اگرچه باز هم برخی پارلمان نشینان می گویند که این استعفا با هدف کم 
کردن فشارهای مجلس جهت استیضاح وزیر صنعت بوده است.  داستان 
هر چه باشد، اکنون زمزمه های چینش دوباره کابینه به گوش می رسد. 
قرار است که وقتی حسن روحانی از نیویورک باز می گردد، ترکیب جدید 
تیم اقتصادی دولت هم مشخص شود. برخی نمایندگان مجلس می گویند 
قرار اســت محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفته و جایگزین علی ربیعی، وزیر اســتیضاح 
شده این وزارتخانه شود و مسعود کرباسیان، که با رای نمایندگان مجلس 
به اســتیضاحش، از ادامه همراهی با دولت در قالب وزیر امور اقتصادی و 
دارایــی باز ماند، به وزارت صنعت، معدن و تجارت برود.فارغ از اینکه چه 
فردی به کجا می رود و آیا محمد شریعتمداری، وزیر صنعت برای وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسعود کرباسیان، وزیر برکنار شده اقتصاد برای 
وزارت صنعت، معدن و تجارت شایستگی دارد، به نظر می رسد که هر گونه 
تصمیمی در این رابطه می تواند آینده اقتصاد ایران و حتی سرانجام خوش 
یا ناخوش کارنامه دولت دوازدهم را که تقریبا به میانه راه رسیده است، رقم 
بزند.اقتصاد ایران دیگر وزرایی نمی خواهد که جزیره ای عمل کنند. زمین 
بازی اقتصاد ایران اکنون یک جنگ اقتصادی را پیش روی خود می بیند 
که برخی کشورهای منطقه و آمریکا در یک سوی آن ایستاده اند و هر روز 
سناریویی تازه را برای اعمال فشار بر اقتصاد کشور پیاده می کنند.  روزهای 
سختی برای اقتصاد ایران در پیش است؛ البته تلخی سوءمدیریت های دولت 
دوازدهم، باعث شد این سختی پیش از موعد برای اقتصاد ایران و فعاالن 
اقتصادی آغاز شود و عرصه برای بخش خصوصی تنگ. دولت دوازدهم، تیم 
خوبی برای سکانداری اقتصاد کشور انتخاب نکرد. تیمی که در اوج چالش 
اخیر بازار ارز، نمایشی تمام عیار از ضعف و ناتوانی را به نمایش گذاشت. حال 
هم که حدود یک ماهی هست که تیم اقتصادی ناقص است و کسی حرف 
سرپرستان این وزارتخانه ها را گوش نمی دهد. مشخص نیست که باالخره 
رئیس جمهور چه افرادی را برای ســکانداری وزارتخانه های اقتصاد و کار 
انتخاب خواهد کرد؛ حال هم که زمزمه استیضاح و استعفای وزیر صنعت 
آن هم در زمانی مطرح شده است که به آغاز تحریم های سرسختانه آمریکا 
علیه ایران در آبان ماه، نزدیک می شویم.اکنون اقتصاد ایران نیاز به وزرایی 
در تیم اقتصادی کابینه دارد که نگاه مهندسی داشته و همه تصمیمات و 
ترجیحات را در یک چرخه اقتصادی و مهندسی شده ببینند؛ این روزها 
دیگر نگاه جزیره ای جواب نمی دهد و شــرایط برای بیشتر شدن شکاف 
بین تولیدکننده و مصرف کننده، صادرکننده و واردکننده، کارگر و کارفرما، 
کارخانه دار و سرمایه گذار نیست. اقتصاد ایران وزرایی می خواهد که مدیریت 
را به مفهوم واقعی و در حد اعالی خود پیاده کنند. این اقتصاد دیگر تاب 
سعی و خطا با وزرایی تازه نفس اما ناکارآمد را ندارد. به خصوص اینکه قرار 
باشد این مهره های ناکارآمد، از خانه ای به خانه دیگر کوچ کنند.واقعیت آن 
است که کارنامه تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، دروس تجدیدی زیاد 
داشته است و باید برای جبران آن، با سرعت بیشتری حرکت کرد و شاید 
هم معلم خصوصی گرفت. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت فردی را 
می خواهد که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تحریم ها، کنش ها و 
واکنش های بخش های مختلف درگیر با این سیستم را به خوبی بشناسد 
و بتواند با این شناخت، کل بدنه صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند. 
اکنون دیگر وقت تصمیم گیری های غیرسیستماتیک و جزیره ای نیست؛ 
چراکه دیگر فرصتی باقی نمانده است. موضوع البته از وقتی نمود بیشتری 
پیدا می کند که چالش بازار ارز هویدا شد. روزهایی که باید وزارتخانه های 
اقتصادی در قالب یک تیم، آنقدر منسجم عمل می کردند که چالش ارزی 
به یک فرصت برای اقتصاد ایران تبدیل می شد و کاالهای بیشتری را روانه 
بازارهــای صادراتی می کرد تا بلکه ارز حاصل از صادرات، جبران کاهش 
فروش نفت را کرده و بخش های مختلف اقتصاد و صنعت کشور را به راه 
بیندازد؛ نه اینکه بخشنامه ای را یک بخش از دولت اتخاذ نماید و بخش 
دیگر، وتو کند. حال وقت تصمیمات سیاسی در انتخاب کابینه نیست.شاید 
این آخرین فرصت حسن روحانی برای ساماندهی اقتصاد ایران و چینش 
مهره هایی کارآمد و حرفه ای و با تجربه باشد که بتوانند اقتصاد ایران را تا 
حد ممکن ســامان داده و شرایط را حداقل در دو سال باقیمانده از عمر 
دولت، به سمت ارایه یک کارنامه قابل دفاع سوق دهند. کارآمدی اقتصادی 
چیزی نیست که با ژست و حرف های بی عمل به دست آید؛ بلکه باید به 
مفهوم واقعی، مدیریت، کارآمدی و نگاه مهندسی را برای شرایط کنونی در 
تک تک اعضای تیم اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور مشاهده کرد.

آمریکا راههای تأمین داروی
 بیماران ایران را بسته است

نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی گفت: در شرایط فعلی که آمریکا به 
اسم دموکراسی مردم را با مشکالتی مواجه کرده است، به ظاهر می گوید 

دارو تحریم نیست اما همه راه های تامین دارو را بسته است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، مسعود پزشکیان دیروز دوشنبه در مراسم 
افتتاح چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران فارما )دارو و صنایع وابسته( 
در مصلی امام خمینی )ره( افزود: در وضعیت اقتصادی فعلی باید تولید 
نیازهای اساسی کشور جدی گرفته شود، باید پشت سر صنعتگران دارو 
بایســتیم تا نیازهای مواد اولیه دارویی را که از خارج وارد می کردند به 
دست دانشگاهیان تولید کنیم.وی ادامه داد: با وجود این کمبودها دست از 
ولخرجی برنمی داریم در حالی که باید به نیازهای اساسی صنعتگران دارو 
توجه کرد.پزشکیان تاکید کرد: آمریکا با همه مردم ایران سرجنگ دارد اما 
از انسانیت سخن می گوید؛ وظیفه صنعتگران و دانشگاهیان و دولت این 
است که با تمام وجود از این تهدید استفاده کنند و روی پای خود ایستادن 
را بیاموزند.نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی گفت: تحریم های اولیه 
به ما یاد داد تا آنجا که می توانیم پاسخگوی نیاز مردم باشیم؛ تحریم های 
فعلی باید به ما یاد بدهد که تا آنجا که می توانیم خودکفا باشیم.پزشکیان 
افزود: اگر کسی با جناحی دعوا دارد نمی تواند همه مردم بی گناه را تحت 

فشار بگذارد؛ پاسخ به درد و نیازهای مردم را نباید سیاسی کرد.

تروریست ها پاسخ کوبنده ای 
دریافت می کنند

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش: تروریست های 
کور باطن نیز مانند صدام پاســخ کوبنده ای دریافت 

خواهند کرد.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ امیر سرتیپ نوذر 
نعمتی در صبحگاه مشترک نیرو های چهارگانه ارتش 
اظهار کرد: این گردهمایی به منظور گرامی داشــت 
یاد و خاطره رزمنــدگان و ایثارگــران دوران دفاع 
مقدس برگزار شده است.وی افزود: دشمن بعثی در 
چنین روز هایی با پشتیبانی استکبار جهانی تجاوز 
وحشیانه ای را علیه نظام جمهوری اسالمی آغاز کرد.

امیر نعمتی با بیــان اینکه در همان روز های آغازین 
دوران دفاع مقدس همه دنیــا به ویژه صدام به این 
نتیجه رسیدند که رژیم بعثی به هیچ کدام از اهداف 
خود نخواهند رسید. آنان که به دنبال فتح 3 روزه اهواز 
و تصــرف یک هفته ای تهران بودند، تنها 34 روز در 
خرمشهر زمین گیر شدند.وی ادامه داد: امروز سالگرد 
یکی از بزرگ ترین عملیات های دفاع مقدس است که 
با نام ثامن االئمه انجام گرفت.امیرنعمتی تصریح کرد: 
در این عملیات تمام نیرو های ارتش و سپاه پاسداران 
حضور داشتند و همگی در کنار هم با هماهنگی و 
انســجام درس بزرگی به دشمنان این کشور دادند.

جانشــین فرمانده نزاجا ادامه داد: رژیم بعثی تالش 
زیادی کرد ارتباط اهواز را با جنوب خوزستان از طریق 
تصرف آبادان قطع کند که با مقاومت نیرو های مسلح 
موفق به انجام این کار نشد و نیرو های مسلح پس از 
4۸ ساعت از آغاز این عملیات با دریافت فرمان امام 
)ره( مبنی بر اینکه حصر آبادان باید شکسته شود، 
این کار بزرگ را با جان و دل انجام دادند.وی با بیان 
اینکه عملیات ثامن االئمه بازتاب های داخلی و خارجی 
داشت، افزود: این عملیات سبب ارتقای روحیه و انگیزه 
در میان رزمندگان اسالم شد و همچنین نقطه عطفی 
در میان نیرو های مســلح بود؛ چرا که عملیات های 
مشــترک آفندی موفقیت آمیز بعد از این عملیات 
شکل گرفت.جانشین فرمانده نزاجا گفت: این عملیات 
همچنین به رژیم صدام فهماند که کمتر از یکسال 
دیگر از کشور با خفت بیرون خواهد رفت.وی با اشاره 
به حمله تروریستی که اخیرا در جریان رژه نیرو های 
مسلح در جنوب کشور انجام گرفت، گفت: عوامل این 
حمله تروریستی ادامه دهندگان افرادی هستند که به 
رژیم بعثی در زمان جنگ کمک می کردند و این ها 
همان مســیر و هدف را دنبال می کنند.امیر نعمتی 
افزود: دشــمنان بدانند، بی تردید این اتفاقات باعث 
وحدت نیرو های مسلح و استقامت ملت ایران خواهد 
شد و تروریست ها در واقع با انجام این گونه کار های 
احمقانه عمر خود را کوتاه می کنند.وی با بیان اینکه 
خوزستان مهد رشادت، ایثارگری و مردانگی و غیرت 
اســت، افزود: تروریست های کور باطن بازهم پاسخ 

کوبنده ای دریافت خواهند کرد.

نامه رئیس جمهور به ۴۸ سازمان 
برای همکاری با کسب 

و کارهای فضایی

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه درنامه ای به 
رئیس جمهور خواستار همکاری 4۸ سازمان با کسب 
وکارهای فضاپایه شدیم، گفت: رئیس جمهور با ارجاع 

این نامه به سازمانها، برلزوم این تعامل تاکید کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی براری با اشاره به 
برنامه های این سازمان برای توسعه کسب وکارهای 
حوزه فضایی اظهار داشت: دولت باید بسترهای قانونی 
را برای شکل گیری کسب و کارهای فضاپایه در کشور 
فراهم کرده و موانع موجود را رفع کند.وی با اشاره به 
لزوم آزادسازی داده ها و اطالعات دستگاههای دولتی 
برای در اختیار گذاشتن کسب و کارها، گفت: ما در 
بندی از برنامه توسعه فضایی کشور، بر لزوم آزادسازی 
داده های دستگاههای دولتی تاکید کرده ایم تا این 
اطالعات در اختیار کسب وکارها قرار گرفته و بتوان از 
آنها، خدمات دریافت کرد.رئیس سازمان فضایی ایران 
با بیان اینکه هم اکنون داده های فضایی در کل دنیا، 
توانسته در کاهش هزینه های کشاورزی نقش آفرینی 
کند، ادامه داد: تجربه سایر کشورها نشان می دهد که 
داده های فضایی و خدمات کسب وکارهای فضاپایه در 
این زمینه، در افزایش تولید و رشد اقتصاد کشاورزی 
نقش آفرینی کرده است.وی با تاکید براینکه به دنبال 
برگزاری جلسه با سازمانهای مرتبط برای تعامل در 
حوزه کسب و کارهای فضاپایه هستیم، افزود: دراین 
زمینه 4۸ سازمان دولتی که مصرف کننده مستقیم 
داده های ماهواره های سنجشی هستند، شناسایی 
شــده اند و همین اتفاق در حال شکل گیری برای 
خدمات ماهواره های مخابراتی نیز است.وی با بیان 
اینکه این دستگاهها باید بستر را برای شکل گیری 
کســب وکارها باز کنند، گفت: در این زمینه نامه ای 
به رئیس جمهور ارسال کردیم و خواستار تعامل این 
سازمانها به عنوان حاکمیت برای بسترسازی کسب 
وکارهای فضاپایه شدیم. رئیس جمهور نیز این نامه را 
به سازمانها ارجاع داده و بر لزوم همکاری و تعامل آنها 
در این باره تاکید کردند.براری گفت: در زمینه ماهواره 
های سنجشی و مخابراتی، ۵ اولویت برای شکل گیری 
کسب وکارها پیگیری می شود. باید در این حوزه نگاه 
از جنس کارفرمایی به سمت ارائه خدمات تغییر کند 
و دســتگاههایی مانند وزارت کشاورزی، سازمانهای 
محیط زیســت و مدیریت بحــران، از این خدمات 

استفاده کنند.

اخبار

نگاه روز

پوزش طلبیدن نشان خردمندی است

کالمامیر

غرورآفرین  و  مدال آور  ورزشکاران  از  جمعی 
جاکارتا  آسیایی 2۰1۸  بازی های  در  کشورمان 
انقالب اسالمی  با رهبر معظم  )اندونزی( دیروز 

دیدار و گفت وگو کردند.
قبل  دیدار  این  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
حضور  ورزشکاران،  به  خطاب  نکاتی  بیان  از 
عزاداری  مراسم  در  ایران  ملت  شور  پر  و  گرم 
حضرت سیدالشهداء علیه السالم را پر معنا و با 
عظمت تر از سالهای قبل خواندند و با اشاره به 
حادثه تروریستی دو روز قبل در اهواز، گفتند: 
این حادثه تلخ بار دیگر نشان داد که ملت ایران 
دشمنان  اعتالء،  و  پیشرفت  افتخار  پر  راه  در 
را  بی دفاع  افراد  به  حمله  دارد.ایشان  زیادی 
کاری بزدالنه خواندند و خاطرنشان کردند: کار 
شجاعانه از آِن جوانان برومند کشور است که در 
میدان های علمی، دفاعی و ورزشی افتخارآفرین 
این  گزارش ها  اساس  بر  افزودند:  هستند.ایشان 
جا  هر  که  است  افرادی  همان  کار  بزدالنه  کار 
امریکایی ها  در سوریه و عراق گرفتار می شوند، 
نجاتشان می دهند و دستشان در جیب سعودی 
و امارات عربی است.رهبر انقالب اسالمی تأکید 
کردند: مطمئناً گوشمالی سختی به عوامل این 
اقدام خواهیم داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای بخش 
بعدی سخنانشان را به تأکید بر ارزش کار بزرگ 
مدال آوران و توصیه چند نکته به آنان اختصاص 
دادند.ایشان خطاب به ورزشکاران گفتند: مدال 

یک  برای  ارزش  باالترین  زیرا  شمایید،  واقعی 
کشور و الزمه پیشرفت آن، وجود نیروی انسانی 
کارآمد، مؤمن، جدی، با هوش و پر تالش است.

پسران  و  دختران  افتخارآفرینی  انقالب،  رهبر 
موجب  را  جهانی  مسابقات  در  ایران  مدال آور 
حال  عین  در  و  آزاده  ملت های  خرسندی 
افزودند:  و  دانستند  استکبار  جبهه  عصبانیت 
مستکبران از پیروزی ملت ایران در هر عرصه ای 
شما  پیروزی  بنابراین  می شوند،  خشمگین 
وسیع  جبهه  شکست  و  ملت  پیروزی  واقع  در 
دشمنان ایران است، به همین دلیل حقیقتاً به 
به  من  تشکر  پیام های  و  می کنم  افتخار  شما 
شما به معنای واقعی کلمه، برآمده از دل است.

برای  به تالش مستمر دشمنان  اشاره  با  ایشان 
پنهان کردن موفقیت های بزرگ ملت ایران در 
افتخارآفرینی  البته  گفتند:  مختلف،  عرصه های 
صدها  چشم  مقابل  در  عزیز  ورزشکاران  شما 
که  است  انکار  غیرقابل  دنیا،  در  انسان  میلیون 
می کند. مضاعف  را  کارتان  ارزش  امتیاز،  این 

صحنه های  َخلق  خامنه ای،  آیت اهلل  حضرت 
درگاه  به  سجده  و  دعا  همچون  ماندگاری 
پروردگار پس از پیروزی، وقار و حجاب اسالمی 
اهداء  و  مسابقات  در  کشورمان  ورزشکار  بانوان 
مدال به شهیدان سرافراز را نشان دهنده هویت 
و شخصیت ایرانی، اسالمی و انقالبی ورزشکاران 
غیور ایران برشمردند و تأکید کردند: قهرمانان 

هویت  دادن  نشان  از  کشورها  برخی  اجاره ای 
ما  اصیل  قهرمانان  اما  هستند  ناتوان  ملت  آن 
چنین افتخارآمیز، هویت ملت ایران را نمایندگی 
می کنند و کار شما با هیچ محاسبه مادی، قابل 
ارزشگذاری نیست.رهبر انقالب اسالمی از همین 
زاویه به موضوع تهدید ورزشکاران کشورمان از 
جانب برخی مراکز خارجی پرداختند و گفتند: 
هنجارهای  مقابل  در  شدن  خاشع  و  خاضع 
مقابل  در  بنابراین  نیست،  افتخار  مایه  استکبار 
ندهید  را  مسابقه  فالن  اگر  اینکه  به  تهدید 
از  فدراسیون  فالن  ندهید،  انجام  را  کاری  یا 
و  تهدیدها  تسلیم  نباید  می شود،  ناراضی  شما 
هنجارهای غلط و تحمیلی شوید.ایشان با تأکید 
بر اینکه میدان ورزش، میدان ترس و مالحظه 
نیست بلکه میدان شجاعت و پیش رفتن است، 
گفتند: ارزشها و اصالتها را نمی توان و نباید زیر 
ایران  ملت  ارزشهای  مخالفان  البته  پا گذاشت، 
نیز نمی توانند کاری بکنند همچنان که سال قبل 
پس از آنکه علیرضا کریمی عزیز، شکست را برای 
هدف مهمتری قبول کرد، او و فدراسیون کشتی 
را تهدید کردند اما در مسابقات امسال، این جواِن 
افتخارآفرین حاضر و قهرمان شد.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در تبیین علت مخالفت با مسابقه دادن 
خاطرنشان  صهیونیستی،  رژیم  نمایندگان  با 
کردند: جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب، رژیم 
صهیونیستی و رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی 

آپارتاید  رژیم  البته  نشناخت،  رسمیت  به  را 
غاصب،  رژیم  و  کرد  سقوط  جنوبی  آفریقای 
ساقط  نیز  صهیونیستی  نژادپرست  و  کّذاب 
کردند:  تأکید  اسالمی  انقالب  شد.رهبر  خواهد 
با  ایران در مسابقات ورزشی  جمهوری اسالمی 
و  کرد  نخواهد  شرکت  غاصب  رژیم  نمایندگان 
معتقدیم خود این کار که سال گذشته علیرضا 
کریمی نمونه ای از آن را انجام داد، یک قهرمانی 
واقعی است.ایشان با اشاره به توجه ویژه مردم به 
توصیه کردند: در عین  آنان  به  قهرمان  جوانان 
و  پیش رو  انقالبِی  متدیّن،  »متواضع،  قهرمانی، 
خانواده دوست« باشید تا در چشم مردم الگوی 
انقالب  شوید.رهبر  طهارت«  و  نجابت  »صالح، 
ورزشی  کاروان  افتخارآفرینان  با  دیدار  اسالمی 
ایران را بسیار شیرین و این روز را روزی به یاد 
ماندنی برشمردند و گفتند: ورزش قهرمانی باید 
ورزش  انجام  به  را  مردم  همه  قله ای  همچون 
تشویق و ورزش را در چشم همگان شیرین کند.

در این دیدار که در فضایی صمیمی و پر نشاط 
برگزار شد، هر یک از ورزشکاران قهرمان خود را 
معرفی و نکاتی درباره افتخارات و سوابقشان بیان 
کردند.در این دیدار که وزیر ورزش و جوانان، دبیر 
کمیته ملی المپیک و رؤسای برخی فدراسیون ها 
نیز حضور داشتند، مدال آوران بازی های آسیایی 
نماز ظهر و عصر را به امامت رهبر انقالب اسالمی 

اقامه کردند.

رهبر انقالب در دیدار با  مدال آوران کاروان ورزشی ایران تاکید کردند:

ورزش قهرمانی باید مردم را به انجام ورزش تشویق کند

اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  اول  معاون 
در  دولت  درآمدهای  پیش بینی ها  براساس 
برای  افزود:  یافت،  سال ۹۸ کاهش خواهد 
حمایت از تولید و صیانت از اشتغال موجود 

نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی هستیم.
جلسه  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسحاق  ریاست  به  دیروز  اقتصاد  شورای 
اول رئیس جمهور برگزار  جهانگیری معاون 
سال  بودجه  بخشنامه  نویس  پیش  و  شد 
به تصویب رسید.اسحاق  13۹۸ کل کشور 
جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه دولت 
اقشار ضعیف  از  در شرایط دشوار پیش رو 
جامعه صیانت می کند و اعتبارات مناسبی را 
برای حمایت از آن ها در نظر گرفته است، 
گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دولت 
دارو  با  مرتبط  نیازهای  و  اساسی  کاالهای 
خواهد  تامین  شرایطی  هر  در  را  درمان  و 
دستاوردهای  برخی  تبیین  ضمن  کرد.وی 
اقتصادی دولت در پنج سال گذشته نظیر 
ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور،  بهبود 
تعامالت بین المللی و شکل گیری توافق نامه 
دولت،  غیرنفتی  درآمدهای  افزایش  برجام،  

افزایش رشد اقتصادی،  کاهش تورم و رکود، 
و  غیرمجاز  اعتباری  موسسات  ساماندهی 
افزایش حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه 
نقش  المللی  بین  فضای  کرد:  تصریح 
موثری در اقتصاد کشور ایفا می کند که با 
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های 
یک جانبه این کشور علیه کشورمان، شرایط 
جدیدی برای کشور ایجاد شده است که باید 
در تعیین جهت گیری های الیحه بودجه به 
این شرایط ویژه توجه بیشتری شود.معاون 
اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه براساس 

کشور  اقتصاد   ۹۸ سال  در  پیش بینی ها 
شرایط ویژه ای نسبت به سال جاری تجربه 
خواهد کرد، خاطر نشان کرد: فروش نفت و 
نظام بانکی در سال آینده با فشارهای زیادی 
تصمیمات  با  باید  که  بود  خواهند  مواجه 
راهگشا تالش کنیم هم بتوانیم نفت بفروشیم 
و هم نگذاریم روابط بانکی کشور با محدودیت 
جدی تر مواجه شود.جهانگیری افزود: برای 
جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر بر نظام 
بانکی کشور، الزم است در تدوین بخشنامه 
موضوع  کشور  کل   13۹۸ سال  بودجه 

مورد  نیز   FATF با  مرتبط  لوایح  تصویب 
بررسی قرار گیرد و در این خصوص تعیین 
تکلیف شود.وی ادامه داد: همچنین باید در 
بودجه سال  تعیین جهت گیری های الیحه 
۹۸ صیانت از معیشت مردم مورد توجه قرار 
گیرد و نحوه مقابله با تحریم های آمریکا در 
الیحه بودجه به طور روشن و شفاف تشریح 
و تدابیر و راهکارهای عملی در این زمینه 
با  رئیس جمهور  اول  شود.معاون  اندیشیده 
بیان اینکه براساس پیش بینی ها درآمدهای 
دولت در سال ۹۸ کاهش خواهد یافت، افزود: 
اشتغال  از  تولید و صیانت  از  برای حمایت 
موجود نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی و 
نیز حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی 
هستیم.اسحاق جهانگیری از سازمان برنامه 
و بودجه خواست در تعیین جهت گیری های 
بودجه سال ۹۸ سناریوهای مختلف را در نظر 
گرفته و ضمن تالش برای افزایش درآمدهای 
درآمدهای  افزایش  نظیر  دولت  غیرنفتی 
مالیاتی از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی،  
برنامه ریزی الزم را متناسب با هرگونه رویداد 

انجام دهد.

جهانگیری: دولت در هر شرایطی کاال های اساسی را تامین می کند 

کاهش درآمدهای دولت در سال ۹۸

وزیر خارجه فرانسه به لزوم تداوم روابط 
به  کشورش  پایبندی  و  ایران  با  تجاری 

برجام تاکید کرد.
وزیر  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حفظ  لزوم  بر  دیگر  بار  فرانسه  خارجه 
توافق هسته ای تأکید کرد و گفت روابط 
ایران حفظ شود.به  با  باید  عادی تجاری 
ژان  نیوز،   آرمنیا  خبری   پایگاه  نوشته 
در  فرانسه  خارجه  وزیر  دریان،  لو  ایو 
گفت وگو با نشریه لوموند گفت: تا زمانی  
که ایران به  تعهدهای توافق وین )برجام( احترام بگذارد، فرانسه هم به تعهدهای این 
از آمریکا در زمینه  افزود که الزم است  ادامه  توافق احترام خواهد گذاشت. وی در 
این که کدام بخش های اقتصادی تحت تاثیر تحریم ها قرار دارد، توضیحاتی خواسته 
شود.بر اساس گزارش العالم،  وزیر خارجه فرانسه در این  گفت وگو همچنین بر لزوم 
داروسازی و کشاورزی  به خصوص در زمینه  ایران،  با  تجاری  روابط معمول  داشتن 
تأکید کرد.در آستانه آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نخست وزیر انگلیس هم 
که به نیویورک سفر کرده، در گفت وگو با یک رسانه آمریکایی به صراحت گفت که 
ایران به تعهدهای خود در توافق هسته ای سال 2۰1۵ پایبند باقی مانده است.برنامه 
آلمان،  انگلیس،  )آمریکا،  دیگر  و ۵ کشور  ایران  میان  )برجام(  اقدام مشترک  جامع 
فرانسه، چین، روسیه( به اضافه اتحادیه اروپا در تیر ماه سال 13۹4 )2۰1۵ میالدی( 
اما  شد،  خارج  برجام  از  یکجانبه  طور  به  امسال  اردیبهشت   آمریکا  آمد.  دست  به 
طرف های اروپایی برجام مدعی ادامه اجرای تعهدات خود شده اند.اتحادیه اروپا چندی 
پیش بسته قوانین مسدودساز را برای حمایت از ایران و شرکت های اروپایی در برابر 
تحریم های آمریکا ارائه کرد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قوانین در عمل 

نمی تواند مانع از خروج شرکت های بزرگ اروپایی از ایران شود.

نخست وزیر انگلیس با بیان این که ایران 
به برجام پایبنده بوده است، گفت: تمام 
باوریم  این  بر  توافق هسته ای  طرف های 

که این توافق باید حفظ شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ترزا می، 
نخست وزیر انگلیس در گفت وگو با شبکه 
سی بی اس نیوز، تاکید کرد که به اعتقاد 
چارچوب  در  تعهدات خود  به  ایران  وی 
توافق هسته ای پایبند بوده است و توافق 
می  بماند.ترزا  باقی  خود  قوت  به  باید 

ایران به تعهداتش عمل می کند. افزود: طبق آن چیزی که می بینیم باور داریم که 
این  به  ایران  پایبندی  باید حفظ شود. موضوع  )برجام(  اقدام مشترک  برنامه جامع 
توافق چیزی است که من نظری متفاوت از رئیس جمهور ترامپ دارم.وی همچنین 
گفت: ما با آمریکا در این مورد که دیگر جنبه هایی در رفتار ایران وجود دارد که باید 
عملکرد  و  بالستیک  موشک های  موافق هستیم. همچون  کرد،  رسیدگی  نیز  آنها  به 
گیرد.نخست وزیر  قرار  بررسی  مورد  باید  که  است  موضوعاتی  اینها  منطقه.  در  ایران 
انگلیس در ادامه خاطرنشان کرد: اما ما باید اطمینان داشته باشیم که توافق هسته ای 
به قوت خود باقی می ماند تا مانع از دستیابی آنها به سالح هسته ای شود. ما بر این 
باوریم که توافق باید حفظ شود و دیگرانی که در رسیدن به این توافق دخیل هستند 
باید حفظ شود.بنابر گزارش سی بی اس، حفظ  توافق هسته ای  باورند که  این  بر  هم 
توافق هسته ای به این معنی است که انگلیس و دیگر امضاکنندگان آن، از تحریم های 
آمریکا علیه ایران پیروی نخواهند کرد و شرکت های آنها نیز به تجارت با تهران ادامه 
خواهند داد.دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا باوجود مخالفت سایر کشورها، به ویژه 
دیگر طرف های توافق در ماه مه با اعالم خروج از توافق هسته ای گفت که تحریم ها 

علیه ایران را بازمی گرداند.

وزیر خارجه فرانسه: باید روابط 
تجاری با ایران حفظ شود

نخست  وزیر انگلیس: توافق 
هسته ای با ایران باید حفظ شود
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دشمن، ایران را نشانه رفته است

پژمان گرامی

ملت ایران خون می دهد از کودک و جوان تا سالخورده و کهنسال،اما به 
خوبی می داند ریشه حل مشکالت در اتحاد و همبستگی است.

بار  ،این  ایران  به ملت  در سالگرد آغاز دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 
تروریسم و وحشت و خشونت از آستین جماعتی بیرون آمد که فکر می 
کند با به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان می تواند از نمد نارضایتی 
جامعه برای خود کالهی ببافد. در شرایطی که جامعه ما در اوج فشارها و 
تنگناهای مختلفی در عرصه های اقتصادی و سیاسی قرار دارد،این اقدام 
غیر انسانی و تروریستی که خون کودک چهار ساله تا جانبازی ۷۰ درصد را 
بر خاک تفیده خوزستان ریخت نشان داد که گویا حافظه تاریخی دشمنان 
فراموش کرده است که مردم ایران به رغم نقدها و حتی اعتراض هایی که 
به دولت و بخش های دیگر، به دلیل مشکالت و بحران ها دارند اما هیچ 
گاه دل در گرو چکمه های اجنبی برای دموکراسی و رفاه نبستند.ملت 
ایران خون می دهد از کودک و جوان تا سالخورده و کهنسال،اما به خوبی 
می داند ریشه حل مشکالت در اتحاد و همبستگی است.ترور و خشونت 
و ریختن خون بی گناهان به هر بهانه ای و با هر اعتقادی محکوم است 
.درست در اوج حوادث چند روز گذشته بود که رسانه های حامی تروریسم 
اعالم کردند که مردم به دلیل قطع برق عصبانی هستند اما همین رسانه 
ها حتی حاضر نشدند در بخش های مختلف خود این اقدام وحشیانه را 
محکوم کنند.واقعیت این است که لحظات تلخی بر ایران گذشت.از دیدن 
خون طاهای 4 ساله تا حسین منجزی که نمی توانست بر زمین بخوابد تا 
از گلوله اشقیا در امان باشد قلب هر انسانی به درد می آید.دیدن این صحنه 
ها عده ای را خشمگین می کند اما این خشم به حق، باید به نوعی کنترل 
و هدایت شود که به تحقق نقشه های تروریست ها یاری نرساند.درست 
است که تروریست ها ممکن است تعمدا عربی صحبت کنند یا عرب باشند 
یا بیانه دهند اما هوشیار باشیم که چه عرب ،چه کرد ؛چه بلوچ پاره های تن 
ایران عزیز ما هستند.ایرانیانی که صبورانه و نجیبانه مشکالت را تحمل می 
کنند و امروز همه داغدار خون بیگناهان قربانی خشونت هستند.کوبیدن بر 
شکاف های قومی خواست و نقشه همانانی است که ریختن خون بیگناهان 
بر خاک اهواز را برای خود پیروزی می دانند و از حاکم شدن ترور ؛وحشت 
و ترس استقبال می کنند .باید مواظب باشیم که در زمین تکفیری ها و 
حامیان آنان بازی نکنیم .اگر امنیت می خواهیم که می خواهیم عالوه بر 
ضرورت اقتدار نظامی آن را در مشارکت جامعه و مردم باید پیدا کنیم.

شنیدن صداهای مختلف، به رسمیت شناختن سلیقه های متفاوت ؛ارتباط 
صادقانه با مردم و تقویت کردن اعتماد بین مردم و حکومت بهترین راه حل 
در برابر این همه دشمنی با ایران است.از طرف دیگر جریان های سیاسی 
باید از افتادن در دام تسویه حساب های خطی و جناحی پرهیز کنند.
دشمن نه تنها اصولگرا و نه تنها اصالح طلب ،که ایران را نشانه گرفته است.
Emai l :  In fo@zamandai ly. i r

تالش آمریکا برای هدایت داعش 
به سوی خاک عراق

 سخنگوی حشد شعبی در محور شمال نسبت به تالش آمریکا برای هدایت 
تروریست های داعش از ادلب سوریه به سوی خاک عراق هشدار داد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »علی الحسینی« سخنگوی حشد شعبی 
در محور شمال نسبت به تالش آمریکا برای سوق دادن تروریست های 
داعشی از ادلب سوریه به سوی خاک عراق هشدار داد.وی تأکید کرد که 
باید مرزهای عراق در موازات ادلب با تدابیر شدید امنیتی و گشت زنی های 
زمینی و هوایی همراه شود.الحسینی تأکید کرد که مناطق محور شمال 
به صورت کامل امن هستند اما مرز عراق و سوریه نیازمند تدابیر امنیتی 
بیشتر هستند و همچنین باید در این مناطق از موانع فلزی استفاده کرد تا 
مانع ورود داعشی ها از خاک سوریه به عراق شد.وی از وزارت خارجه عراق 
خواست در این زمینه دخالت کند و افزود: هواپیماهای شناسایی  شده 
عراقی باید بدون محدودیت، امکان پرواز در آسمان کشور را داشته باشند 
و حتی بتوانند در نزدیکی پایگاه های آمریکایی پرواز کنند اما متأسفانه با 

توجه به ضعف دولت تا کنون چنین امکانی فراهم نشده است.

بروجردی: آمریکا و رژیم 
صهیونیستی  درحادثه اهواز کامال 

فعال بوده اند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  گفت:  اسالمی  شورای 
حادثه تروریستی اهواز کامال فعال بوده اند و مدت هاست 

با منافقین و تجزیه طلبان جلسه دارند.
با  بروجردی  ازمهر،عالءالدین  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اهواز و درباره  اشاره به حادثه تروریستی روز شنبه در 
دست های پشت پرده این جنایت اظهار داشت: با اعالم 
موضعی که یک مقام اماراتی انجام داد، کامال از نقش 
عربستان  و  امارات  قبیل  از  منطقه  کشورهای  برخی 
پرده برداری شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی هم در این 
زمینه کامالً فعال بوده اند.وی افزود: مخصوصا از زمانی که 
ترامپ، پمپئو رئیس سازمان جاسوسی آمریکا را به عنوان 
وزیر امور خارجه این کشور منصوب کرده، مدت هاست با 
گروهک های تروریستی از قبیل منافقین و تجزیه طلبان 
جلسات مشترک دارند و طراحی می کنند، بنابراین چالش 
امنیتی ما نسبت به گذشته جدی تر است و در عین حال، 
نمره موفقیت نیروهای اطالعاتی و امنیتی ما نیز بسیار 
باالست.وی تصریح کرد: دستگاه های اطالعاتی و امنیتی 
ما طی این مدت دهها گروه اعزامی تروریستی از بیرون 
مرزها را شناسایی و دستگیر کرده اند و در همه جای دنیا 
از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی هم چنین حوادثی 
قابل وقوع است، البته وزارت امور خارجه ما حتما باید 
در زمینه برخورد با کشورهایی که از این قبیل گروهک 
های تروریستی حمایت می کنند، بسیار جدی عمل کند؛ 
همچنین سیاست و پاسخ ما نسبت به این قبیل حمالت 
بود. آهنین« خواهد  قطعا سیاست »مشت  تروریستی 

بروجردی خاطرنشان کرد: مشابه این مشت آهنین در 
اقدام اخیر سپاه پاسداران در پاسخ به گروهک کومله دیده 
شد که پاسخ جنایت آنها در مریوان را به خوبی دادند.وی 
در خصوص ماهیت و میزان توانایی گروه های تروریستی 
تجزیه طلب مانند االحوازیه در حادثه اخیر شهر اهواز تاکید 
رجزخوانی  که  سال هاست  ها  گروهک  قبیل  این  کرد: 
می کنند و این چیز جدیدی نیست و در مقابل عظمت 

این نظام و ملت هم اساسا »هیچ« هستند.

گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور 
روسیه و سوریه

 »بشار اسد« و »والدیمیر پوتین« رؤسای جمهوری سوریه 
و روسیه به صورت تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، »بشار اسد« و »والدیمیر 
پوتین« رؤسای جمهوری سوریه و روسیه به صورت تلفنی 
با یکدیگر گفتگو کردند.بر اساس این گزارش، دو طرف 
در جریان این تماس تلفنی در خصوص آخرین تحوالت 
سوریه و همچنین توافق ادلب میان مسکو و آنکارا بحث 
و تبادل نظر کردند. بشار اسد در جریان این تماس تلفنی 
به همتای روسی خود به دلیل کشته شدن 1۵ نظامی 
روسی،  نظامی  هواپیمای  سقوط  حادثه  پی  در  روس 
تسلیت گفت.از سوی دیگر، پوتین نیز در این تماس تلفنی 
تأکید کرد که اسرائیل مسئول سرنگونی هواپیمای روسی 
بر فراز آسمان سوریه بوده است.رئیس جمهوری روسیه 
به همتای سوری خود اعالم کرد که مسکو سامانه دفاع 

موشکی اس 3۰۰ را در اختیار دمشق قرار خواهد داد.

سرمقالهخبر

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به  مشکی  رنگ  به   ۱397 مدل  نامی  موتورسیکلت  کمپانی  سند 
پالک  و   NBEAERKBFJ۱F۰۱995 شاسی  شماره  و   ۰۱49NBE۰7۸۸74

5۸9/۱۱۸9۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

آگهی مفقودی

ملی  شماره  به  تقی  فرزند  زیوالیی  کریمی  وحید  اینجانب  دانشجویی  کارت 
مقطع  صنایع  مهندسی  رشته   9۱۱۲۲6۰7 دانشجویی  شماره  و   577۰۰۱۲447
کارشناسی دانشگاه علم و فناوری مازندران )بهشهر( مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

بهشهر

اگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید مدل ۱3۸7 به رنگ مشکی متالیک ایران ۸۲-345ج۲۸ و به 
شماره موتور ۲569336 و شماره شاسی S۱44۲۲۸7۱97۱۸3 به نام گوهر بنائیه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابلسر

مفقودی
 سند کمپانی سواری سمند مدل ۸3 باشماره پالک 4۲7 م۲5 ایران 6۸ با شماره 
مفقود  واال  چراغی  پروانه   ۸3۲۱7۸97 شاسی  باشماره  و   ۱۲4۸3۰5۸۱45 موتور 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
مفقودی بابل

موتور سیکلتسیستم: جتروتیپ:تریل  کمپانی  که سند  می رساند  اطالع  به  بدین وسیله 
 : تنه  شماره  و   ۰۱99NCW۱3۰۰96 موتور:  شماره  به   مدل:۱394   ۲۰۰CC
۲۰۰F94۱۰537***NCW به نام لقمان رستمی افشار مفقود گردید و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
 سند مالکیت برگ سبز خودرو پژو ۲۰6 مدل ۱3۸3 به شماره شهربانی ۲۲۱ ب۸۱ 
ایران 99 و شماره موتور ۱۰fss۱4۸6۸۸۰5 مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط 
است مالک متعهد میگردد مسولیت ناشی از ضمانت کشف هر گونه فساد احتمالی 

را بعهده خواهد گرفت

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی

طرفیت  به  دادخواستی  دریول  فرزند  نیکوئیان  یوسف  آقای  خواهان 
فعالمقوم  وجه  مطالبه  خواسته  به  فرزندخدارحم  آرزوصادقی  خوانده 
کالسه  پرونده  شماره  وبه  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  به۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
97۰99۸6۱44۲۰۰۲۸۸شعبه۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول ثبت ووقت 
رسیدگی مورخ ۱397/7/۲4ساعت۸:3۰تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع 
ودرخواست  خوانده  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده73قانون 
خوانده  گرددتا  می  جرایدکثیراالنتشارآگهی  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب  خواهان 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشارآگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
شعبه2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دزفول

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز سواری پیکان ۱6۰۰ مدل ۸۰ با شماره 693 ج 96 ایران 
۸۲ با شماره موتور ۱۱۱۲۸۰6343۸ و شماره شاسی ۸۰4664۱۲ بنام نعمت علی 

نسب اسبوئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصروراثت
ازدزفول  پدرمحمدبشناسنامه۱99۰9559۲4صادره  نام  اصل  قایدی  حسین  آقای 
مرحوم  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
محمدقایدی اصل بشناسنامه۲5۲۱صادره دزفول درتاریخ97/5/۲5دردزفول اقامتگاه 

دائمی خودفوت ورثه اش عبارتنداز
۱-متقاضی باال۲-یونس قایدی اصل بشناسنامه۱99۰6۸۱۰۸5صادره ازدزفول)پسران 
ازدزفول4-دنیاقایدی  بشناسنامه۱99۰79۲7۱5صادره  اصل  متوفی(3-آرزوقایدی 
قایدی  متوفی(5-کتول  دزفول)دختران  از  بشناسنامه۱99۱۰5۰۲9۱صادره  اصل 
روبخیردهداری  ازدزفول)مادرمتوفی(6-  نیکوبشناسنامه۱99۰959۲45صادره 

رادبشناسنامه۱73۸صادره ازدزفول)زوجه متوفی(والغیر.
 اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
ماه  نشرآگهی ظرف یک  اوباشدازتاریخ  نزد  ازمتوفی  نامه  داردیا وصیت  اعتراض 
که  ورسمی  سری  جز  به  نامه  صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه8شورای حل اختالف دزفول-تقدسی فر

مفقودی
 کارت شناسایی و برگ سبز و سند کمپانی پژو ۲۰6 مدل 447 ط 4۲ ایران 66 با 
شماره موتور ۱65A۰۰664۱5 و شماره شاسی NAAp۰3EE4GJ۸3۰۲۱۰بنام 

مرتضی نوایی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
3۸ط535  شهربانی  شماره  به  بک  هاچ  خودرو  حامدنوری وجدانمالک  اینجانب 
موتور  شماره  و   NATFBAMDXH۱۰53۱94بدنه شماره  و   ۱۸ ایران 
MVM477FJAH۰64۲77به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
ایران  شرکت  فروش  سازمان  حقوقی  دفتر  به  روز   ۱۰ مدت  ظرف  دارد  مذکور 
از  پس  است  بدیهی  نماید.  مراجعه  سمند  ساختمان  پیکان شهر  در  واقع  خودرو 

انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

تروریست  عقبه  شناسایی  از  اطالعات  وزیر 
ها در عملیات تروریستی اهواز تا آخرین نفر 

خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم 
در  دیروز  علوی  محمود  سید  والمسلمین 
مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی 
اهواز با تسلیت این حادثه تروریستی اظهار 
خوزستانی  خفتن  خون  به  و  کرد:شهادت 
امری غیرطبیعی  استان  این  اهالی  برای  ها 
درهم  شهادت  با  خوزستان  تاریخ  و  نیست 
مقاومت  تاریخ  طول  در  است.  آمیخته 
خوزستانی ها در مقابل جنایتکاران بعثی و 
افزود:  است.وی  زدنی  مثال  ها  تعدی  تمام 
در  انبیاء  راه  از  پیروی  با  خوزستان  مردم 
در  هایی که  آسیب  و  عزیزان  برابر شهادت 
اصال  و  ایستاده  شود،  می  متحمل  خدا  راه 
نخواهند  سستی  و  نشده  متزلزل  آنها  اراده 
داشت. دشمنان بدانند چنین حرکت هایی 

در وحدت عرب و بختیاری تأثیری نگذاشته 
شود. می  هم  بیشتر  وحدت  باعث  بلکه  و 

کرد:  بیان  علوی  والمسلمین  حجت االسالم 

زدند  این جنایت  به  جنایتکارانی که دست 
بدانند که فرزندان ایران اسالمی در برابر این 
کودک  جنایت  کنند؛  نمی  سکوت  جنایت 

فرزندان  و  زنان  سمت  به  تیراندازی  کشی، 
چیزی نیست که فرزندان ایران اسالمی در 
از  امنیتی، اطالعاتی و نظامی  دستگاه های 
آن صرف نظر کنند.وزیر اطالعات بیان کرد: 
وسیله  به  نفر  آخرین  تا  ها  تروریست  عقبه 
قضائی، سیاسی،  انتظامی،  نظامی،  نیروهای 
زمان  امام  گمنام  سربازان  و  اطالعاتی 
شناسایی می شوند و حتی بخش عمده ای 
از آنها دستگیر شدند و تا آخرین نفر به کیفر 
می رسانند و به دنیا پیام می دهند که ایران 
اسالمی جای دست زدن به این جنایت های 
ضد بشری نیست و به زودی مجرمان انتقام 
خود را پس می دهند.وی عنوان کرد: تسلیت 
ریاست جمهور و اعضای هیئت دولت که به 
اهواز  به  نفر  از هیئت دولت پنج  نمایندگی 
آمده را به مردم ابالغ و برای همه مردم مقاوم 
خوزستان به ویژه خانواده شهدا آرزوی صبر 

و عزت روزافزون داریم.

وزیر اطالعات: تروریست های حادثه اهواز تا آخرین نفر شناسایی می شوند 

 بازداشت شماری از عوامل مرتبط با حادثه تروریستی اهواز

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت که الیحه بودجه سال 
۹۸ کل کشور در چند سناریو و با در نظر گرفتن الزامات 

مقابله با تحریم ها تدوین می شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدباقر نوبخت دیروز در 
نشست با روسای سازمان های مدیریت و برنامه ریزی سراسر 
کشور که با موضوع واگذاری طرح های نیمه تمام در حال 
برگزاری است، اظهار کرد: با خروج امریکا از برجام و اعمال 
تحریم های یک جانبه، تصور بر این بود که این موضوع اثرات 
البته  افزود:  داشت.وی  خواهد  ما  اقتصاد  بر  گسترده  سوء 
نابسامانی هایی را در بازار ارز دیدیم که باید برای مقابله با 
آن اقدام می کردیم از این رو بسته ای مشتمل بر 12 برنامه 
تهیه کردیم.نوبخت تصریح کرد: ابتدا پیش بینی درستی از 
اینکه اگر تحریم ها بازگردد چه اتفاقی می افتد را تبیین و 
آثار آن را در دستگاه های مختلف ارزیابی کردیم و اینکه در 
این راستا چه اقدامات کوتاه، میان و بلند مدت باید از سوی 
دستگاه های اجرایی کشور انجام شود.معاون رییس جمهور 

گفت:   است،  بودجه  روی  تحریم  بعدی  آثار  اینکه  بیان  با 
بالفاصله آینده را از نظر مقدار صادرات نفت، آثار تحریم بر 
نفت و آثار نفت بر بودجه سناریو بندی کردیم و پیش بینی 
کردیم چه بودجه ای باید داشته باشیم تا اثار سوء تحریم را 
کم کنیم.وی افزود: همچنین برای اتمام طرح های عمرانی 
اقتصادی  هماهنگی  در شورای  و  کردیم  تدوین  ای  بسته 
سران سه قوه مطرح و برای اقتصادی کردن این پروژه ها 
برای جذب سرمایه گذاران، پیشنهاداتی را ارائه کردیم.وی 
تاکید کرد: برای واگذاری طرح های عمرانی امتیازاتی باید 
قائل می شدیم که البته شورا پیشنهادات ما را تایید کرد.وی 
با اشاره به آثار تحریم بر تولید، گفت: این بخش نیازمند یک 
بازتعریف بود که مصوباتی از شورای هماهنگی سران سه قوه 
گرفتیم که از جمله این مصوبات تخصیص یک میلیارد دالر 
برای اشتغالزایی بخش تولید بود.نوبخت همچنین گفت: در 
شرایط تحریمی بر اساس بسته ای که تدوین کردیم برای 
برخورداری  طریق  از  ناتمام  های  طرح  تکمیل  در  تسریع 

های  سازمان  داریم  انتظار  دولتی،  غیر  بخش  مشارکت  از 
مدیریت سراسر کشور پیگیر واگذاری یا مشارکت طرح ها 
باشند.وی با بیان اینکه ما باید بودجه را برای بدترین شرایط 
برنامه  این  بودجه  و  برنامه  افزود: در سازمان  آماده کنیم، 
تدوین شده که اگر درآمدها و منابع به حداقل برسد چگونه 
را مدیریت کنیم. ناپذیرها  به ویژه اجتناب  باید هزینه ها 

بودجه  بینانه هم  برای شرایط خوش  البته  داد:  ادامه  وی 
این  آثار سوء  باید  تاکید کرد:  تدوین خواهیم کرد.نوبخت 
تحریم ها را از معیشت، زندگی و اقتصاد مردم دور کنیم یا 
به حداقل برسانیم.معاون رییس جمهور اظهار کرد: در کنار 
بسته حمایت از تولید، بسته حمایتاز پیمانکاران را داریم.

وی با بیان اینکه تا مردم آثار اقدامات ما را ببینند می توانند 
از بسته ویژه استفاده کنند، گفت: بسته جبرانی برای آحاد 
مردم در نظر گرفته ایم همچنین بسته خاصی برای اقشار 
کم درآمد آماده کردیم که بعد از بازگشت رییس جمهور از 

نیویورک به اجرا درمی آوریم.

نوبخت: بودجه ۹۸ برای بدترین شرایط آماده می شود

تدوین بودجه ۹۸ در چند
 سناریو و الزامات 
مقابله باتحریم             
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 آغاز مطالعات زهکشی اراضی اولویت دار
 در گنبد کاووس

 6 هزار دانش آموز نیازمند البرزی بسته حمایتی
 دریافت کردند

سلیمانی- گلستان: رئیس گروه طرح های شبکه 
های آبیاری و زهکشی آب منطقه ای گلستان از 
آغاز مطالعات فاز ۲ طرح زهکشی اراضی اولویت 
دار استان در یک زون 7۰ هزار هکتاری در ناحیه 

شمالی شهرستان گنبدکاووس خبر داد.  
بخش وسیعی از اراضی شمال استان به دلیل اقلیم 
نیمه خشک، نوع بافت خاک، شیب کم اراضی و... 
به دلیل شوری ، امکان کشت قابل قبولی ندارد. از 
سال ها پیش بهبود کیفیت خاک و حل معضالت 
زهکشی مورد توجه کلیه دستگاه های ذیمدخل 
استانی در این منطقه بود، تا شاید بتوان با زهکشی 

بر وسعت وکیفیت اراضی مستعد استان افزود.
پیشرفت 4۰ درصدی کل پروژه زهکشی

افراسیاب میرزایی رئیس گروه طرح های شبکه 
ای  منطقه  آب  و زهکشی شرکت  آبیاری  های 
گلستان  نیز اظهار داشت: پیشرفت کلی پروژه 
زهکشی اراضی اولویت دار استان در محدوده ۲۲ 
هزار هکتاری) تعهدات سفر دولت تدبیر و امید( 
حدود 4۰درصد است. بخشی از این پروژه  قبال 

آغاز شده بود.
قراردادهای   96 اردیبهشت   ۲4 از  افزود:  وی 

اجرایی با پیمانکاران منعقد شده است و تاکنون 
با اقدامات صورت گرفته،حمایت های انجام شده 
مسئولین استانی ومدیریت و همت عوامل اجرایی، 
حدود ۱۰ هزار هکتار از زهکش های اصلی آماده 

بهره برداری است.
در حال حاضر ، مطالعات فاز ۲، یک زون 7۰ 
هزار هکتاری را در ناحیه شمالی شهرستان گنبد 
آغاز شده که با هماهنگی انجام شده با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان، استانداری گلستان 
و اتاق بازرگانی شهرستان پیگیری تامین مالی برای 

اجرایی شدن این بخش کار هستیم.
همچنین اقدام دیگر این شرکت پیگیری اجرای 
طرح مزارع پایلوت در سطح ۱5۰ هکتار برای 
راستا  این  در  است.  نامتعارف  آبهای  از  استفاده 
تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری 
هزینه  از  بخشی  تامین  برای  ریاست جمهوری 
واراضی  منعقد  فنی  ای وخدمات  های مشاوره 
مورد نیاز جهت اجرای مزارع پایلوت در بخش 
های مختلف محدوده طرح زهکشی ۲۸۰ هزار 
هکتاری یا خریداری و یا به نحوی در اختیار طرح 

قرار گرفته است.

به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
بهزیستی استان البرز و به همت معاونت مشارکتهای 
مردمی و معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان 
البرز بصورت همزمان در تمامی نقاط کمتر برخوردار 
و محروم استان البرز تعداد 6۰۰۰ بسته لوازم التحریر 

به افراد نیازمند اهدا شد 
 در حاشیه این مراسم دکتر اسدا... حیدری مدیر کل 
بهزیستی استان البرز گفت: هر سال و با شروع سال 
تحصیلی معموال یکی از دغدغه های ما در سازمان 
بهزیستی این هست که مجموعه دانش آموزی جامعه 
هدف خود را به بهترین نحو ممکن زمینه ورود به 
تحصیل شان را فراهم کنیم و در همین راستا در 

سراسر استان با کمک خیرین عزیز زمینه تهیه بسته 
حمایتی آموزشی حدود 6 هزار دانش آموز البرزی 
فراهم شد.  وی افزود:  این بسته های حمایتی در 
قالب طرح لبخند مهر سازمان بهزیستی در تمامی 
های  شهرستان  در  بهزیستی  پایگاههای  و  مراکز 
آموزان   دانش  ورود  زمینه  و  توزیع شده  مختلف 
بخوبی فراهم شد و این مهم بدون شک با حمایت 
مردم و خیرین و نوع دوستی آنان قوت گرفت که 
هرسال این سنت پسندیده با جدیت بیشتری انجام 
میپذیرد.  حیدری گفت : این 6 هزار بسته آموزشی که 
تهیه شده هر کدام به ارزش ۲5۰ هزار تومان توسط 

خیرین بوده است.
مدیر کل بهزیستی استان البرز در پایان گفت :در 
اواسط ماه محرم هستیم و این بهترین فرصتی است 
که از معنویات این ماه عزیز استفاده کرده و همانطور 
که مردم عزیزمان در سالهای گذشته با حمایتهای 
خود و صرف نذورات  ، افراد نیازمند تحت پوشش 
سازمان را که مشکالت مختلف درمانی،آموزشی 
و ضروری دارند را یاری دادند امسال نیز همچون 
گذشته نیاز خانواده ای نیازمند را حل کنند که بدون 

شک از سوی خداوند بدون پاسخ نخواهد ماند.

شبکه های فرسوده شهر گلستان 
از مدار توزیع خارج شد

با استفاده از اعتبارات عمرانی عملیات اصالح شبکه و 
انشعاب شهر گلستان انجام و به اتمام رسید.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت آب 
و فاضالب جنوبغربی استان تهران مدیر امور آبفای 
شهرستان بهارستان ضمن اعالم این خبر اظهار داشت 
: در راستای اجرای برنامه های زمانبندی شده مبنی 
بر به روز رسانی و نوسازی انشعابات و شبکه های 
فرسوده و قدیمی آبرسانی و همچنین خطوطی که 
بلحاظ قطر پایین و عدم مطابقت با جمعیت تحت 
پوشش موجب بروز مشکالتی در امر تامین و توزیع 
آب آشامیدنی شهروندان می گردید ، علیهذا با عنایت 
به ضرورت بهسازی شبکه آبرسانی و حمایت و  تاکید 
جناب آقای مهندس صدرائیه مدیر عامل محترم شرکت 
موضوع بهسازی و به روز رسانی این خطوط و جمع 
آوری و خارج سازی شبکه های قدیمی از مدار توزیع 
مطابق اولویت بندی صورت گرفته در دستور کار قرار 
گرفته و عملیاتی گردید. سید محمد رضازاده با اشاره 
خصوص  این  در  شده  انجام  پروژه  مشخصات  به 
خاطرنشان ساخت: این عملیات از اوایل تیر ماه تا اواخر 
شهریور ماه سالجاری با استفاده از لوله های پلی اتیلن 
در سایزهای ۱۱۰ میلی متر و جمعا به طول ۱3۰۰ متر 
در شهر گلستان و خیابانهای فردوس و باغ مهندس و 
کوچه های مرتبط به این دو خیابان با اعتبارات تخصیص 
یافته به این پروژه از محل اعتبارات عمرانی اجراء و در 
پایان شهریور ماه جاری و مطابق برنامه زمانبندی شده 
به اتمام و در مرحله بهره برداری قرار گرفت.  مهندس 
رضازاده همچنین یادآور شد: همزمان با اصالح خطوط 
و شبکه های فرسوده یاد شده عملیات انشعابات مرتبط 
با این شبکه ها نیز در خیابانها و کوچه های مرتبط 
اصالح و بازسازی گردید و تعداد ۱56رشته انشعابات 
معیوب و خراب اصالح و بهسازی و یا تعویض گردید.  
مدیر امور آبفای شهر گلستان در پایان با اشاره به اینکه 
مطالعالت الزم در خصوص به روز رسانی و اصالح 
بخش دیگری از شبکه و انشعابات قدیمی در این شهر 
صورت گرفته است گفت: امیدواریم با تامین اعتبارات 
الزم و تخصیص یافته اجرای اصالح الباقی این پروژه ها 

نیز مطابق برنامه زمانبندی شده عملیاتی گردد.

خبر

استاندار اصفهان تشریح کرد:

  طرح های جدید برای برقراری جریان دائمی آب
 در رودخانه زاینده رود

بهادری- اصفهان: دکتر محسن مهرعلیزاده در برنامه شبکه استانی » زاینده 
رود- چالش ها و طرح های جدید«، طرح های جدید مدیریت استان 

برای برقراری جریان دائمی آب در رودخانه زاینده رود را تشریح نمود.
دکتر محسن مهرعلیزاده در برنامه شبکه استانی » زاینده رود- چالش ها 
و طرح های جدید« با اشاره به حضور ۱۱ ماهه خود در استان اصفهان، 
اظهارداشت: در این مدت 7۰ درصد وقت من صرف حل مشکل زاینده 

رود شده است و در این مدت به پیمان خود با مردم عمل کرده ام.
مهرعلیزاده با تاکید بر اتخاذ راهی اصولی برای حل پایدار مشکل زاینده 
های  طرح  با  را  رود  زاینده  سد  آورد  کرد  خواهیم  تالش  افزود:  رود، 
مختلف از قبیل سد تونل سوم کوهرنگ و طرح بهشت آباد در سطح 

۱۲۰۰ میلیون متر مکعب حفظ شود.
محسن مهرعلیزاده به طرح جدید مدیریت استان اشاره کرد و اظهارداشت: 
اگر از مسیر سد چم آسمان تا نکو آباد در سمت راست و چپ رودخانه 
زاینده رود لوله ای تعبیه کنیم سهم حق آبه داران در سر دهانه ها توزیع 

می شود و اجازه برداشت های بی رویه داده نمی شود.
وی خاطر نشان کرد: کل میزان اضافه برداشت آب برای این طرح 3۰ 
و  هدررفت  احتساب  با  که  است  یکسال  طول  در  مکعب  متر  میلیون 

بازچرخانی به حدود 6۰ میلیون متر مکعب افزایش می یابد.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه از باغ پرندگان در طول زاینده رود تا سد 
آبشار لوله ای تعبیه شده تا مردم شاهد جاری شدن آب بصورت دائمی 
در زاینده رود باشند، اضافه کرد: طرح مزبور صرفاً برای دوران خشکسالی 
و کم آبی است و در دوره ترسالی آب به صورت طبیعی در کل رودخانه 

جریان پیدا می کند.
وی تصریح کرد: با توجه به لوله گذاری انجام شده، آب جاری شده تا سد 
آبشار، آب تازه می باشد و از سد آبشار با پیوستن آب پساب تصفیه شده 
و با کیفیت که با دستگاه های مدرن و به روز تصفیه خانه ها و همچنین 
با نظارت مستقیم بهداشت محیط، سازمان محیط زیست و سایر دستگاه 
های نظارتی تایید شده، به آن اضافه می گردد و به سمت تاالب گاوخونی 

جریان پیدا می کند.
استانداراصفهان خاطرنشان کرد: 4۲ کیلومتر از طرح لوله گذاری در مسیر 
سد چم آسمان تا نکوآباد و ۱۲ کیلومتر آن در شهر اصفهان پیش بینی شده 
و ۲ لوله از سد چم آسمان به مبارکه، فالورجان، قهدریجان، نجف آباد 
و سد نکوآباد را آب منتقل می کنند و با اجرای 54 کیلومتر لوله گذاری، 

جریان دایمی آب در رودخانه زاینده رود برقرار می شود.
محسن مهرعلیزاده با بیان اینکه یکی از مشکالت ما عدم توزیع عادالنه 
آب در مسیر زاینده رود می باشد، اظهارداشت: در باالدست زاینده رود 
موضوع  این  کنترل  برای  و  می نمایند  برداشت  آب  از حق خود  بیشتر 
طرحی توسط مشاور تهیه و آماده اجرا گردیده و در محدوده سد تنظیمی 
تا چم آسمان که بخشی از آن در استان مجاور است، کنترل برداشت ها با 

کنتورهای هوشمند انجام می پذیرد.
مهرعلیزاده با اشاره به طرح استفاده از پساب تصفیه شده پس از سد آبشار 
برای کشاورزی و صنعت، اظهارداشت: در این طرح پساب در حد آب 
گوارا تصفیه می شود و ما این تکنولوژی را در اختیار داریم و امیدواریم 

به زودی این طرح عملیاتی شود.

خبر

عضو شورای شهر کرج از بالتکلیفی قراردادهای سازمان آتش نشانی 
کرج انتقاد کرد و گفت: کالنشهر کرج معطل نردبان 3۲ متری است.

دستور  از  پیش  نطق  در  محمدی  حسین  زمان؛  خبرنگار  کرج- 
هشتادوهشتمین جلسه شورای شهر کرج با انتقاد از عملکرد شهرداری 
کرج در خصوص تامین اعتبار ستاد مقابله با حوادث و بحران های 
شهری در بودجه سال های 95 تا 97 گفت: »تامین تجهیزات و ماشین 
آالت آتش نشانی یکی از مهم ترین مسائلی است که باید اولویت 
شهرداری کرج باشد، اما متاسفانه سال هاست که مورد غفلت واقع شده 
است.«عضو شورای اسالمی شهر کرج با اشاره به وجود ۱۲۰۰ ردیِف 
پُستی در سازمان آتش نشانی و تنها وجود 5۰۰ شاغل  گفت: »کاهش 
اضافه کار نیروهای آتش نشانی که موظف به حضور و خدمِت ۲4۰ 
ساعته در ماه هستند به هیچ وجه عادالنه نیست آن هم در حالی که 
نیروهای پُر تعداد شهرداری با ۱76 ساعت کار ماهانه، از مزایا و پاداش 
های کامل هم برخوردارند.« محمدی خطاب به مسئوالن امور مالی و 
بازرسی شهرداری کرج گفت: »اقدامات مهم در شهرداری مغفول است 

و انگار مسئوالن اولویت ها را نمی شناسند.«
او با بیان اینکه از سال 94 تاکنون پنج قرارداد خرید خودروهای سبک 
و سنگین و دیگر تجهیزات آتش نشانی بالتکلیف مانده است گفت: 
»مدیریت ناصحیح در به سرانجام رسیدن این قراردادها سبب شده است 

که شرکت طرف قرارداد با بیان اینکه کارفرما به تعهدات خود عمل 
نکرده است، مبلغ سه برابری از شهرداری کرج برای تجهیزات آتش 
نشانی مطالبه کرده است.« محمدی ادامه داد: »جای تاسف دارد که شهر 
کرج معطل ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل و ارتقای تجهیزات سازمان 
آتش نشانی باشد در حالی که حیف و میل بسیار در قراردادهای دیگر 
صورت گرفته است. جای تاسف دارد که شهر معطل نردبان 3۲ متری 
باشد!« رئیس کمیسیون محیط زیست همچنین با اشاره به الیحه ای که 
شهرداری در بکار گیری نیرو در جلسه گذشته ارائه داده بود، گفت: 
بازدیدی  از سازمان آتش نشانی کرج داشتیم  وموضوعات و مشکالت 
بررسی شد که برخی از این مشکالت به صورت تذکر به شهرداری 

اعالم  شد که بایستی به طور جدی پیگیری شود.
حسین محمدی افزود: شهرداری کرج نزدیک به 3 هزار ردیف پستی 
دارد که این ردیف ها 3 تا 4 برابر نیروی انسانی در شهرداری کرج 
مشغول به خدمت هستند اما در سازمانی که مسئولیت حفظ جان و مال 

مردم است فقط 5۰۰ نفر مشغول به خدمت هستند.
را  نیروهایی  سالهای گذشته  در  این سازمان  اینکه  بیان  با  محمدی 
استخدام کرده ولی متاسفانه از این سازمان خارج شده اند، افزود: اخیرا 
بخشنامه ای در خصوص عدم پرداخت اضافه کار به سازمان ها  ابالغ 

کرده که واحدهای تابعه برای کاهش اضافه کارهمکاران اقدام کنند.

این عضو با اشاره به اینکه بر اساس قانون هرکارمند بایستی 76 ساعت 
حضور فیزیکی در محل کار داشته باشد، گفت: باید مجموعه اضافه 
کاری های پرسنل شهرداری مورد ارزیابی قرار گیرد که آیا برخی از این 
کارمندان 76 ساعت کار مفید را دارند و در قبال چه میزان کار اضافه 
کاری و پاداش نیز به آنها پرداخت می شود. وی با بیان اینکه اضافه کار 
نیروهای آتش نشانی که در ماه ۲4۰ ساعت موظف  هستند و در محل 
کار حضور داشته باشند  نیز از آنها کم می شود گفت: اگر قرار است 
در پرداختی ها کنترل داشته باشیم اول باید از خودمان شروع کنیم نه 
از نیروهایی که بیش از ساعت پیش بینی شده خدمت می کنند ونباید 

اضافه کاری این پرسنل زحمتکش را کم کنیم.

انتقاد عضو شورای شهر کرج از بالتکلیفی قراردادهای سازمان آتش نشانی؛  

      کرج؛ معطل نردبان 32 متری!

آگهی مفقودی
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مینا میرحبیبی فرزند سید جعفر به شماره شناسنامه  
۲74 صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته الهیات و فقه و مبانی حقوق صادره 
مفقود   ۱3۸۲/۱۱/۲ تاریخ  و   ۱۸7۸۱9 شماره   به  مرکزی  تهران  دانشگاه  ازواحد 
گردیده است از یابنده تقاضی میگردد اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
فرصت  – خ  اسکندری شمالی  – خ  آزادی  تهران خ  نشانی   به  مرکزی   تهران 

شیرازی پالک ۱36 صندوق پستی  ۱3۱۸5/76۸ ارسال نماید .

دادنامه
اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   96۰99۸۱۲۱3۲۰۰5۲۰ شماره  کالسه  پرونده   
شهرستان آمل تصمیم نهایی شماره 97۰997۱۲۱۱9۰۰3۰99 متهم آقای سید رضا 
بلوار بسیج الله ۲۸  حسینی بیجی کال فرزند سید عباس به نشانی مازندران آمل 

جنب آژانس سمندر منزل شخصی یا بلوار بسیج روبروی الله ۲۸ آرایشگاه بابر 
اتهام ها. نگهداری و مالکیت مواد مخدر رای دادگاه به موجب کیفر خواست صادره 
از دادسراي شهرستان آمل آقای سید رضا حسینی فرزند سید عباس متولد ۱374،  
مخدر  مواد  نگهداری  به  است  متهم  پرونده  این  در  کیفری  سابقه  فاقد  و  متاهل 
از نوع حشیش به میزان چهل و پنج سانت دادگاه با توجه به محتویات پرونده،  
گزارش تنظیمی از مرجع انتظامی،  کشف مواد مخدر از اتومبیل حامل متهم و برگ 
توزین تنظیمی ضم پرونده،  دفاعیات بالوجه متهم در دادسرا بزه انتسابی به متهم 
را با استناد به بند یک از ماده 5 از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱376 
آیین دادرسی  قانون  از  با رعایت ماده 4۰6  با اصالحیه سال ۱3۸9 محرز دانسته 
کیفری 9۲. متهم موصوف را به پرداخت مبلغ شصت هزار ریال جریمه نقدی در 
حق دولت و تحمل یک ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت 
محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در دادگاه صادر کننده رای وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس دادگاه انقالب شهرستان آمل. مرتضی مهدوی م الف 2231

 دادنامه 
پرونده کالسه شماره 95۰99۸۱۲۱35۰۰73۰ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 
آمل تصمیم نهایی شماره 95۰997۱۲۱۱9۰۱5۱۲ متهمین، آقای محمد برزگر فرزند حسین 

به نشانی بابل امیر کال ولیکدان. کوچه امیر 
آقای سید پیمان عبادیان فرزند محمد به نشانی بابل امیر کال شهاب الدین کال بن بست 

شهید نور محمد پور. درب سبز 
اتهام ها. مشارکت در حمل و نگهداری میزان ۲۸گرم و پنجاه سانت حشیش 

حمل و نگهداری ۲۸  گرم و پنجاه سانت مواد مخدر از نوع حشیش 
استعمال مواد مخدر از نوع حشیش. رای دادگاه 

به موجب کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقالب شهرستان آمل آقای پیمان 
عبادیان فرزند محمد متولد ۱375. مجرد و فاقد سابقه کیفری. محمد بناگر فرزند حسین۱9 
ساله مجرد و فاقد سابقه کیفری در این پرونده متهمند به استعمال مواد مخدر از نوع 
حشیش و مشارکت در نگهداری مواد مخدر از نوع حشیش به میزان. بیست و هشت 
گرم و پنجاه سانت. دادگاه با توجه به محتویات پرونده،  گزارش تنظیمی از مرجع محترم 
انتظامی کشف مواد مخدر از اتومبیل حامل متهمان و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده 
دفاعیات متهمان در دادسرا و دادگاه،  بزه انتسابی به متهمان را به استناد بند یک از ماده 5 و 
ماده ۱9  از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 با اصالحیه سال ۸9 محرز دانسته 
با رعایت ماده ۱34و ۱۲5 از قانون مجازات اسالمي مصوب سال 9۲ هریک از متهمان 
موصوف را در خصوص استعمال حشیش به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی 
در حق دولت و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق و در خصوص نگهداری حشیش به 
پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل بیست و 
پنج ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید مجازات اشد 
قابل اجرا استت رای صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران می باشد
 رئیس شعبه دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل. مرتضی مهدوی م الف 2228

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای   محمد علی زاده دارای شناسنامه شماره  4۱5 بشرح دادخواست به کالسه 
97۱۲53/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان بایرام علی زاده بشناسنامه  ۲3 در تاریخ 97/5/3۱ اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- محمد   علی زاده فرزند  
بایرام  –ش ش 4۱5 –مهاباد  –پسر متوفی/۲-   رضا علی زاده فرزند بایرام -ش  
بایرام -ش  ش   فرزند  باقر  علی زاده  متوفی/3-  ش     549۰ سردشت -پسر 
59۰-مهاباد-پسرمتوفی/4- مریم   علی زاده فرزند بایرام  - ش ش  9۰ -خوی-
دختر متوفی/5- مهناز علی زاده فرزند بایرام -  ش ش    ۱3-سردشت - دختر 
متوفی/6- نوبر مال جباری فرزندقربان -ش ش 3۱53   سردشت - همسر متوفی/ 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

تاریخ:97/6/31 شماره:524/525/8/96
برگه اجرائیه

مشخصات محکوم له: مریم شکر گزار فتمه سری  نشانی محل اقامت: رباط کریم 
– خ ملکی میدان مادر بلوار نیایش ساختمان میالد قائم 5 پ54 واحد۱

مشخصات محکوم علیه: ناصر مفیحی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 6۱3/۸/96 مورخ 96/۱۰/۱3 شعبه هشتم که فوق 
علیه  . محکوم  است  قطعیت حاصل کرده  دادنامه شماره 6۱3/۸/96 شعبه هشتم 
محکوم است به پرداخت ۲5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده و پرداخت مبلغ 
۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت مبلغ ۱/۲۱۰/۰۰۰ ریال هزینه 

دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی درصندوق دولت.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 
۲-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارائی خود رابه قسمت اجرا تسلیم کند. واگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و 
را معرفی  اموال خود  پرداخت  فرار در  برای  لیکن  اید.  بوده  به  پرداخت محکوم 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یاقسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از6۱ روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
مواردی از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/۲۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
درج  اجرائیه  برگه  ظهر  که  آبان ۱377   ۱۰ مالی مصوب  های  محکومیت  اجرای 

گردیده است. توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف ۱44۸

اگهی احصار متهم 
شماره نامه :97۱۰۱۱۲۲9۰۸۰۱4۲۰    شماره پرونده :96۰99۸۲۲933۰۱6۲۲

شماره بایگانی شعبه :97۰793 تاریخ تنظیم :۱397/6/3۱
متهم  بدینوسیله  کریم  رباط  شهرستان   ۲ ۱۰3کیفری  شعبه  رئیس  دستور  حسب 
محمد رضا زمینی در پرونده  کالسه 97۰957 شعبه ۱۰3 کیفری ۲ رباط کریم بر 
اساس شکایت شاکی آ قای ناصر لک علی آ بادی فرزند محمد باقرو محتویات 
رعایت  عدم  از  ناشی  عمدی  غیر  بذنی  صدمه  ایراد  در  تسبیب  اتهام  به  پرونده 
به میزان هفتاد در صد تحت تعقیب میباشند طبق تبصره یک ماه  نظامات دولتی 
394 قانون آیین دادرسی کیفری ابالغ می شود در تاریخ رسیدگی مورخ 97/۸/۱۲ 
ساعت ۱۰/3۰ صبح در این شعبه حاضر شده در غیر اینصورت غیابا اتخا ذ تصمیم 

بعمل خواهد امد / م الف ۱449 
مدیر دفتر شعبه 103 کیفری 2 رباط کریم – احمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  ناصر محمدی     دارای شناسنامه شماره   33654  بشرح دادخواست به 
و  نموده   در خواست گواهی حصر وراثت  دادگاه  این  کالسه  97۱۱۲۸/ش3   
چنین توضیح داده که شادروان قربان محمدی بشناسنامه ۱۱7  در تاریخ97/5/۱۱  
ناصر  به/۱-  به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است  را  دائمی خود  اقامتگاه 
متوفی/۲- رسول   –پسر  –ش ش 33654 خوی  قربان   فرزند   محمدی        
محمدی     فرزند قربان -ش  ش     793    خوی-پسر متوفی/3- امیر  محمدی     
فرزند قربان  -ش  ش  4۰7۸۱  –خوی-پسر متوفی/4-علی محمدی     فرزند 
قربان - ش ش  994   -خوی-پسر متوفی/5- پروین محمدی     فرزند قربان 
-  ش ش 79۲ خوی- دختر متوفی/6- زهرا محمدی     فرزند قربان   -ش ش 
۸4۲ خوی –دخترمتوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم

خوانده: ۱. سید محسن میری ۲. حسن الماسی     
کالسه پرونده: 3۰۲/۲/97

وقت رسیدگی: روز شنبه تاریخ  97/۰۸/۰5 ساعت ۱6:45
خواهان: محمد و منصور هر دو محمدی اصل     
خوانده: ۱. سید محسن میری ۲. حسن الماسی     

خواسته: مطالبه وجه 
خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسالمشهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه شورای حل اختالف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و به علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه وبه تجویز 
ماده 7۲ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایم کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و دروقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
ضمنا چنانچه بعد ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود.م/الف ۱4۲۱ 
مدیر دفتر شعبه دوم  شورای حل اختالف اسالمشهر

آگهی
پرونده کالسه 97۰99۸44355۰۰33۱ شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان خوی تصمیم نهایی شماره 97۰99744355۰۰۸47 
خواهان :آقای یونس رحمدل یالقوز آغاج فرزند علی  بنشانی:  اذربایجانغربی-شهرستان 
خوی- فیرورق – خ ولیعصر شمالی –فلکه نواب –کوچه عظیم زاده ۲ اول کوچه –درب 

سوم –سمت چپ 
خواندگان:۱- آقای رامین  قاسمی فرزند رحیم ۲- اقای پرویز  احمدی همگی  مجهول 

المکان خواسته :اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
بسمه تعالی  تاریخ فوق در وقت مقرر پرونده کالسه فوق الذکر تحت نظر است .باتوجه به 
محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعالم  به شرح ذیل مباردت به اصدار رای مینماید
رای دادگاه : در خصوص دادخواست تقدیمی آقای یونس رحمدل یالقوز آغاج فرزند علی 
بطرفیت ۱- آقای رامین  قاسمی فرزند رحیم ۲- اقای پرویز  احمدی به اعسار از پرداخت 
هزینه دادرسی با عنایت  به مجموع اوراق  ومحتویات پرونده نظر به اینکه خواهان مدعی 
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی میباشد و ایشان دو نفر شاهد در جلسه رسیدگی احضار  
و معرفی نموده که با اظهارات شهود ادعای خواهان ثابت میشود که خواهان توان مالی 
پرداخت هزینه دادرسی را  ندادر  و معسر است لذا دادگاه خواسته خواهان را محمول بر  
صحت تشخیص داده و باستناد مواد 5۰4 و 5۰5 و 5۰۸ و 5۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی 
حکم به قبول معافیت موقت  خواهان از پرداخت هزینه دادرسی  صادر و اعالم میگردد. 
بدیهی است در صورتی که خواهان  محکوم له  واقع شود هزینه دادرسی از نامبرده دریافت 
و به حساب دولت واریز خواهد شد . رای صادره  حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابالغ  

قابل تجدید نظر در محاکم محترم دادگاه تجدید نظر مرکز استان اذربایجانغربی میباشد/ 
قاضی شعبه پنجم  دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان خوی- حسین جنگی درشکی

دادنامه 
مجتمع  اختالف  حل  شورای   ۱3 شعبه   97۰99۸66563۰۰۱۸6 کالسه  پرونده 
خانواده شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی  شماره 97۰99766563۰3۱9 – خواهان 
: آقای حامد نوری الوار فرزند نعمت اله به نشانی استان لرستان – شهرستان خرم 
آباد شهر خرم آباد اسد آبادی خ ۱4 متری ک نیایش 5 –خوانده : آقای احمد پور 

رحیم به نشانی مجهول المکان –خواسته : مطالبه طلب 
رای قاضی : در خصوص دادخواست حامد نوری الوار فرزند نعمت اله به طرفیت 
احمد پور رحیم به خواسته مطالبه مبلغ 49 میلیون و 4۰۰ هزار ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ پرداخت لغایت اجرای حکم و 
صدور قرار تامین خواسته بدین توضیح که خواهان اظهار داشته مبلغ خواسته را 
اشتباها به حساب خوانده انتقال داده ام و رسیدهای مربوطه را نیز در این رابطه 
تقدیم داشته است که خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه حاضر 
اظهارات خواهان  به  عنایت  با  فلذا  است  نکرده  ارسال  نیز  ای  و الیحه  نگردیده 
سوی  از  دلیلی  ارائه  عدم  و  مشروحه  رسیدهای  و  خواهان  قول  صحت  واصل 
خوانده دایر بر محق بودن خود به دریافت مبلغ خواسته دعوای خواهان را وارد 
و ثابت دانسته و مستندا به مواد 3۰۱ و ۱۲57 قانون مدنی و بند الف ماده 9 قانون 
آیین دادرسی  قانون  شورای حل اختالف مصوب ۱394 و مواد 5۲۲-5۱9-۱9۸ 
محکومیت  بر  ۱379 حکم  مصوب  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
از  تادیه  تاخیر  و خسارت  اصل خواسته  ریال   49/4۰۰/۰۰۰ پرداخت  به  خوانده 
تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم متناسب با شاخص اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از باب قاعده تسبیب و الضرر به پرداخت 
تعرفه خدمات قضایی  ریال هزینه  دادرسی و ۱۸۰/۰۰۰  ریال هزینه   ۱/677/5۰۰
در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید و در خصوص خواسته خواهان بابت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ پرداخت لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با توجه به 
اینکه یکی از قیود مندرج در ماده 5۲۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی مصوب ۱379 مطالبه داین می باشد و دلیلی از سوی خواهان 
بر مطالبه مبلغ خواسته در این مدت ارائه نگردیده است حکم به بی حقی خواهان 
را در این رابطه را صادر و اعالم می نماید و در خصوص درخواست خواهان بابت 
صدور قرار تامین خواسته با توجه به استرداد درخواست از سوی خواهان مستندا به 
بند الف ماده ۱۰7 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب ۱379 قرار ابطال درخواست خواهان را صادر و اعالم می نماید رای صادره 
در خصوص محکومیت غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی 
در این مرجع سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی 

حقوقی خرم آباد می باشد . 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – سعید ساکی . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی اشرف فاتحی دارای شماره شناسنامه ۱ و شماره ملی 3۸39763967 به 
شرح دادخواست به کالسه 97۰774 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان وریا فاتحی  به شناسنامه - و شماره ملی 
گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در   9/6/۱397 تاریخ  در   37۲۰۱۱6۰4۲
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر: ۱.  علی اشرف 

فاتحی ش ش ۱ ت ت 3/4/۱346و شماره ملی 3۸39763967 پدر متوفی
3. خشبه رحمانی ش ش ۲۲۸ ت ت 6/4/۱346 شماره ملی 3۸۰۰3۱7656 مادر 

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

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 7207 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای هوشنگ صلواتی دارای شماره شناسنامه 49۱ و شماره ملی 373۲۲7456۱ 
به شرح دادخواست به کالسه 97۰776/۸ از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صلواتی خیاره به شناسنامه 
۲9 و شماره ملی 373۰۸7۲۱۱7 در تاریخ 3/6/۱397 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
 ۱754۸۲4۰۱3 ملی  شماره  و   6/5/۱35۱ 4۲۰ ت ت  عجیلی ش ش  عفیفه    .۱

همسر متوفی
۲. هوشنگ صلواتی ش ش 49۱ ت ت ۱/5/۱344 و شماره ملی 373۲۲7456۱ 

پسر متوفی
3. فرهاد صلواتی ش ش 43۱9 ت ت 3۱/6/۱346 و شماره ملی 373۰45۰۸59 

پسر متوفی
4. فردین صلواتی ش ش 54۸۱ ت ت 3/6/۱349 و شماره ملی 373۰46۲۰67 

پسر متوفی
ملی  شماره  و   ۱۰/۱۲/۱3۲۸ ت  ت   ۱79۰5 ش  ش  خیاره  صلواتی  حمیرا   .5

373۰۱77۲49 دختر متوفی
6. ماه منیر صلواتیخیاره ش ش 49۰ ت ت 6/7/۱344 و شماره ملی 373۲۲7455۱ 

دختر متوفی
7. نسرین صلواتی خیاره ش ش 3۱۰ ت ت 7/3/۱34۸ و شماره ملی 373۲3۰۸۰49 

دختر متوفی
۸. لیال صلواتی ش ش 77 ت ت ۸/۲/۱35۲ و شماره ملی 373۲337۱97 دختر 

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

آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 7203 - رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج
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 136 هزار زن خانه دار تحت پوشش
 تامین اجتماعی هستند

سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد: ۱36 هزار و ۲۸6 زن در سراسر 
کشور با عنوان »بیمه زنان خانه دار« تحت پوشش سازمان تامین 
اجتماعی هستند که بانوان گیالنی با تعداد ۱9 هزار و 65۰ نفر در این 

زمینه پیشتاز هستند.
به گزارش پیام زمان از سازمان تامین اجتماعی اعالم کرد که این آمار 
مربوط به پایان سال گذشته است و ادارات کل تامین اجتماعی شرق 
تهران، غرب تهران، اصفهان و مازندران در جایگاه های بعدی دارای 

بیشترین تعداد زنان خانه دار بیمه شده تحت پوشش هستند.
سازمان تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تحت 
پوشش دارد، همواره در تالش است تا گروه های فاقد حمایت های 
بیمه ای نیز از خدمات این سازمان برخوردار شوند. در این راستا و به 
منظور حمایت از بنیان خانواده، سازمان تامین اجتماعی بستر قانونی 
الزم برای بیمه شدن تمام زنان خانه دار را در سراسر کشور فراهم 

کرده است.
به منظور گسترش بیمه به افراد جامعه و در راستای اجرای مصوبه 
هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، تمام زنان خانه دار سراسر کشور 
بر اساس احراز شرایط مربوط در زمره مشموالن مقررات بیمه صاحبان 
حرف و مشاغل آزاد قرار می گیرند و می توانند به نزدیکترین شعبه 
تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند و با ارائه درخواست 
به صورت خوداظهاری به عنوان زنان خانه دار و با انعقاد قرارداد و 

پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی مقرر بهره مند شوند. 
شرایط سنی برای پذیرش درخواست و انعقاد قرارداد بیمه زنان خانه 
دار حداکثر 5۰ سال است؛ در غیر این صورت متقاضی باید معادل 
مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد این سازمان 
باشد.  فرد متقاضی می تواند با انتخاب یکی از نرخ های اعالم شده از 
حمایت های بیمه ای مربوطه بهره مند شود و در صورتی که خواستار 
بهره مندی از مزایای بیمه بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی باشد، 
۱4 درصد دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه )۱۲ درصد سهم بیمه شده 

و۲ درصد سهم دولت( پرداخت کند.
همچنین برای اینکه بتواند از مزایای بیمه بازنشستگی و فوت قبل 
و بعد از بازنشستگی برخوردار شود، باید ۱6 درصد دستمزد مبنای 
پرداخت حق بیمه )۱4 درصد سهم بیمه شده و ۲ درصد سهم دولت( 
و بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی ۲۰ درصد دستمزد مبنای پرداخت 
حق بیمه ) ۱۸ درصد سهم بیمه شده و ۲ درصد سهم دولت( پرداخت 
شود. حتی زنان شاغل در کارگاه و مؤسسات مشمول قانون تأمین 
اجتماعی که تحت عنوان بیمه اجباری زیرپوشش مقررات تأمین 
اجتماعی قرار دارند، درصورت قطع ارتباط استخدامی با کارفرما می 
توانند مابقی بیمه پردازی خود را از طریق بیمه زنان خانه دار ادامه دهند 

و از مزایایی که به آن اشاره شد، بهره مند شوند.
در صورتی که فرد متقاضی بخواهد از مزایای درمانی این بیمه نیز 
استفاده کند، باید به ازای هر نفر ماهیانه حق سرانه درمان که هر سال 
به تصویب هیأت وزیران می رسد، برای خود و افراد تحت تکفل 
پرداخت کند، اما از آنجایی که زنان خانه دار تحت تکفل همسران 
خود بوده و از نظر درمانی نیز تحت پوشش همسر خود هستند، ملزم 

به پرداخت حق سرانه درمان نخواهند بود.

خبر

 استفاده از تصویر سه بعدی
 در اصالح دفرمیتی استخوان

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران، از انجام روشی 
افزایش  که  خبر  کشور  در  زانو  پروتز  جراحی  در 
دفرمیتی  انجام عمل اصالح  در  99 درصدی دقت 

استخوان را به همراه دارد.
به گزارش پیام زمان ، دکتر سهیل مهدی پور، با اشاره 
به راه اندازی سیستم طراحی و تولید گاید سفارشی 
بیماران جهت اعمال جراحی اصالحی استخوان از 
حدود 4 سال قبل در کشور، گفت: استفاده از این 
تکنولوژی و فن آوری افزایش 9۸ درصدی دقت در 
انجام عمل اصالح دفرمیتی های  استخوان را به همراه 
خواهد داشت. همچنین در موارد مشکل و پیچیده 
تعویض مفصل زانو این فن آوری کمک شایانی در 

کارگذاری صحیح پروتز زانو می نماید.
این متخصص ارتوپدی در آستانه برگزاری بیست 
و ششمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در 
ارتباط با استئوتومی زانو، اظهار داشت: مشکالت و 
عوامل مختلفی می تواند سبب ساییدگی مفصل زانو 
شود که دفرمیتی اطراف این مفصل یکی از عوامل 
مهم ایجاد آن است و با توجه به اهمیت این مسئله 
جراحی های استئوتومی اصالحی باید به درستی و 
دقیق انجام پذیرد تا با اصالح راستای اندام تحتانی مانع 
از ایجاد آرتروز شویم. وی افزود: در حال   سیستمی 
راه اندازی شده تحت عنوان »طراحی و تولید گاید 
اصالحی  جراحی  اعمال  جهت  بیماران  سفارشی 
استخوان« که در انجام هرچه بهتر این عمل جراحی 
تاثیر گذار است. این جراح مفصل زانو و شانه ادامه داد: 
اساس کار این سیستم به صورتی بوده که با استفاده از 
سی تی اسکن و اشعه ایکس تصویری سه بعدی از 
استخوان به دست می آید و با استفاده از این تصاویر 
، ابتدا جراحی را به صورت مجازی می توانیم شبیه 
سازی کنیم و به دنبال آن اصالح دفرمیتی و بدشکلی 
اطراف زانو توسط سیستم کامپیوتری انجام می گیرد و 
سپس بر اسای آن  گاید های سفارشی طراحی و تولید 
می گردد که در حین عمل بعنوان راهنما از آن استفاده 
شده و بنابراین هنگامی که عمل واقعی انجام می دهیم 
دقیقا اهداف از پیش تعیین شده قابل دسترسی با دقت 
بسیار باال خواهد بود. مهدی پور با بیان اینکه استفاده 
از این سیستم در انجام جراحی های دقیق بسیار حائز 
اهمیت است، گفت: مقر این سیستم در مرکز رشد 
بیمارستان امام خمینی )ره( بوده و بنا به درخواست 
پزشکان این اقدام برای بیمارن انجام می گیرد. عضو 
انجمن ارتوپدی ایران یادآور شد: بر اساس این سیستم 
راهنماهایی طراحی و توسط دستگاه چاپ، تصویر سه 

بعدی از وضعیت استخوان بیمار تهیه می شود .

خبر

وظیفه  سازمان  گفت:  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  جانشین 
عمومی برای خدمت سربازی به دنبال افراد سالم جامعه است.

سردار ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در 
برنامه نیم نگاه که با موضوع بررسی مشکالت اجتماعی بیماران 
سلیاک پخش شد،  با اشاره به پروسه رسیدگی به معافیت های 
پزشکی در سازمان وظیفه عمومی، گفت: برخی از بیماری های 
عمومی  وظیفه  سازمان  معاینه  پزشکان  واسطه  به  مشموالن 
تشخیص داده می شوند، در حالی که برخی دیگر بر اساس 
اظهار خود برای برخورداری از معافیت پزشکی مراجعه می کنند.

وی با اشاره به این که برخی از بیماری ها در کنترل های اولیه 
قانون  با  برابر  اظهار داشت:  نیستند،  قابل تشخیص  پزشکی 
وظیفه عمومی فرد مبتال به بیماری دارای معافیت باید مدارک 

و مستندات خود را برای رسیدگی به این سازمان ارائه دهد.
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا افزود: بیماری های تحت 
درمان و دارای شرایط پیچیده در سطح بندی های مختلف شامل 
معافیت های دائم یا موقت یا معاف از خدمات رزمی می شوند. 
وی با اشاره به این که سازمان وظیفه عمومی همیشه مدارک 
پزشکی مشموالن را بررسی می کند، عنوان کرد: شورای پزشکی 
بیماری به میزان کافی  وظیفه عمومی در صورت تشخیص 
برای معافیت دائم از خدمت سربازی، این اختیار را به مشمول 

می دهد.

معضل بیماری سلیاک در نظام 
وظیفه قابل حل است

اعمال  از  تهران  شهر  ترافیک  و  نقل  و  حمل  شورای 
محدودیت تردد در عبورومرور خودروهای حمل کاال از 

ابتدای مهر ماه بمدت یازده روز خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران در مصوبه اخیر این شورا آمده است؛ با 
توجه به فرارسیدن سال جدید تحصیلی و لزوم مدیریت 
تقاضای سفر و کاهش زمان تأخیر ناشی از ترافیک سنگین 
انواع  تردد  دارد  می  اعالم  وسیله  بدین  مهرماه،  ابتدای 
یازدهم  لغایت  اول  از  تهران  در شهر  کاال  پخش  ناوگان 
مهرماه 97 به غیر از روزهای پنجشنبه و جمعه، از ساعت 

6 تا 9 صبح ممنوع است. 
در ادامه مصوبه شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران 
نیز اعالم شده است که این محدودیت توسط دوربین های 
نظارت تصویری و عوامل پلیس راهور تهران بزرگ کنترل 
و درصورت تخلف جریمه ورود ممنوع اعمال خواهد شد.
کاال  پخش  و  حمل  ناوگان  از  نیز  مصوبه  این  پایان  در 
خواسته شده است تا ترتیبی اتخاذ کنند ضمن همکاری 
و مساعدت در اجرای هرچه بهتر مصوبه ابالغی و تسهیل 
در مدیریت ترافیک آغاز سال تحصیلی، نسبت به اطالع 
رسانی و نظارت بر اجرای این مصوبه اقدامات الزم انجام 

شود.

ممنوعیت تردد خودروهای حمل 
کاال در دهه اول مهر

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: سران سه قوه تصویب کردند 
که 5۰۰ میلیون دالر به بیمه سالمت کمک کنند تا بتواند بدهی 

های دارویی های خود را پرداخت کند.
دکتر غالمرضا اصغری اظهار کرد: این کمک در حال عملیاتی 
شدن است اما یکی دو هفته زمان می برد تا از طریق مکانیسم 

بانک مرکزی این ارز به ریال تبدیل شود.
وی با اشاره به مشکل نقدینگی صنایع دارویی کشور اضافه 
کرد: سه هزار و 5۰۰ میلیارد تومان مطالبات سررسیده صنعت 
دارو است که به علت زنجیره تاخیر پرداخت های بیمارستان 

ها و داروخانه ها در نهایت به تولیدکنندگان رسیده است.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: همه باید دست در 
دست هم دهند تا مشکالت نقدینگی صنعت دارو به حداقل 
برسد البته دولت نیز تصمیماتی در این زمینه گرفته است که از 
جمله آنها می توان به ارائه تسهیالت در پرداخت های گمرکی 

و اعطای تسهیالت به صورت وام بانکی اشاره کرد.
اصغری تصریح کرد: مصوبات خوبی در ستاد تدابیر ویژه 
دولت برای کاهش مشکالت صنعت دارو انجام شده است 

اما کافی نیست.
وی یادآور شد: 5۰۰ میلیون دالر کمکی که از سوی سران سه 
قوه به تصویب رسیده است، می تواند بخشی از مشکالت 

صنعت دارو را کاهش دهد.

رسان قوا کمک 500 میلیون دالری 
به صنعت دارو را تصویب کردند

مفقودی
هاچ  سبز(خودروسواری  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  میرساند  اطالع  به  بدینوسیله 
موتور  شماره  به   مدل۱396      3۱5H NEW تیپ   ام.وی.ام   سیستم:  بک 
MVM477FJAH۰64۲77 و شماره شاسی NATFBAMDXH۱۰53۱94 به 

نام حامد نوری  وجدان مفقودگردیدوازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت 

به سعید صالح ساکن ...که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود شهرام دانشور 
با وکالت  امامی 

    دادخواستی  بخواسته  مطالبه وجه              به استناد  یک فقره چک به 
شماره ۱۰۰۸/۸5537۱ مورخه ۲۰/4/93    ،به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 
7۸7/96شعبه  دوم  ثبیت و وقت دادرسی  به روز  دوشنبه  97/7/3۰ ساعت 9صبح  
تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان      و دستور دادگاه)شورا( و باستناد 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی   وقت رسیدگی  در 
یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و 
در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا 
یک  فقط  باشد  الزم  آگهی  ببوسیله  منبعدابالغی  چنانچه  نمود.  خواهد  رسیدگی 

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

 دادنامه
پرونده کالسه 96۰99۸۱۲۲۸4۰۰۱۲۲ شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان 

آمل تصمیم نهایی 96۰997۱۲۱۱9۰۰675 متهم 
آقای محسن رضایی فرزند حسین به نشانی مازندران بابل. توحید ۱6. زیتون ۱۲ 

ساختمان آرا 7 اتهام، نگهداری و مالکیت مواد مخدر رای دادگاه 
انقالب شهرستان محمود  از دادسراي عمومی و  به موجب کیفر خواست صادره 
فاقد سابقه کیفری در  آقای محسن رضایی فرزند حسین 39. ساله متاهل و  آباد 
این پرونده متهم است به نگهداری مواد مخدر از نوع گراس به میزان بیست گرم 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده گزارش تنظیمی از مرجع انتظامی کشف مواد 
مخدر از متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده دفاعیات متهم در دادسرا و دادگاه،  
بزه انتسابی به متهم را به استناد بند یک از ماده 5 از قانون مبارزه با مواد مخدر 
مصوب سال 76 با اصالحیه سال ۸9 محرز دانسته،  متهم موصوف را به پرداخت 
مبلغ یک میلیون ودویست هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل بیست 
ضربه شالق و ضبط مواد مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید رای صادره 
اعتراض در محاکم تجدید نظر  قابل  ابالغ  از  بیست روز پس  حضوری و ظرف 

استان مازندران می باشد
 رئیس دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل مرتضی مهدوی م الف 2229

آگهی
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۱ شعبه   96۰99۸۱۲95۱۰۰93۲ کالسه  پرونده 

جویبار ) ۱۰۱ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 97۰997۱۲93۸۰۰675
شاکی: خانم طیبه تقوایی فرزند محمد به نشانی استان مازندران - شهرستان جویبار 

- شهر جویبار - خ شهرداری روبروی بانک انصار
متهم : آقای سید جالل مظلومی فرزند سید جواد به نشانی مازندران - جویبار- بحر 

خزر روبروی ساختمان نوین منزل شخصی
اتهام ها: 

۱- توهین به اشخاص عادی ۲- ضرب و جرح عمدی 
 ۱۰۱ شعبه  جلسه  هفت  نودو  سیصدو  هزارو  ماه  شهریور  هفتم  و  بیست  بتاریخ 
کیفری ۲ جویبار در وقت فوق العاده به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل شده است 
پرونده ختم  محتویات  به  توجه  با  است  نظر  پرونده شماره ۱۰۱/97۰4۲5 تحت 

رسیدگی اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه: 

در این پرونده کیفر خواستی با شماره 97۱۰۰۰5۰۰از دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان جویبار علیه آقای سید جالل الدین مظلومی فرزند سید جواد که بعلت 
مجهول المکان بودن، اطالعات بیشتری از وی دردست نمیباشد به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی و فحاشی نسبت به خانم طیبه تقوایی صادر شده است نظر به کیفر 
اظهارات   ، انتظامی  نیروی  از جمله گزارش  پرونده  و محتویات  خواست صادره 
مطلعین ، گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و عدم 
حضور متهم در جلسه دادرسی ، بزه های انتسابی محرز است بنابراین با استناد به 
ماده ۱9و 44۸و 449و 7۱4و قانون مجازات اسالمی مصوب ۱39۲ و ماده 6۰۸ 
ایراد  جهت  از  متهم  محکومیت  بر  حکم   ۱375 مصوب  اسالمی  مجازات  قانون 
ضرب و جرح عمدی منجر به ۱- سیاه شدگی سمت راست صورت شش هزارم 
دیه کامل و تورم آن سه دهم درصد دیه کامل ) سه دینار( ۲- کبودی در حال جذب 
لب تحتانی سه هزارم دیه کامل 3- ارش آسیب انگشت پنجم دست چپ نیم درصد 
دیه کامل 4- کبودی پل بینی سه هزارم دیه کامل در حق خانم طیبه تقوایی و از 
جهت توهین به چهل ضربه شالق از درجه شش صادر و اعالم میگردد.رای صادره 
غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی  در این شعبه و 
سپس ظرف همین مهلت قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم تجدید نظر 

مرکز استان ساری می باشد.
عبدالمطلب رضا علی زاده رئیس شعبه 101کیفری 2 جویبار

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت 

به  محمد آقایی ساکن ...که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود  علی اکبر 
عیوص خانی

    دادخواستی  بخواسته  مطالبه خسارت             به استناد  نظریه کارشناسی  ،به 
شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 97/3۱۱شعبه  پنجم  ثبیت و وقت دادرسی  
به روز یکشنبه  6/۸/97 ساعت 9صبح  تعیین گردید. اینک بدرخواست    خواهان      
و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک 
نوبت آگهی   وقت رسیدگی  در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 
شوید.  حاضر  رسیدگی  مقرر جهت  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه)شورا(  این  بدفتر 
در صورت عدم حضور دادگاه غیابًا رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی 
بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، مدت آن ده روز خواهد بود. 
مدیر  دفتر شعبه   پنجم شورای حل اختالف تنکابن

دادنامه 
اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه   97۰99۸۱۲۱3۲۰۰65۰ شماره  کالسه  پرونده 
قاسم  آقای  متهم   97۰997۱۲۱۱9۰۱۱۰4 شماره  نهایی  تصمیم  آمل  شهرستان 
موسوی فرزند مصیب  به نشانی مازندران آمل. دباغچال فجر ۱6. جنب حمام نیما 

اتهام نگهداری و مالکیت مواد مخدر 
رای دادگاه به موجب کیفر خواست صادره از دادسراي شهرستان آمل آقای قاسم 
موسوی فرزند مصیب متولد ۱35۲. مجرد و فاقد سابقه کیفری در این پرونده متهم 
است به نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان پنج سانت. دادگاه با توجه 
به محتویات پرونده گزارش تنظیمی از مرجع انتظامی،  کشف مواد مخدر از محل 
حضور متهم و برگ توزین تنظیمی ضم پرونده،  اقرار صریح در دادسرا، بزه انتسابی 
به متهم را با استناد بند یک از ماده ۸. از قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 
۱376 با اصالحیه سال ۱3۸9 محرز دانسته متهم موصوف را به پرداخت مبلغ یک 
میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل پنجاه ضربه شالق و ضبط مواد 
مخدر مکشوفه به نفع دولت محکوم می نماید رای صادره با رعایت ماده 4۰6  از 
قابل واخواهی  ابالغ  از  بیست روز پس  دادرسی کیفری غیابی ظرف  آیین  قانون 
در دادگاه صادر کننده رای وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل مرتضی مهدوی  م الف 2230

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  ذکریا  فرزند  چراتی  کاویانی  فرامرز  آقای 
97/۱۸۰/۱ این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که چنگیز کاویانی چراتی فرزند فرامرز به شماره شناسنامه ۲۸ صادره 
از جویبار در تاریخ ۲9/۱۱/۱396 در اقامتگاه دائمی خود شهرستان جویبار فوت 

نموده و ورثه / وراث  حین الفوت وی عبارتند از: 
۱- حبیبه کاویانی چراتی فرزند بهرام به شماره ملی 5۸۲۰۰75۰۱3 همسر متوفی

۲- سلیمه نامی چمازی فرزند محمد آقا به شماره شناسنامه 5 مادر متوفی
3- فرامرز کاویانی چراتی فرزند ذکریا به شماره شناسنامه ۸۸ پدر متوفی 

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

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

آگهی
شماره  کالسه  پرونده  دادنامه  آمل  شهرستان  اسالمی  انقالب  دادگاه  اول  شعبه 
96۰99۸۱۲۱3۸۰۰5۰7 شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل تصمیم 
به نشانی مازندران  ابوالقاسم فردوسي فرزند ماشااهلل  آقای  نهایی شماره. متهم. 
اتهام ها خرید  منزل شخصی.  کلوده خ شهید سبکرو درب سوم.  آباد.  محمود 

فروش مواد مخدر 
مواد مخدر  استعمال 

صادره  خواست  کیفر  موجب  به  دادگاه  رای  مخدر  مواد  مالکیت  و  نگهداری 
فرزند  فردوسی  ابوالقاسم  آقای  آمل  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسراي  از 
است  متهم  پرونده  این  در  کیفری  سابقه  فاقد  و  متاهل    ۱34۱ متولد  ماشااهلل 
به استعمال مواد مخدر از نوع تریاک و نگهداری تریاک به میزان چهل سانت 
کشف  انتظامی  مرجع  از  تنظیمی  گزارش  پرونده  محتویات  به  توجه  با  دادگاه 
در  متهم  دفاعیات  پرونده  ضم  تنظیمی  توزین  برگ  و  متهم  از  مخدر  مواد 
دادسراي و دادگاه بزه انتسابی به متهم را به استناد بند یک از ماده 5 و ۱9 از 
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 76 با اصالحیه سال ۸9 محرز دانسته،  
سال  اسالمی مصوب  مجازات  قانون  از   ۱34 ماده  رعایت  با  را  موصوف  متهم 
9۲ در خصوص استعمال تریاک به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جریمه نقدی 
نگهداری  در خصوص  و  شالق  ضربه  چهار  و  هفتاد  تحمل  و  دولت  حق  در 
تریاک به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جریمه نقدی در حق دولت و تحمل 
نماید  می  محکوم  دولت  نفع  به  مکشوفه  مخدر  مواد  و ضبط  سه ضربه شالق 
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 

تجدید نظر استان مازندران می باشد 
رئیس دادگاه انقالب اسالمی شهرستان آمل. مرتضی مهدوی م الف 2233

دادنامه
شماره دادنامه97/749  - -شماره پرونده : ۲۰/97/34۱/ش

مرجع رسیگی: شورای حل اختالف – شعبه بیستم  بنشانی خوی –بلوار آصفی-
جنب دادسرا 

پانزده  –بلوار  اقامت: خوی  فرزند هاشم  محل  لو  اسماعیل عبداله  خواهان:آقای 
خرداد –روبروی دبیرستان پژوهش مبل عرفان 

چرکندی-سیدنصیری  نوری   : خانوادگی  نام  میرعباس  وحید-  خواندگان: 
فرزندقربانعلی- علی /محل اقامت :مجهول المکان 

موضوع: تنظیم سند  
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان  آقای آقای اسماعیل عبداله لو به طرفیت  خواندگان 
اقایان وحید نوری چرکندی –عباس سید نصیری  بخواسته  تقاضای رسیدگی و 
اسناد  از دفاتر  به حضور در یکی  الزام خواندگان  بر  مبنی   صدور حکم شایسته 
رسمی به انتقال سند رسمی خودروی سواری پژو آردی مدل ۸5 به شماره شهربانی  
۱54ب۱۲ ایران 37 مقوم به  بیست میلیون ریال با عنایت به  محتویات پرونده و  
مستندات خواهان خصوصا قرارداد فی ما بین مورخه  9۰/۱۱/۲6  که در ان انتقال 
مالکیت به خواهان  محرز بوده  ومورد تعرض  واقع نگریده است و خواندگان 
علرغم ابالغ اخطاریه خواندگان  دفاعی در قبال دعوی مطروحه  به عمل نیاورده 
اند و حسب دلیل ارائه شده سند بنام وحید نوری چرکندی میباشد  لذا  مستندا  
به مواد۱9۸و5۱45و5۱9  قانون ایین دادرسی مدنی  و مواد ۱۰و۲۲۰ قانون مدنی  
حکم بر محکومیت خوانده  وحید نور چرکندی  به حضور در یکی از دفاتر رسمی 
خوی و تنظیم سند بنام  خواهان  و پرداخت هزینه ابطال تمبر  در حق خواهان  
صادر و اعالم میدارد و اما در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه دعوی 
متوجه ایشان نبوده مستندا به بند 4 ماده ۸4 قراررد  دعوی خواهان صادر و اعالم 
میدارد رای صادره غیابی بوده  ظرف بیست روز پس از ان قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر  در دادگستری خوی 

میباشد
حیدر رحمانی- قاضی شعبه بیستم  شورای حل اختالف خوی

آگهی مزایده 
 ، علیه  محکوم   ، دوم  شعبه  مدنی  احکام  اجرای   94۰۱۲۸/۲ کالسه  پرونده  در 
به  اند  گردیده  محکوم  جویبار  شهرستان  ملی  بانک  حق  در  کاملی  فوزیه  خانم 
تاخیر در روز مزایده توسط اجرای  با محاسبه خسارت   ( ۱.54۰.6۰3.۰۰۰ ریال 
احکام مدنی لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم له ، اموال محکوم علیه را جهت 
تامین آن توقیف و از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 

دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر بفروش میرساند.
مال مورد مزایده: ششدانگ عرصه و عیان به شماره ثبتی ۲۰65 فرعی از ۱۱ اصلی 

بخش 7 بمساحت ۲579.4 بنام خانم فوزیه کاملی
به آدرس جویبار - روستای دونچال 

۱- قیمت کل کارشناسی به مبلغ ۲.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
باالترین قیمت را پیشنهاد  پایه شروع ، کسانیکه  ارزیابی شده  از مبلغ  ۲- مزایده 

نمایند برنده مزایده محسوب خواهد شد.
3- موعد و زمان فروش، روز ۲9/7/97 ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری جویبار می باشد.زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار می باشد.
دفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار- معصومی

دادنامه
شماره دادنامه 97/۸46 - -شماره پرونده۲۰/97/64۲/ش 

مرجع رسیگی: شورای حل اختالف – شعبه بیستم  بنشانی خوی –بلوار آصفی-
جنب دادسرا 

خواهان:آقای یونس اشام  فرزند محمدعلی محل اقامت: خوی –بلوار مطهری-
کوچه شهید علم قلیلومتانت ۲ پالک 36 م

خواندگان: احمد- محمد :ساعد- سرلک نژاد  فرزند عباس /محل اقامت :مجهول 
المکان 

موضوع: تنظیم سند  
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان  آقای یونس اشام به طرفیت خواندگان اقایان احمد 
ساعد –محمد سرلک نژاد بخواسته الزام خواندگان به  تحویل و تنظیم سند رسمی 
اخودرو سمند به شماره 596ی 54 ایران44  به شرح متن  به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی  مقوم به۸5/۰۰۰/۰۰۰  ریال با عنایت به  محتویات پرونده و  مستندات 
به خواهان   مالکیت  انتقال  ان  در  که  بین طرفین  ما  فی  قرارداد  خواهان خصوصا 
بنام خوانده  توسط خواهان سند  ارائه شده  کپی سند  بوده است و حسب  محرز 
محمد سرلک نژاد  می باشد علرغم ابالغ اخطاریه خواندگان  دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه  به عمل نیاورده اند لذا به نظر دعوی خواهان وارد بوده و مستندا  به مواد 
۱9۸و5۱5و5۱9 قانون ایین دادرسی مدنی  و مواد ۱۰و۲۲۰ قانون مدنی  حکم بر 
محکومیت خوانده ردیف دوم اقای محمد سرلک نژاد به  حضور در یکی از دفاتر 
رسمی خوی تنظیم و سند  بنام خواهان و پرداخت هزینه ابطال تمبر  صادر و اعالم 
میدارد و اما در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینکه سند  بنام  خوانده 
ردیف دوم بوده و دعوی متوجه ایشان نبوده لذا مستندا به بند 4 ماده ۸4 قراررد  
دعوی خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده  ظرف بیست روز پس 
از ان قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدید 

نظر  در دادگستری خوی میباشد
حیدر رحمانی- قاضی شعبه بیستم  شورای حل اختالف خوی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای سید شجاع اشرفی فرزند یونس به شرح درخواستی که به شماره 349-97 این 
شورا ثبت گردیده درخواست گواهی انحصار وراقت نموده و اعالم داشته که سیده 
منیره اشرفی فرزند یونس به شماره شناسنامه ۱6 صادره از جویبار در تاریخ ۱397/ 
5/ ۲۲ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فوت نموده و ورثه و وراث وی عبارتند از: 

۱- محمد عزیزی فرزند علی جان به شماره ملی 5۸۲9۱۸97۲۰ همسر متوفی 
۲- مریم عزیزی فرزند محمد به شماره ملی 5۸۲۰۱664۸5  فرزند اناث متوفی 

3- مولود اشرفی مشک آبادی فرزند میر آقا به شماره شناسنامه 577 مادر متوفی 
والغیر ، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و اال 

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

آگهی احضار متهم 
آقای علی پاپی فرزند لطف علی به اتهام ۱-سرقت احشام )۲۰ راس بز ( موضوع 
شکایت آقای خورد علی مدهنی هنی به وکالت آقای مسیب کاربر به واسطه معلوم 
در  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۱74  تجویز  به  و  اقامت  نبودن محل 
روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم 
اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور در 

مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی . 

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت نقدی 
سبد غذایی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی خبر داد.

انوشیروان محسنی بندپیبا اشاره به شارژ کارت یارانه مددجویان 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی برای سبد کاال پایان شهریور ماه 

گفت: توزیع سبد کاال از یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته هم بین 
مددجویان بهزیستی و هم کمیته امداد آغاز شده است. همچنین 
به غیر از این دو نهاد حمایتی، این سبد غذایی بین 35۰ هزار 
مدرسه شبانه روزی نیز توزیع شده است؛ البته مبلغ این سبد 

غذایی بین 4۰ تا ۱5۰ هزار تومان بر اساس تعداد اعضای خانوار 
بوده است.

فاطمه رهبر، معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد نیز در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مبلغ سبد کاال در این دوره 
بین ۱5 تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: شارژ کارت 
یارانه مددجویان در دوره پیش و براساس بعد خانوار، بین 35 تا 
۱3۰ هزار تومان بوده، اما این میزان در دوره جدید افزایش یافته 
است. این افراد می توانند به فروشگاه های اتکا، کوروش، رفاه، 
تعاونی مصرف فرهنگیان و... برای تهیه این کاالها مراجعه کنند.
وی افزود: با توجه به قولی که آقای محسنی بندپی سرپرست 
وزارت رفاه دادند شارژ کارت مددجویان از هفته گذشته آغاز 
و  است  نیافته  پایان  هنوز  کار،  باالی  دلیل حجم  به  اما  شده، 
ادامه دارد. طی چند روز آینده شارژ کارت مددجویان به اتمام 
می رسد و این افراد می توانند برای خرید کاالها به فروشگاه ها 
مراجعه کنند.  معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
کاالهای  داد:  توضیح  نیز  غذایی  سبد  این  کاالهای  مورد  در 
پیش بینی شده شامل نیازهای اولیه غذایی مثل برنج، روغن، 
در  غذایی  سبد  نیز  گذشته  سال های  است.   ... و  و شکر  قند 
اختیار اقشار آسیب پذیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار 
می گرفت و برای مثال در شب عید نوروز یا ماه مبارک رمضان 
افراد به میزانی تعیین شده از سوی وزارت  کارت یارانه این 

رفاه شارژ می شد.

توزیع سبدهای کاال آغاز شد 
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ایمن سازی خطوط انتقال نفت به 
روش کامپوزیت در منطقه اصفهان

عملیات ایمن سازی به روش کامپوزیت با خواص 
مکانیکی باال در 4۰ محدوده از خط لوله 3۰ اینچ 
مارونـ  اصفهان انجام شد. به گزارش زمان به نقل 
از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات 
نفت ایران ـ منطقه اصفهان، رحمت ا... مصباح- 
رئیس واحد حفاظت از خوردگی منطقه با اعالم 
واحد،  این  همکاران  تالش  با  گفت:  فوق  خبر 
عملیات شناسایی، حفاری، تقویت خطوط لوله به 
روش کامپوزیت و پس از آن پوشش و خاک ریزی 
4۰ محدوده در کیلومترهای ۱۲4 تا ۱47 حدفاصل 

مراکز انتقال نفت شماره 3 و 4 انجام شد.
وی با بیان اینکه یکی از روش های تقویت خط 
لوله استفاده از کامپوزیت با خواص مکانیکی باال 
است، افزود: محدوده های فوق به دلیل مجاورت با 
منازل مسکونی و زمین های زراعی خوردگی های 
گسترده ای در طول مسیر داشته است که بر اساس 
پیگرانی هوشمند تمامی عیوب دارای  اطالعات 
الویت با میانگین ۱۲ میلیمتر کامپوزیت توسط یکی 
از شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و عملیات 
رفع عیب و سپس پوشش خط و خاکریزی آن 
انجام شد. مصباح ادامه داد: این عملیات با همکاری 
مراکز  و  ایمنی  فنی،  بازرسی  ترابری،  واحدهای 
انتقال نفت سه و چهار طی مدت زمان کمتر از ۲ 

ماه انجام شده است.

تسطیح و ایمن سازی مسیر خط 
لوله داالن به شیراز انجام شد

و جاده  مسیرخط  تسطیح  و  بازگشایی  عملیات 
های دسترسی خط انتقال داالن به پاالیشگاه شیراز 
در محدوده مرکز انتقال میعانات گازی تا کیلومتر 
۸6  انجام شد. به گزارش زمان به نقل از روابط 
عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
منطقه فارس، علی رضایی- رئیس ترابری منطقه 
فارس با اعالم این خبر گفت : به منظور دسترسی 
آسان جهت بازدیدها و تعمیرات احتمالی، تسطیح 
بخشی از مسیر خطوط لوله نفت با هدف بازسازی 
مسیرخط و جاده های دسترسی به مسیر جهت 

تردد و کنترل خط انجام گردید.
رئیس  های  گزارش  و  اعالم  از  پس  افزود:  وی 
مرکز و بازدیدهای خط بانان مبنی بر سختی تردد 
در مسیر فوق و همچنین ریزش کوه در چند نقطه 
در دستور کار ترابری قرار گرفت. وی ادامه داد: 
این عملیات در محدوده مسیر خط کیلومتر صفر تا 
۸6 خط داالن با حذف کلیه موانع در مسیرخط و 

همچنین جاده های دسترسی انجام پذیرفت .

خبر

نوامبر بی باران
*اکبر نعمت الهی
 مدیر طرح موزه های صنعت نفت

چهارم  از  آمریکا  تحریمهای  دوم  دور 
نوامبر آغاز می شود. ایران بر این اساس 
سخت نفت می فروشد و از سوی دیگر 
سخت پول نفت خود را دریافت می کند 
بار دیگر به دست  تا سرنوشت نفت ما 

دالالنی بیفتد که روی آب و با تانکر نفت می خرند و می فروشند و پول 
آن را صرف بانک سازی های جعلی برای خود می کنند.

از دیگرسو، روسها برای حمایت از سیاستهای تحریمی آمریکا خیانتی 
تازه را علیه اوپک و ایران آغاز کرده اند. زیرا آنها می دانستند که با آغاز 
تحریم نفتی ایران ترامپ مقابل یک خطر جدی برای سیاستهایش قرار 
می گیرد که در آستانه انتخابات میاندوره ای آمریکا جمهوریخواهان را 

تهدید می کند.
افزایش لجام گسیخته قیمت نفت می تواند همه سوداگران نفتی آمریکا 
و دیگر تاجران را تهدید کند مگر آن که دولت ترامپ برای آنها حرفی 

برای گفتن داشته باشد.
روسیه به اوپک چسبید و نه تنها تولید سنگین خود را به بازار تحمیل 
کرد بلکه در کنار عربستان بازار را تحت تسلط گرفت. به این ترتیب 
روسیه ی در ظاهر دوست کنار اوپک ایستاد اما از آغاز به دنبال گرفتن 
مهار بازار به دست خود بود. به بازارهای همه کشورها دست انداخت 
بی آن که اعضای اوپک را که تحت تاثیر طرح فریز نفتی از حضور 

روسیه نگران نبودند برنجاند.
این که عربستان از سر دشمنی با ایران نقطه تخریب بازار ایران را در 
اوپک دنبال کند جای شگفتی ندارد. کشورهای درگیر ستیزه به طور 
نبرد  یک  طریق  از  تا  دوزند  می  چشم  یکدیگر  بازارهای  به  جدی 

اقتصادی دشمن را از میدان به در کنند.
اما روسیه چرا در حالی که خود تحت فشار است چنین می کند؟

روسها به دنبال آن بودند تا از طریق نزدیکی با اوپک بازار را در کنترل 
خود بگیرند. روسیه به دنبال تنها سیصد هزار بشکه نفت بیشتر برای 
صادرات نبود. آنها نخست به ایران القا کردند که در بازار کمک حال 
خواهند بود. نفتی هایشان برای جاسوسی و عملیات تخریبی به کشور 
آمدند اما نتیجه تنها معطل کردن پروژه ها از یک سو و راندن اروپایی 

ها از بازار بود.
حاال که قیمت هر بشکه نفت به هشتاد دالر نزدیک شده است فرصت 
خوبی نصیب آمریکا شده است تا نفت شیل خود را که تولید آن تاکنون 
مقرون به صرفه نبود به بازار عرضه کند. آمریکا از این رهگذر به صادر 
کننده تبدیل شده و دیگر خریدار عمده بازار نیست. اما از طرفی هم می 
داند که نمی تواند به تنهایی جور چند میلیون بشکه نفت صادراتی ایران 
را در بازار بکشد. بنابراین روسیه دارای نقش مهمتری می شود. همان 
بالیی که روسها بر سر صنعت نفت ایران آوردند اینک بر سر چین می 
آورند و عربستان هم که به صرافت افتاده است تا جای ایران را پر کند 

با نهایت تولید بر آن است که این نقش را برعهده گیرد.
چشمهای خواب زده ما تا کی باید پای خیانت روسها همه چیز خود 

را بگذارد؟
Nematollahiakbar@yahoo.com

یادداشت

وزیر نفت با تاکید بر این که خرید نفت هیچ 
کشوری به جز کره جنوبی از ایران قطع نشده 
است، تاکید کرد: خواب آمریکا برای به صفر 
تعبیر  هیچگاه  ایران  نفت  صادرات  رساندن 

نمی شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بیژن 
رسمی  گشایش  حاشیه  در  دیروز  زنگنه، 
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست 
که در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار شد درباره نشست کمیته مشترک 
وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت 
الجزایر  در   )JMMC( غیراوپک  و  اوپک 
به  پایبندی  بر  نشست  این  در  کرد:  اظهار 
سهمیه ها تاکید شد و هیچ بحثی درباره افزایش 

تولید مطرح نشد.
وزیر نفت به این پرسش که آیا حذف نفت 

ایران برای کوتاه مدت امکان پذیر است، پاسخ 
داد: حذف نفت ایران در میان مدت امکان پذیر 
نیست، اما در کوتاه مدت آمریکایی ها مسائلی 
در ذهن شان هست تا اگر شده حتی برای یک 
ماه به صورت نمادین صادرات نفت ایران را 
به صفر برسانند، اما این خواب هیچگاه تعبیر 
نیافتن  افزایش  این که  درباره  نمی شود.زنگنه 
تولید اعضای اوپک و غیراوپک در نشست 
الجزایر چه پیامی برای آمریکا دارد، تصریح 
کرد: اوپک، سازمانی مستقل است و شاخه ای 
از وزارت انرژی امریکا نیست و دیروز هم 
گفتم صحبت آقای ترامپ که گفته  ما امنیت 
برخی کشورهای منطقه خلیج فارس را تامین 
می کنیم و بقای عمر آنها بستگی به حمایت و 
تالش ما )آمریکا( دارد، بزرگ ترین توهین به 
ملت ها و کشورهای دوست آمریکا در منطقه 

نشان  اقدام های شان  در  امیدوارم که  و  است 
دهند که چقدر مستقل هستند.

چه  الجزایر  نشست  این که  درباره  وی 
دستاوردی داشته است، گفت: آنچه در الجزایر 
حاصل شد این بود که هیچ کشوری پاسخ 
مثبتی به صحبت های آقای ترامپ نشان نداد و 
تقریبا اوپک و حتی کشورهای غیرعضو اوپک 
هم اعالم کردند اکنون نیازی به افزایش تولید 
نیست و این را اگر نگوییم شکست سخت؛ 
به طور حتم هیچ دستاوردی برای آقای ترامپ 
نداشته است. زنگنه درباره این که آیا به جز کره 
جنوبی، کشور دیگری واردات نفت از ایران را 
قطع کرده است، افزود: برخی کشورها خرید 
نفت از ایران را کاهش داده اند، اما هیچ کشوری 
خرید نفت خود از ایران را متوقف نکرده و 
تنها کره جنوبی است که برای سه ماه پیاپی از 

ایران نفت نخریده است.
تالشمان این است صادرات نفت  کم نشود

زنگنه درباره صادرات نفت هم اظهار کرد: ما 
در یک جنگ اقتصادی سرد و خشن ازسوی 
آمریکا هستیم و تالشمان این است تولید و 

صادرات نفت ایران کم نشود. 
وی در پاسخ به این که آیا شرکت های خارجی 
هم می توانند از بورس، نفت خام خریداری 
کنند، اظهار کرد: در بورس هیچ محدودیتی 

از  پیش  و  اول  را  درصد  باید ۱۰  نداریم،  
برداشت نیز حتما ۲۰ درصد ریالی را پرداخت 
کنند، ۸۰ درصد ارزی هم همان طور که پیش تر 

گفتم باید ارزیابی شود.
تامین  در  مشکلی  این که  بیان  با  نفت  وزیر 
ندارد،  وجود  پتروشیمی  واحدهای  خوراک 
درباره نمایشگاه ایران پالست هم اظهار کرد: 
این رویداد فرصتی است تا شرکت های داخلی 
و خارجی برای گسترش همکاری ها گفت وگو 
کنند. به گفته وی، بخش ایرانی نمایشگاه ایران 
پالست نسبت به بخش خارجی فعال تر است 
که البته این موضوع به دلیل مشکالت پیش 

آمده، طبیعی است. 
رو  را  پتروشیمی  صنعت  وضع  نفت،  وزیر 
تولید  که  این  بیان  با  و  کرد  عنوان  رشد  به 
محصوالت پتروشیمی نسبت به پارسال هفت 
تصریح  است،  داشته  رشد  درصد  تا هشت 
کرد: امسال اتان بیشتری در اختیار مجتمع های 
پتروشیمی قرار می گیرد و تالشمان این است 
با وجود مشکالت، صادرات را افزایش دهیم.

احتمال احیای کارت سوخت
احیای  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  زنگنه 
کارت سوخت برای کنترل قاچاق آن از کشور 
احتمال دارد کارت سوخت  اظهار کرد:  هم 

برای کنترل قاچاق، دوباره احیا شود.

صادرات نفت ایران به هیچ کشوری جز کره جنوبی قطع نشد 

خواب آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران تعبیر نمی شود

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی به آقای فریمان حسین زاده فرزند خواهان آقای امید باقری شکایتی 
علی فریمان حسین زاده به اتهام سرقت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 94۰99۸۱۲۲37۰۰۸69 شعبه ۱۰3. دادگاه کیفری دو شهرستان آمل 
9/3۰صبح  ساعت   .۱397/۰۸/۱5 مورخ  رسیدگی  ووقت  ثبت  سابق  جزایی   ۱۰3
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری 
به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار 
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،  نسخه ثانی کیفر 
خواست را در یافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه 103  دادگاه کیفری دو شهرستان آمل 103 جزایی سابق. ابوالقاسم تقی زاده 
م الف 2240

آگهی احضار متهم
 آقای مجید ابراهیم زاده  در پرونده شماره 96۱۸44 این شعبه به اتهام کالهبرداری 
و برداشت غیر مجاز از حساب بانکی به مبلغ 3میلیون تومان تحت تعقیب قرار 
دارید به این وسیله بر اساس ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر 
این صورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود 
نفر وکیل دادگستری  در ضمن متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک 

همراه خود داشته باشد 
دادیار شعبه پنجم دادسراي آمل. م الف 2241

رونوشت آگهی حصر وراثت
کالسه   به  دادخواست  بشرح   ۱64 شماره   شناسنامه  دارای  سلیمی  مهدی   آقای 
97۱۲۱3/ش3 این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین توضیح 
داده که شادروان عباداله سلیمی بشناسنامه ۲۸۰ در تاریخ96/3/۲7 اقامتگاه دائمی 
خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-  مهدی  سلیمی فرزند  
عباداله   –ش ش   ۱64 خوی –پسر متوفی/۲- ولی  سلیمی فرزند  عباداله   -ش  
ش    ۲۸۰۰4۰۰۱6۱ خوی-پسر متوفی/3- فاطمه  سلیمی فرزند عباداله -ش  ش  
۲۸۰33746۲5   –خوی-دختر متوفی/4- خدیجه  سلیمی فرزند عباداله   - ش 
ش  ۲۸۰۰373۰4۰ -خوی-دختر متوفی/5- زهرا  سلیمی فرزند عباداله  -  ش 
ش  ۲۸۰۲7۰۱4۸7- خوی- دختر متوفی/6- مهین  سلیمی فرزند عباداله   -ش 
–دخترمتوفی/7- بستی رحیملو فرزند حسین    -ش  ش۲۸۰۰34967۰ -خوی 
در  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  ینک  متوفی/  -همسر  خوی  ش۲۸۰3۰۲۱۰99- 
تا  نماید  می  آگهی  مرتبه  یک  ماهی  پی  در  پی  نوبت  یک  در  را  مزبور  خواست 
هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی پناه نوری منفرد به شماره شناسنامه ۸77  به شرح دادخواست به کالسه 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از    97۰99۸6735۱۰۰۱9۸
بشناسنامه شماره ۲3۸9  در  داده که شادروان مرحوم طال شریف  چنین توضیح 
تاریخ ۱396/۱۰/۰۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱-علی پناه نوری منفرد  فرزند جعفر دارنده شماره شناسنامه ۸77  فرزند متوفی 

۲-محمد ساتکیان  فرزند جعفر دارنده شماره شناسنامه ۸76 فرزند متوفی 
3-فرنگیس ساتکیان فرزند جعفر دارنده شماره شناسنامه ۸7۸ فرزند متوفی و ال 

غیر 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی  با  اینک شورا 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شور تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان پلدختر – مهرشاد حیدروند

گواهی  حصروراثت
شهادتنامه  استناد  به    3۰۱۰ شناسنامه   شماره  به  ترکاشوند  اسمعیل  /خانم  اقای 
تقدیم  به شماره 97۰۰76  در خواستی  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و 
این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان زهرا ترکاشوند به کد ملی 
حین  ورثه  و  درگذشته  خود  دائمی  اقامتگاه   ۱397/6/7 تاریخ  33۰۰۲۱۰۸5۲در 

الفوت وی عبارتند/عبارتست از:
۱- اسمعیل ترکاشوند متولد ۱33۸/۱۰/۱ به شماره شناسنامه 3۰۱۰ صادره ازهمدان  

نسبت پدرمتوفی 
ازکنگاور   صادره   ۱۱76۸ شناسنامه  شماره  به   ۱349/5/۱ متولد  سلیمانی  ثریا   -۲

نسبت مادرمتوفی
3- فرشید ترکاشوند متولد ۱367/5/۱4 به شماره شناسنامه 6۲65 صادره کنگاور 

نسبت همسر متوفی
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت اگهی در روزنامه و عدم وصول 
گواهی  حسب  رسمی  یا  سری  نامه  وصیت  ارائه  یا  اعتراض  یا  الیحه  گونه  هر 
متصدی مربوط و مالحظه گواهی نامه ی مالیات بر ارث به شماره ی – مورخ – 
سر انجام در تاریخ  دروقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختالف چهارباغ به 
تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پس از مالحضه ی پرونده کار گواهی مینماید که 
ورثه در گذشته منحصر به اشخاص/ یاد شده در باال بوده و وارث دیگری ندارد و 
دارائی ان روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.
مستندا به مواد 9۰7 و9۱3 قانون مدنی و 373 قانون امور حسبی ،یک هشتم )ثمن( 
اموال منقول و بهای اموال غیر منقول به زوجه و ما بقی بین فرزندان به نسبت هر 

پسر دو برابر هر دختر قابل تقسیم است./.
ریال/نامحدود  میلیون  تا سقف سی  مبلغ  از حیث  نامه  گواهی  این  قانونی  اعتبار 

است. تاریخ انتشار : 97/7/3
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف چهار باغ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواست وضمائم به آقای  غالمعلی حسنخانی فرزند حسین 

غالمعلی  آقای  علیه   شکایتی  شعبان  فرزند  حبیب  آل  اهلل  نعمت  آقای  شاکی 
حسنخانی فرزند حسین به اتهام فروش مال غیر مطرح کرده که به این شعبه ارجاع 
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰3 شعبه   96۰99۸3۰333۰۰۰33 کالسه  پرونده  شماره  به  و 
شهرستان فردیس ) ۱۰3 جزایی سابق( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰۸/۲۸ 
ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است. حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
شاکی  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین 
تا متهم ظرف  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
ثانی شکایت وضمانم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی  خود،نسخه 

دردادگاه حاضر گردد./ و 7۰۸
منشی دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فردیس )103 جزایی سابق( - 

فرزاد ولی نژادنواشنق

   دادنامه
شهرستان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰4 شعبه   94۰99۸3۰333۰۰4۱5 کالسه  پرونده 

فردیس )۱۰4 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 97۰9973۰3۲4۰۰9۱۲
: محمد شهر گلستانک  نشانی  به  رمـضان  فرزند  آسمان  الـه  عبـد  آقای   : شاکی 

خیابان بهرامی شمالی نبش کوچه رز درب اول
متهم : ۱-آقای ولـی شریفـی مـراد پـور فرزند حـیدر علـی به نشانی : محمد آباد

اتهام : دایـر بر کالهبرداری فروش مال غیر
دادگاه با عنایت به متحویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
 ))رای دادگاه((

ملی  شماره  با  رمـضان  فرزند  آسمان  الـه  عبـد  آقای  شکایت  درخصوص 
علـی  حـیدر  فرزند  پـور  مـراد  شریفـی  ولـی  آقای  علیه   ۰۸۲۸3۸9۸96
)فعال«متواری( دایر بر کالهبرداری فروش مال غیر یک قطعه زمین به متراژ ۱۱۲ 
متر از پالک اصلی ۱64 واقع در مشکین دشت قطعه 53و اخذ مبلغ پنجاه میلیون 
ریال با توجه به شکایت مطروحه و منضـمات پیوست و با عنایت به کیفر خواست 
صادره از ناحیه دادسرای فردیس و توجها« به مستندات پیوست و مالحظه و رویت 
مبایعه نامه های افراد مورد ادعا که متهم زمین متعلق به آنها را به شاکی واگذار کرده 
و عمال« مرتکب فروش مال غیر شده با توجه به موارد مذکور و نظر به عدم حضور 
متهم و عدم تقدیم الیحه دفاعیه که از این حیث شکایت مطروحه مصون از هرگونه 
تعرض واقع شده با جمیع جهات اتهام انتسابی بنظر محرز و مسلم بوده و مستندا« 
بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری متهم 
موصوف را به تحمل دوسال حبس تعزیری و به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای 
نقدی در حق دولت و به رد مال ماخوذه مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شاکی 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی 
در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 

دادگستری استان البرز می باشد./ و 7۰۲
رئیس دادگاه 104 کیفری دو  فردیس- علیپور

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان: اسداله اسعدی خلیلی فرزند سداله

خوانده/خواندگان: ۱- حسن غریب فرزند رضا آدرس: مجهول المکان 
خواسته: اعسار و تقسیط

به  فوق  خوانده/خواندگان  طرفیت  به  اسعدی  اسداله  آقای  دادخواست  پیرامون 
بنام   ۱ ردیف  بودن خوانده  المکان  مجهول  به  توجه  با  تقسیط  و  اعسار  خواسته 
در  مشارالیه  اخطاریه  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  حسن غریب 
روزنامه های کثیراالنتشار چاپ میگردد تا خواننده ضمن اطالع از دعوی مطروحه 
در روز شنبه مورخ 97/۸/5 راس ساعت 9:3۰ صبح در شعبه دهم شورای حل 
اختالف بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی 
حاضر شود صمنا در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر 
خواهد شد. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید.
م الف:97/20/6789 مدیر دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی مزایده  ) مرحله اول( 
اکبر  علی  یحیی  آقای  و  تهرانی  اعظم  اجرا خانم  پرونده 95۰4۰3و 964۸6۸  در 
خوان    محکوم است به پرداخت مبلغ 4۰4/67۰/۰۰۰ ریال در حق خانم نرگس 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت حسب  جاهد و مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

تقاضای محکوم له اموال به شرح  ذیل است:  
-یک قطعه زمین به مساحت تقریبی ۲5۰ متر مربع با بنایی احداثی در آن به صورت 
دو طبق با زیر بنایی تقریبی ۱3۰ متر مربع با قدمت ساخت در حدود 35 سال مفروز 
از پالک های ۱ و ۲  فرعی از ۱۰ اصلی با اسکلت نیمه فلزی، طاق ضربی، درب 
فلزی و پنجره آلومینیوم، حیاط با کف موزاییک و دیوار سیمان، طبقه همکف یک 
واحد مسکونی سه خوابه با سالن پذیرایی و نشیمن ، کف موزاییک و دویار گچ 
با پوشش رنگ روغنی ، آشپزخانه معمولی با کف موزاییک، دیوار گچ و کابینت 
فلزی، طبقه اول یک اتاق به مساحت تقریبی ۱۲ متر مربع با کف سیمان و موزاییک 
و دیوار گچ در مجاورت خر پشته ، دارای انشعابات آب، برق و گاز شهری می 
باشد و در زمان بازدید ملک مورد کارشناسی در تصرف خانم اعظم علی تهرانی 

همسر مرحوم محمد علی اکبر خان بوده و در آن سکونت دارند. 
مسجد  نماز- جنب  بوستان  خ  بهرام-  فیروز  اسالمشهر-  نشانی:  به  مزایده  مورد 

موسی ابن جعفر- بن بست همیشه بهار- پ 5.
با عنایت به مراتب اعالم شده فوق، و با توجه به موقعیت و محل ملک مذکور و 
در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در قضیه در تاریخ تقدیم در تاریخ تقدیم نظریه 
، میزان ارزش ملک مورد نظر  بصورت عرصه و اعیان در صورتیکه بال معارض 
نداشته و انتقال آن از نظر قوانین جاریه منعی در دفترخانه نداشته و همچنین فاقد 
بدهی به بانکها و موسسات مالی و اعتباری باشد به میزان ۲/۱۲5/۰۰۰/۰۰۰  ریال 
پایه مزایده  مبلغ  تعیین و  تومان  پانصد هزار  میلیون و  معادل  دویست و دوازده 

اعالم می گردد.
۱-توقیف و ارزیابی آن بوسیله کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور به منظور 
گردد.  می  شروع  شده  ارزیابی  مبلغ  از  مزایده  طریق  از  له  محکوم  استیفای حق 
۲- محل فروش اموال: اجرای احکام دادگستری شهرستان  اسالمشهر است. 3- هر 
کس می توان 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید و در مزایده 
شرکت نماید روز انجام مزایده سه شنبه 97/۰7/۱6 از ساعت 9 الی  ۱۰ می باشد 
برنده مزایده ده در صد قیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده نقدا می 
بایست پرداخت نماید. مال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کرده 
است و بقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کردپرداخت خواهد 
شد. ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همان روز 

در همان مکان و همان ساعت مزایده انجام خواهد شد. م/الف ۱4۲۰
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه 6  حقوقی اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی
خواهان: قلی محمدنژاد فرزند حسین

خوانده/خواندگان: ۱- مهدی ذبیح نیا فرزند رمضانعلی آدرس: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه مبلغ هشتاد میلیون ریال

به  فوق  خوانده/خواندگان  طرفیت  به  محمدنژاد  قلی  آقای  دادخواست  پیرامون 
خواسته مطالبه وجه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده بنام مهدی ذبیح نیا 
های  روزنامه  در  مشارالیه  اخطاریه  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به 
روز  در  مطروحه  دعوی  از  اطالع  ضمن  خواننده  تا  میگردد  چاپ  کثیراالنتشار 
دوشنبه مورخ 97/۸/7 راس ساعت ۱۰ صبح در شعبه دوم شورای حل اختالف 
بهشهر مستقر در خیابان پاسداران روبروی بیمارستان مهر جهت رسیدگی حاضر 
شود صمنا در فرض عدم حضور خوانده و کفایت ادله اثباتی حکم صادر خواهد 
شد. همچنین خوانده می تواند قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را جهت تدارک دفاع اخذ نماید.
م الف:97/20/6786 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف بهشهر

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم شهرداد بصیری   فرزند 

خواهان آقای منصور خلج  دادخواستی به طرفیت خوانده  آقای / خانم شهرداد 
بصیری به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده کالسه  97۰99۸3۰573۰۰۸55 شعبه اول دادگاه عمومی بخش 
چهارباغ ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۸/۲۰ساعت ۱۰:۰۰  تعیین که حسب 
مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  بودن خوانده و درخواست خواهان  المکان 
انتشارآگهی  تاریخ  از  پس  ماه  یک  تا خوانده ظرف  گردد  می  آگهی  کثیراالنتشار 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و 
دادگاه حاضر گردد.  مقرر فوق جهت رسیدگی در  را دریافت و دروقت  ضمائم 

۱397/7/3
استان البرز-چهار باغ –روبروی شهرداری چهار باغ-پشت بانک ملی

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  اول دادگاه عمومی بخش چهار باغ-غالمرضا عظمیان

آگهی مزایده نوبت دوم
به حکایت پرونده 96۰۰۸5 اجرای احکام حقوقی محمود آباد و به موجب نیابت 
بهشتی  شهید  قضایی  مجتمع  حقوقی  دادگاه   ۱9 شعبه  احکام  اجرای  از  صادره 
تهران، محکوم علیهما ۱- نورالدین حسینی نیا ۲- سید عبداله حسینی نیا متضامنا 
محکوم هستند به پرداخت مبلغ ۱/394/37۲/۰۰۰ ریال در حق محکوم له آقای 
مهدوی میررکنی در این دادگاه و مبلغ 69/7۱۸/6۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت با عنایت  به عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیهما 
نسبت به توقیف و ارزیابی پالک ثبتی ۱۲۰۱ فرعی از 47 اصلی بخش ۱۰ حوزه 
نیا اقدام گردید که  ثبت ملک محمود آباد متعلق به آقای سید نورالدین حسینی 
مشخصات آن عبارتند از: آدرس پالک مذکور جاده آمل به محمودآباد خیابان امام 
خمینی ، انتهای نسیم یازده می باشد کاربری ملک مزروعی ولی بواسطه اتصال آن 
بافت مسکونی شهر قابلیت تغییر کاربری و تغییر کاربری و تغییر بهره برداری را 
دارد مساحت پالک مذکور ۱۱4۸7/۸4 متر مربع )یازده هزار و چهار صد هستاد 
و هفت متر و هشتاد چهار دسیمتر( می باشد که محکوم علیه آقای سید نورالدین 
حسینی نیا مالک ۱3/۱7 )سیزده ممیز هفده صدم( سهم مشاع از صد سهم عرصه 
میزان  به  فوق  پالک  از  علیه  محکوم  سهم  تقریبی  مساحت  باشد  می  اعیانی  و 
۱5۱۲/95 متر مربع می باشد نتیجتا با توجه به موقعیت مکانی و جغرافیایی محل و 
نوع کاربری و تملک )مشاعی( و سایر عوامل در امر ارزیابی ارزش سهم محکوم 
علیه )سیزده ممیز هفده صدم سهم مشاع به مساحت تقریبی ۱5۱۲/95 متر مربع( 
به مبلغ 7/564/75۰/۰۰۰ ریال )هفت میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و 
هفتصد و پنجاه هزار ریال( برآورد و تعیین گردیده. لذا نظر به عدم اعتراضی از 
ناحیه نامبردگان نسبت به نظریه کارشناسی موارد توقیفی از طریق مزایده در تاریخ 
۲۱/ ۰7 / 97 ساعت ۰۰: ۱۱ صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه محمود 
نیاز در محل به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده  آباد و در صورت 
می توانند حداقل 5 روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر 
اجرای احکام دادگاه حقوقی محمودآباد مراجعه نمایند. مزایده از قیمت پایه شروع 
و کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهند شد. همچنین 
۱۰ درصد مبلغ اعالمی آن في المجلس برابر ماده ۱۲9 قانون اجرای احکام مدنی 
برگزاری  از  مابقي ثمن ظرف مدت یکماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس  أو 
مزایده و عدم وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال 
اموال صورت خواهد گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده بهای اموال را ظرف 
مدت یکماه تعیین شده نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت 

ضبط خواهد شد.
منشی واحد اجرای احکام مدنی دادگاه محمودآباد 

نیتروژن باال، رکورد  با  با وجود استمرار عرضه خوراک متان 
دو غول  عنوان  به  آوران  فن  و  پتروشیمی خراسان  در  تولید 

پتروشیمیایی هلدینگ تاپیکو مرداد ماه امسال شکسته شد.
کارفرمائی صنعت  انجمن صنفی  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پتروشیمی، کیفیت پائین گاز متان تحویلی به صنایع پتروشیمی به 
عنوان خوراک مشکالتی در زمینه تولید محصوالت پتروشیمی با 
خوراک متان همچون متانول، اوره و آمونیاک ایجاد کرده است.

براساس طراحی واحدهای تولیدکننده محصوالت پتروشیمی 
همچون اوره، آمونیاک و متانول میزان نیتروژن موجود در گاز 
باشد که متان تحویلی به صنایع  نیم درصد  باید حدود  متان 
پتروشیمی دارای بیش از حد مجاز تعیین شده نیتروژن بوده 
و باال بودن میزان نیتروژن عمال مانع تحقق کامل اهداف تولید 

صنایع پتروشیمی متان محور شده است.
در این بین، با وجود کیفیت پائین خوراک متان تحویلی به مجتمع 
پتروشیمی فن آوران و خراسان اما رکوردهای تولید در این دو 
مجتمع پتروشیمی تابعه هلدینگ تاپیکو مرداد ماه امسال شکسته 

شده است. آمارهای رسمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان 
می دهد که در دومین ماه فصل تابستان، پتروشیمی فن آوران 
با ظرفیت تولید یک میلیون و ۲9۰ هزار تن محصول موفق به 
تحقق ۱۰5 درصدی برنامه های تولید شده و مردادماه امسال با 

۸9 درصد ظرفیت اسمی موفق به تولید شده است.
در مجموع در طول پنج ماهه نخست امسال بیش از 4۲5 هزار 
تن محصول در پتروشیمی فن آوران تولید شده که پیش بینی 
می شود با توجه به انجام تعمیرات اساسی موفق رکورد تولید 
از  ادامه سال جاری یکی پس  ایران در  متانولی  این غول  در 
دیگری شکسته شود. از سوی دیگر، در پتروشیمی خراسان هم 
با وجود مشکالت عرضه خوراک متان با نیتروژن باال اما رکورد 
جدید تولیدی در بزرگترین پتروشیمی شمال شرق ایران به ثبت 

رسیده است.
مرداد ماه امسال ۱۰۸ درصد برنامه های تولید در پتروشیمی 
خراسان محقق شده و در مجموع در طول پنج ماهه نخست 
امسال بالغ بر 4۲3 هزار تن محصول شامل اوره، آمونیاک و 

کریستال مالمین در این مجتمع پتروشیمی تولید و عرضه شده 
پتروشیمی  مجتمع  دو  در  درحالی  تولید  افزایش  این  است. 
مهندس  که  ثبت رسیده  به  متان محور  آوران  فن  و  خراسان 
»محمودمخدومی« مدیرعامل هلدینگ تاپیکو پیشتر با اشاره به 
غیراستاندارد بودن میزان نیتروژن )ازت( موجود در خوراک گاز 
متان تحویلی به برخی از شرکتهای پتروشیمی، گفته بود: میزان 
نیتروژن موجود در گاز متان تحویلی به شرکتهای پتروشیمی 

خراسان و فنآوران بیش از حد مجاز است.
این مقام مسئول با اعالم اینکه طراحی پتروشیمی فنآوران و 
خراسان براساس گاز متان با نیم درصد نیتروژن است، تصریح 
کرده بود: اما در گاز تحویلی به پتروشیمی فنآوران میزان نیتروژن 
حدود پنج درصد یعنی حدود ۱۰ برابر بیش از حد مجاز است. 
وی همچنین میزان نیتروژن گاز متان تحویل شده به پتروشیمی 
خراسان را حدود ۱.5 تا 4 درصد عنوان کرده وتاکید کرده بود: 
باال بودن میزان نیتروژن مشکالتی در شرکت های پتروشیمی از 

حیث تولید محصوالت ایجاد کرده است.

با وجود استمرار عرضه خوراک بی کیفیت؛

رکورد تولید در دو غول پتروشیمی هلدینگ تاپیکو شکسته شد
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 چند درصد از بازار ارز ثانویه 
در اختیار دولت است؟

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: مکانیزم واردات از 
مرحله ثبت سفارش تا تخصیص ارز،  دارای مراحل مشخصی است 
که آگاهانه و باهدف کاهش تقاضای واردات طراحی شده است یعنی 
موانعی که ایجاد شده و همچنین زمانی که صرف می شود بسیار بیشتر 

از شرایط عادی است.
گفت:  حریری  مجیدرضا  ازخبرآنالین،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
این پروسه نشان می دهد دسترسی به دالر و ارز بازار ثانویه برای 
هرنوع وارداتی سخت بوده و به راحتی میسر نیست اما بر اساس 
آمار مسووالن و همچنین رییس جمهور، مشخص است که رضایتی 
از عرضه ارز در بازار ثانویه وجود ندارد و به تبع آن وقتی عرضه 
مناسب نباشد باید بر اساس اولویت هایی که دولت تشخیص می دهد 
،  تقاضاها را کنترل کرد. وی افزود:  اما در زمینه اینکه تقصیر کیست، چه 
کسی مقصر است و چه کسی باید مسوولیت پذیری داشته باید گفت 
بیش از ۸۰درصد از ارزهای بازارهای ثانویه در اختیار مستقیم و یا 
غیرمستقیم دولت است یعنی یا شرکتهای دولتی هستند و یا شرکت 
های خصولتی )یعنی مدیرانی که با واسطه و بی واسطه از سوی دولت 
منصوب می شوند که به شرکت های خصولتی معروف شده اند که 
شامل پتروشیمی ها و شرکت های معدنی بزرگ می شوند ( و هیچ کس 

دیگری تاثیر قابل توجهی در این بازار ندارد به جز سیستم دولتی. 
این فعال اقتصادی عنوان کرد:  این شرکت های خصولتی بر اساس 
تقسیم بندی های قبلی قرار است ۸۰درصد عرضه ارز در بازار ثانویه را 
برعهده بگیرند و کنترل این مساله نیز در دست دولت است و اینکه 
دولت می خواهد یا نمی خواهد این کار را انجام دهد را نمی توانم 
قضاوت کنم زیرا شواهد ضد و نقیض فراوانی وجود دارد که قضاوت 
و نتیجه گیری را راحت نمی کند اما هر اتفاقی که در بازار ارز ایران 
می افتد چه خوب و چه بد؛  اتفاقاتی که در کوتاه مدت بد بوده و شاید 
در بلند مدت خوب شوند و به درد اقتصاد بخورد و یا برعکس. وی 
تاکید کرد: هر نوع افتخار و یا مسوولیت و تقصیری در بازار ارز کشور 
عموما بر عهده دولت است زیرا دولت به تنهایی 9۰درصد منابع ارزی 
را به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در اختیار دارد بنابراین تصمیم گیرنده 
اصلی در این بازار دولت است و حدود 7 تا ۸ درصد هم بخش 
باشد که شامل واردکنندگان و  اثرگذار  اقتصاد می تواند  خصوصی 
صادرکنندگان می شوند. حریری ادامه داد:  در چنین بازار انحصاری 
نمی توان دنبال حقایق و واقعیت ها گشت. وی درباره نقش دولت 
داد:   توضیح  ماجرا  این  از  احتمالی  نفع  و  ارز  قیمت  نوسانات  در 
نمی خواهم قضاوتی کنم که آیا دولت نفع می برد یا خیر ولی مشخص 
است که از مجموع درآمدهای ارزی حدود 5۰درصد درآمدهای نفتی  
و حدود 5۰درصد درآمدهای غیرنفتی است؛ درآمدهای نفتی کامال 
در اختیار دولت است و در بخش درآمد صادرات غیر نفتی بنابر 
روایت های دولت در چندماه گذشته باید گفت ۸۰درصد درآمدهای 
صادرات غیرنفتی نیز تحت کنترل دولت است و ارزهایی است که 
شرکت های دولتی ، پتروشیمی ها و فلزات رنگین و معدنی ها دارند که 
با این حساب یعنی 4۰درصد مجموع درآمدهای ارزی غیرنفتی نیز در 
اختیار دولت است و با احتساب 5۰درصد سهم درآمدهای ارزی نفتی 
در مجموع 9۰درصد درآمدهای ارزی و آنچه به بازار عرضه می شود، 

در اختیار دولت است. 

 تشریح جزئیات تامین ارز برای واردات
 توسط  بانک مرکزی 

 بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز 
حاصل از صادرات را تا پایان معامالت روز یکشنبه اول مهر اعالم 

کرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، بانک مرکزی میزان تامین ارز برای 
واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پایان معامالت 
روز یکشنبه اول مهر اعالم کرد.بر این اساس مجموع معامالت فروش 
ارز حاصل از صادرات از ۱6 مرداد تا پایان معامالت اول مهر در 
سامانه »نیما« به دو میلیارد و ۱۱۱ میلیون یورو رسیده است.تنها در 
روز اول مهر مجموع فروش ارز حاصل از صادرات به حدود 73 
میلیون یورو رسید. همچنین مجموع تامین ارز برای واردات در روز 
اول مهر به حدود 49 میلیون یورو رسید.در همین حال نرخ فروش 
یورو در بازار ثانویه روز یکشنبه اول مهر به میزان 9هزار و ۲۱۸ تومان 
و نرخ سنا که برایند نرخ نقدی اسکناس در صرافی ها و سامانه نیما 
است در این روز به ازای هر یورو ۱۱ هزار و 4۲6 تومان درج شده 

است.

خدمات ویژه برای دارندگان کارت خوان های بانک 
ملّی ایران

ایران  مّلی  بانک  های  خوان  کارت  دارندگان  برای  ویژه  خدمات 
صاحبان کسب و کار و پذیرندگان پایانه های فروش شرکت پرداخت 
الکترونیک سداد، می توانند با نصب اپلیکیشن و اتوماسیون پشتیبانی 
»پالس« بر روی تلفن همراه خود عالوه بر دسترسی به راحت ترین 
شیوه ثبت و یادآوری تعهدات مالی، به آسانی عملکرد کارتخوان خود 
را مشاهده کنند. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
ایران، پالس، اپلیکیشنی با ویژگی های جذاب و کاربردی است که 
برای ارایه خدمات پشتیبانی به پذیرندگان شرکت پرداخت الکترونیک 
سداد طراحی شده و افراد می توانند با نصب این اپلیکیشن، به صورت 
یکجا به گستره وسیعی از خدمات که پیش از این عرضه آنها از راه 
های متعددی چون شعب بانکی، وب سایت و تلفن انجام می شد، 

دسترسی داشته باشند.
از طریق داشبورد موجود در صفحه اصلی نیز امکان مشاهده کارکرد 
کارتخوان در روزها و هفته های گذشته میسر است و کاربران می 
توانند از گزارش های متنوع با امکان جست و جوی پیشرفته بهره 
مند باشند. ارائه گزارش های در لحظه دیگر امکان کاربردی و جذاب 
اپلیکیشن پالس است. از آنجایی که گزارش های بانکی اغلب کلی 
و تفکیک نشده اند، از این رو پالس این مشکل را مرتفع کرده است 

و افراد می توانند به ریز تراکنش های خود دسترسی داشته باشند.
در بخش یادآوری این اپلیکیشن هم با ثبت طلب ها و بدهی ها، 
تعهدات مالی در موعد مقرر یادآوری می شوند و در صورتی که یک 
تراکنش پس از 7۲ ساعت به حساب مورد نظر واریز نشد، می توان 
آن را در بخش مغایرت ها ثبت کرد تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

همچنین فهرست تمامی خطاهای ظاهر شده روی کارتخوان و نحوه 
رفع آنها را می توان در بخش راهنمای خطاها مشاهده کرد.

کاربران اپلیکیشن پالس عالوه بر بهره مندی از امکانات متنوع آن در 
همان حال که مشغول کسب و کار خود هستند، می توانند در طرح 
های گوناگون نیز کسب امتیاز کنند و مشمول دریافت پاداش های 

نقدی و غیرنقدی در جشنواره نیز باشند.
است.  دانلود  قابل  پلی  گوگل  و  بازار  طریق  از  اپلیکیشن  این 
همچنین با ارسال عدد 6 به شماره ۲۰۰۰444 و یا مراجعه به سایت 

Sadadpsp.ir می توان به این اپلیکیشن دسترسی داشت.

نگاه روز

جزئیات پایش وضعیت تولید کارگاههای 
بزرگ صنعتی کشور

از میان ۲4 رشته فعالیت بزرگ صنعتی، شاخص تولید 
با سهم 5۱.4 درصدی در ارزش  ۱۱ رشته فعالیت 
افزوده کل فعالیت های صنعتی، در این دوره افزایش 

یافته و ۱3 گروه صنعتی با کاهش مواجه شده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در مطالعه ای به تبیین 
وضعیت تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سه ماه 
این گزارش  بر  بنا  پرداخته است.  نخست سال 97 
در فصل نخست سال 97، شاخص تولید کارگاه های 
بزرگ صنعتی با کاهش ۰.5 درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شده است. با توجه به ضرایب 
اهمیت هر یک از فعالیت ها، کاهش تولید در صنایع 
تولید دارو و فرآورده های شیمیایی و تولید ماشین آالت 
و تجهیزات به ترتیب بیشتر اثر را در کاهش شاخص 
تولید کل در بهار 97 داشته اند.برابر آخرین آمار منتشر 
شده، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی )دارای 
۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر( در فصل نخست سال ۱397 
)بر مبنای سال پایه ۱395( در مقایسه با فصل مشابه 
سال قبل دچار کاهشی ۰.5 درصدی شده است. این در 
حالی است که روند کلی شاخص تولید این کارگاه ها 
در سال ۱396 صعودی بود.برابر آمار بانک مرکزی از 
میان ۲4 رشته فعالیت بزرگ صنعتی، شاخص تولید 
با سهم 5۱.4 درصدی در ارزش  ۱۱ رشته فعالیت 
افزوده کل فعالیت های صنعتی، در این دوره افزایش 
یافته و ۱3 گروه صنعتی که سهمی 4۸.6 درصدی در 
ارزش افزوده کل دارند، با کاهش مواجه شده است.
در این میان سه رشته فعالیت صنعتی شامل صنعت 
تولید مواد و محصوالت شیمیایی، تولید محصوالت 
کانی غیرفلزی و صنعت تولید دارو با مجموع سهم 
3۸.۲ درصدی در کل ارزش افزوده صنعتی، در سه ماه 
نخست سال جاری با کاهش تولید مواجه شده اند. در 
مقابل سه فعالیت صنعتی شامل تولید فلزات اساسی، 
غذایی  مواد  تولید  و  موتوری  نقلیه  سایل  و  تولید 
افزوده  ارزش  در کل  با مجموع سهم 4۲ درصدی 
صنعتی، با افزایش تولید همراه بوده اند.مساله این که با 
توجه به ضرایب اهمیت مختلف فعالیت های صنعتی، 
میزان تاثیر آنها در کاهش ۰.5 درصدی شاخص تولید 
صنعتی کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱397 نیز 
متفاوت است. برابر مطالعه ای که معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انجام داده است، بیشترین 
اثرگذاری منفی در شاخص کل ناشی از افت فعالیت 
صنعتی تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی 
و گیاهی با سهم تقریبی ۰.6 واحد درصد و بعد از 
آن تولید ماشین االت و تجهیزات طبقه بندی نشده با 
سهم تقریبی ۰.4 واحد درصد بوده است.در مقابل تولید 
فلزات اساسی با سهم تقریبی یک واحد درصد و تولید 
وسایل نقلیه موتوری با سهم ۰.4 واحد درصد بیشتر 
تاثیر مثبت را در شاخص تولید صنعتی داشته اند. با این 
حال در نهایت شاخص کل نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته دچار افت شده است.

 انجام 60میلیون تراکنش بانکی 
در هر روز

یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه با حجم 
گسترده عملیات بانکی، بیش از 6۰ میلیون تراکنش 
سیستم  گفت:  می شود،  انجام  روزانه  صورت  به 
مستقر  شعبه  هزار  دو  در  وب  تحت  تحویلداری 
شده است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا 
حسین زاده، با بیان این که بیش از 6۰ میلیون حساب 
فعال در این بانک وجود دارد، گفت: با حجم گسترده 
عملیات بانکی و بیش از 6۰ میلیون تراکنش روزانه 
ثبت شده در واحدهای این بانک، پیاده سازی این 
سیستم اقدامی بسیار بزرگ به شمار می رود.به گفته 
می  را  تحویلداری  عملیات  کردن  تحت وب  وی، 
توان انقالبی در عملیات بانکداری این بانک دانست؛ 
به نحوی کهدر سیستم جدید، همه عملیات کاری 
بانکداران در سروری خارج از بانک ذخیره می شود، 
بنابراین می توان عملیات بانکی را خارج از شعبه و 
در هر نقطه ای که به شبکه دسترسی وجود داشته 
باشد، ارائه کرد.حسین زاده با بیان این که از این پس، 
به روزرسانی سامانه ها، دیگر مستلزم حضور در شعبه 
نیست، گفت: با پیاده سازی سیستم تحویلداری تحت 
وب، محدودیت استفاده از سیستم عامل واحد نیز در 

بانک از بین خواهد رفت.

تخم مرغ 6 درصد گران می شود

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران 
با بیان اینکه تخم مرغ طی روزهای آتی حدود6درصد 
گران میشودگفت:به دلیل درگیری باآنفلوانزا وممنوعیت 
صادرات کاالهای اساسی،صادرات تخم مرغ متوقف 
است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، ناصر نبی پور با بیان 
اینکه قیمت تخم مرغ نسبت به  ۲۰ روز گذشته درب 
مرغداری حدود 4۰۰ تا 5۰۰ تومان کاهش یافته است، 
گفت: هم اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ 
درب مرغداری 7۰۰۰ تا 7۱۰۰ تومان است. وی اضافه 
کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی و افزایش تقاضا 
برای این کاال، پیش بینی می شود قیمت تخم مرغ طی 
روزهای آینده بین 5 تا 6 درصد افزایش یابد. رئیس 
هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران تاکید 
کرد: افزایش تقاضا دلیل این مساله است و تولید هیچ 
مشکلی ندارد و روال عادی خودش را طی می کند. نبی 
پور درباره آخرین وضعیت نهاده های تولید و شانه و 
کارتن نیز گفت: همه نهاده ها فراوان هستند، کمبودی 
نیست فقط قیمت آنها گران است و مشخص نیست 
طی یک تا دو ساعت آینده چه اتفاقی برای قیمت ها 
رخ می دهد. وی درباره صادرات این کاال از کشور نیز 
با بیان اینکه هنوز ایران از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
پاک نشده است، افزود: با توجه به اینکه هنوز این مساله 
از سوی سازمان دامپزشکی کشور به سازمان جهانی 

بهداشت دام اعالم نشده، صادرات ممنوع است.

خبر

شهریور   ۲3 تا  مرکزی:  بانک  کل  رئیس 
امسال ۲۲.7 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
اقتصادی  چرخه  به  باید  که  شده  محاسبه 

کشور بازگردد.
سیما  ازصداو  نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاشیه  در  و  دیروز  همتی  عبدالناصر   ،
نشست با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه 
با  خبرنگاران  جمع  در  مجلس  بودجه  و 
با  جلسه   داشت:  اظهار  مطلب  این  بیان 
و  بود  خوبی  جلسه  مجلس،  نمایندگان 

بانک  ارزی دولت و  درباره سیاست های 
نمایندگان  خدمت  را  گزارشی  مرکزی 
جلسه  این  در  داد:  ادامه  کردم.وی  ارائه 
سواالت متعدد، منطقی و مهمی مطرح شد 
آنها را توانستیم پاسخ دهیم  از  که بخشی 
بحث  مورد  آینده  جلسه  در  را  بخشی  و 
و  پول  شورای  داد.رئیس  خواهیم  قرار 
اعتبار مهم ترین بحث های مطرح شده در 
دیدار با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه را تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان، 

کارخانجات و تولیدکنندگان، مواد اولیه و 
آن  مشکالت  و  نیما  سامانه  و  تجهیزات 
عنوان کرد.رییس کل بانک مرکزی گفت: 
مساله مهم این است که عمده منبع تامین 
کننده بازار ثانویه و سامانه نیما ارز صادرات 
غیرنفتی است؛ تا روز ۲3 شهریور حدود 
این  که  ایم  داشته  غیرنفتی  میلیارد   ۲۲.7
رقم باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. 
وی تاکید کرد: صادرکنندگان یا خود باید 
اقدام به واردات کاال کنند یا باید ارز خود 

را در اختیار سامانه نیما قرار دهند. همتی 
کمتری  ارز  تاکنون  متاسفانه  اینکه  بیان  با 
وارد چرخه اقتصادی شده است، افزود: از 
در  ارز  دالر  میلیارد   3.۸ حدود  سال  اول 
مربوط  عمدتا  که  نیما عرضه شده  سامانه 
به شرکت های پتروشیمی می شود. رئیس 
شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: انتظار 
نظر  در  با  صادرکنندگان  که  است  این 
گرفتن شرایط اقتصادی کشور ارز حاصل 

از صادرات خود را وارد کشور کنند.

دالر صادرات غیرنفتی باید به 
چرخه اقتصادی بازگردد

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد:

اقتصاد  و  ریزی  برنامه  دفتر  مدیرکل 
افزایش  این که  بیان  با  راه  وزارت  مسکن 
طبیعی  گذشته  ماه های  طی  مسکن  قیمت 
بود،گفت: در تهران باالترین رکورد معامالت 
در یک ماه ۲۲ هزار فقره بوده و االن حدود 

۱4 تا ۱5 هزار معامله داریم.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، علی چگنی 
در نشست خبری با بیان این که هجدهمین 
همایش سیاست های مسکن 7 و ۸ مهرماه 
شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور  با  امسال 
همایش  یک  کرد:  اظهار  می شود،  برگزار 
محور.  دستگاه  تا  است  محور  موضوع 
سیاستگذاری  شورای  همکاری  با  محورها 
نهایی  و  بررسی  شهرسازی  و  راه  وزارت 
یک  همایش  این  بر  عالوه  است.  شده 
کمیته علمی دارد.وی با اعالم این که تسهیل 
همایش  اصلی  تِم  مسکن  به  دسترسی 
مالکیت  معنای  به  این  افزود:  است،  امسال 
وجود  دیگری  شکل های  و  نیست  مسکن 
گزید. ُسکنا  مسکن  در  می توان  که  دارد 
توسعه  شهری،  بازآفرینی  ملی  برنامه  وی 
و  )شهرک سازی  شهری  سکونتگاه های 
توسعه کنونی شهرها(، سیاست های توسعه 
و تامین مسکن روستایی، روش های نوین 
تامین مالی مسکن، شهرهای زیست پذیر را 
محورهای هجدهمین همایش سیاست های 
توسعه مسکن اعالم کرد.وی در پیش بینی 

بازار مسکن گفت:  مسکن بخش تاثیرپذیر از 
اقتصاد خرد و کالن است. طی 5 سال اخیر 
داشت.  قرار  نسبی  ثبات  در  مسکن  قیمت 
بر اساس قیمت های ثابت مسکن حدود 3۰ 
درصد کاهش یافته بود. این در حالی بود که 
در نیمه سال گذشته دچار تغییرات اساسی 
شد که حاصل آن افزایش قیمت بود.وی با 
بیان این که در تهران قیمت مسکن نسبت به 
سال گذشته حدود 6۰ درصد افزایش یافته 
است، افزود: تغییرات اقتصاد کالن،  مراودات 
و..  ارز  نرخ  تغییرات  )برجام(،  المللی  بین 
که روی نهاده های مسکن تاثیر قابل توجهی 
مسکن  قیمت  رشد  برابر  چندین  که  داشته 

بوده است.وی با بیان این که افزایش قیمت 
مسکن  کرد:   تصریح  بود،  طبیعی  مسکن 
اگر  که  دارد  باالدستی  و  پایین  زنجیره 
قیمت های آن تغییر نکند تولید و اشتغال در 
می خوابد.مدیرکل  کامل  طور  به  بخش  این 
اقتصاد مسکن وزارت  برنامه ریزی و  دفتر 
تغییرات  این که  بیان  با  شهرسازی   و  راه 
مسکن عموما برون بخشی بوده است، اظهار 
افزوده  ارزش  قیمت  افزایش  دلیل  به  کرد: 
این  شد،  مثبت  سال  چند  از  بعد  مسکن 
نشان می دهد از رکود خارج شده ایم.چگنی 
در  مسکن  قیمت  افزایش  تقریبا  داد:   ادامه 
حد اعلی روی داده و کشش قیمتی در این 

اتفاقات  این که  مگر  داشت  نخواهیم  بخش 
عجیب و غریب بین المللی روی دهد.وی با 
اعالم این که قیمت مسکن در کشور به طور 
متوسط حدود 3۰ درصد افزایش یافته است، 
افزود: در تهران باالترین رکورد معامالت در 
در  االن  است،  بوده  فقره  ماه ۲۲ هزار  یک 
داریم  قرار  معامله  هزار   ۱5 تا   ۱4 حدود 
است.چگنی  نشده  رکود  وارد  مسکن  و 
گفت:  نیز  اجتماعی  مسکن  طرح  درباره 
را مسکن گروه های  بحثی  همیشه دولت ها 
را  اتفاقاتی  که  می کنند  طراحی  کم درآمد 
شکل بدهند. مسکن اجتماعی تا حدی که 
در توان وزارت راه و شهرسازی است مانند 
زمین در حال شکل گیری است. اما بخشی 
دولت  از  باید  که  برمی گردد  منابع  به  که 
را  اعتباری  نتوانسته ایم  هنوز  کنیم  دریافت 
اجتماعی  مسکن  رو  این  از  کنیم.  دریافت 
در سطرهای اول قرار دارد.وی با بیان این که 
چنین  میلیون   3۰۰ وام  طرح  خصوص  در 
افزود:  نشنیده ام،  مسکن  بانک  از  را  چیزی 
قرار  کار  دستور  در  وام  افزایش  طرح  البته 
دارد که کارهای آن در حال پیگیری است.

برنامه  و  بها  اجاره  بازار  در خصوص  وی 
دولت برای این بخش تصریح کرد: تطویل 
اجاره مسکن در کمیسیون اقتصادی دولت 
تصویب شده که برای تبدیل شدن به قانون 

باید توسط دولت تصویب شود.

مسـکن گـران تر نـمی شود

 اجرای طرح»روستای بدون بیکار«
 در بیش از ۱۰۰ روستای کشور

از  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
شناسایی بیش از ۱۰۰ روستا برای اجرای 
طرح روستای بدون بیکار خبرداد و گفت: 
شهرستان  هر  در  سال  پایان  تا  امیدواریم 
طرح  اجرای  برای  روستا  یک  حداقل 

شناسایی شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اصغر نوراله 
اجرای  وضعیت  آخرین  به  اشاره  با  زاده 
طرح روستای بدون بیکار در کشور گفت: 
از گذشته یک مدل تامین مالی در صندوق 
روستا  »هر  عنوان  تحت  امید  کارآفرینی 
کارخانه«  یک  خانه  هر  و  محصول  یک 
هدفگذاری شد به این ترتیب که »در هر 
روستا« نسبت به »شناسایی یک محصول 
خاص« دارای مزیت رقابتی ویژه، شناسایی 
و سیاستگذاری می شد و کسب و کارهای 
مربوط به زنجیره ارزش این نوع محصول 
خاص از تامین مالی تا تولید، بسته بندی، 
مورد  لجستیک  و  فروش  شبکه  و  توزیع 
حمایت واقع می شد.وی ادامه داد: اما با 
مطالعه سایر روستاهای کشور به صورت 
موردی به این نتیجه دست یافتیم که با این 
نوع مدل مالی امکان توسعه کسب و کار 
به عنوان  ندارد؛  از روستاها وجود  برخی 
مثال روستاهایی وجود دارند که عالوه بر 
ظرفیت های  از  استراتژیک،  یک محصول 
یا  گردشگری  مانند  دیگر  اشتغالزایی 
عبارتی  به  برخوردارند،  دیگر  حوزه های 
ممکن است یک روستا »چندین« ظرفیت 
برای توسعه کسب و کار داشته باشد، به 
جدید  مالی  تامین  مدل  یک  دلیل  همین 
بیکار«  بدون  »روستای  عنوان  تحت 
طراحی شد.مدیرعامل صندوق کارآفرینی 
امید گفت: در قالب اجرای طرح روستای 
بدون بیکار مطالعات الزم برای روستاهای 
نهایت  در  تا  گرفت  صورت  نظر  مورد 
در یک  کار  و  توسعه کسب  ظرفیت های 
امکان  موارد  و  شناسایی  خاص  روستای 
پذیر تامین مالی شدند که در اجرای این 

کار  و  کسب  توسعه  های  ظرفیت  طرح، 
مالی شدند و صرفا  تامین  در یک روستا 
یک  در  خاص  محصول  یک  به  منحصر 
روستا نبود.نوراله زاده، با بیان اینکه طرح 
خراسان  استان  از  بیکار  بدون  روستای 
پسکوه«  »محمدآباد  روستای  با  جنوبی 
آغاز شد، گفت: با هماهنگی یک موسسه 
خیریه تمام طرح ها و ظرفیت های کسب 
و کار در این روستا اجرا و به بهره برداری 
رسید. همزمان این طرح در استان گیالن 
»حلیمه  و  جان«  »اسطلخ  روستاهای  در 
استان  در  همچنین  شد.  اجرایی  جان« 
 5۰ از  بیش  »ورازان«  روستای  مازندران 
طرح کسب و کار مورد حمایت مالی قرار 
گرفتند و در این روستا تقریبا فردی نبود 
حمایت  مورد  آن  کار  و  کسب  طرح  که 
که  افرادی  مگر  باشد  نگرفته  قرار  مالی 
تمایلی به راه اندازی کسب و کار مستقل 
حال  در  اینکه  به  اشاره  با  نداشتند.وی 
حاضر طرح روستای بدون بیکار در تمام 
عنوان یک سیاست  به  های کشور  استان 
در حال مرحله اجرا قرار دارد، ادامه داد: 
اجرای  برای  روستا   ۱۰۰ از  بیش  تاکنون 
طرح »روستای بدون بیکار« شناسایی شده 
حداقل  استان  هر  در  طوریکه  به  است 
که  شده  شناسایی  اجرا  برای  روستا  یک 
شهرستان  هر  در  امیدواریم  سال  پایان  تا 
طرح  اجرای  برای  روستا  یک  حداقل 
شناسایی کرده باشیم.وی مطالعه و سپس 
اجرای طرح را دو فاز فراگیر کردن طرح 
بیکار عنوان کرد و گفت:  بدون  روستای 
به دلیل اینکه منابع مالی اجرای طرح نیز 
آن  بیشتر  اجرای  امکان  است  مهم  بسیار 
تمام  در  کنیم  می  تالش  اما  ندارد  وجود 
شود.وی  اجرایی  طرح  این  ها  شهرستان 
از  بیش  کارهای  و  کسب  توسعه  گفت: 
۱۰۰ روستا مطالعه شده، به اتمام رسیده و 
برخی نیز در مرحله تامین مالی و اجرای 

طرح قرار دارند.

 راه اندازی دفتر پیشگیری از تحریم ها 
در مرکز اصناف

دفتر پیشگیری و مقابله با تحریم ها، در 
مرکز اصناف و بازرگانان به منظور مقابله 

با آثار ناشی از تحریم ها تشکیل شد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، 
از  احمدی،  سیدجواد  تجارت،  و  معدن 
با  مقابله  و  پیشگیری  دفتر  اندازی  راه 
بازرگانان  و  اصناف  مرکز  در  تحریم ها 
این  گفت:  و  داد  خبر  صنعت  وزارت 
اقدام با نظر مقام عالی وزارت و به منظور 
بدنه  تعامالت  و  ارتباطات  به  نظم بخشی 
قرار  کار  در دستور  اصناف  با  وزارتخانه 
که  به شرایطی  باتوجه  گرفت.وی گفت: 
سلطه  نظام  ظالمانه  فشارهای  دلیل  به 
با  جاری  سال  در  جهانی  استکبار  و 
تا  است  شده  تالش  هستیم  مواجه  آن 
اصناف،  با  نزدیک  تعامل  و  ارتباط  با 
سازمان های صنفی و متولیان آنها اعم از 
هیات مدیره های اتحادیه صنفی و هیات 
مبتال  مشکالت  اصناف،  اتاق های  رییسه 
حتی  و  پیگیری  بررسی،  احصاء،  آنها  به 
االمکان حل و فصل شود.دبیر هیات عالی 
نظارت درباره مهمترین مشکالت کنونی 
در  که  مشکالتی  عمده  داد:  توضیح  نیز 
حال حاضر دامن گیر جامعه صنفی کشور 
مولفه های  در  ثبات  عدم  از  ناشی  است 
ارز، عدم  اقتصادی، نوسانات نرخ  اصلی 
عوامل  قیمت  افزایش  اولیه،  مواد  تامین 
شبکه  در  که  است  کاالهایی  و  تولید 

توزیع صنفی، قرار می گیرد.
تسهیل  شرایطی  چنین  در  داد:  ادامه  وی 
مکانیزه  طریق  از  اصناف  با  مرتبط  امور 
جمله  از  مختلف  فرایندهای  کردن 
انتخابات  برگزاری  کسب،  پروانه  صدور 
تسهیم  اصناف،  اتاق های  و  اتحادیه ها 
وجوه حاصل از صدور پروانه، کسب و... 
اصناف  امور  مرکز  در  که  است  مواردی 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  بازرگانان  و 

عملیاتی شده است.
برگزاری  همچنین  افزود:  احمدی 

و  کارشناسی  مختلف  نشست های 
سازمان های  مسئولین  با  توجیهی 
تولیدی  صنوف  به  ویژه  توجه  صنفی، 
و  حل  برای  کاالیی  میزهای  تشکیل  و 
صنف  مانند  صنوفی  مشکالت  فصل 
دارای  که  دوز  دست  کفش  و  پوشاک 
توانمندی  جمله  از  مختلف  مزیت های 
کشور  برای  ارزآوری  و  صادراتی  تولید 
هستند، در سرلوحه فعالیتهای مرکز قرار 
شود.وی  می  دنبال  جدیت  با  و  گرفته 
مقابله  برای  اقدام  اساسی ترین  زمینه  در 
از عوامل  ناشی  با گرانی ها گفت: گرانی 
آنها  ظهور  و  بروز  با  که  است  مختلفی 
قیمت تمام شده کاالها و خدمات افزایش 
می یابد. برخی از این عوامل اصوالً خارج 
از اختیار بوده و خواه ناخواه اثرات خود 
را بر فرآیند تولید کاالها و ارایه خدمات 

تحمیل می کنند.
به  افزود:  مطلب  این  توضیح  در  وی 
مواد  جهانی  قیمت  افزایش  مثال  عنوان 
بخش های  با  مرتبط  نهادهای  یا  اولیه 
کاالهایی  برای  ارز  نرخ  و  تولید  مختلف 
دارند.  توجهی  قابل  ارزی  وابستگی  که 
اهمیت  آنچه  فعلی  شرایط  در  بنابراین 
از  ناشی  شدید  اثرات  از  کاستن  دارد 
با  مقابله  و  یک سو  از  فوق الذکر  عوامل 
شرایط  از  افراد  از  برخی  استفاده  سوء 

فعلی بازار از سوی دیگر است.
تصمیمات  اول  مورد  در  گفت:  احمدی 
سیاستهای  اتخاذ  و  بازار  تنظیم  کارگروه 
کارگروه  طریق  از  مناسب  حمایتی 
برخورد  نیز  دوم  مورد  در  و  راه گشاست 
سایر  و  گرانفروشی  پدیده  با  جدی 
قرار  کار  دستور  در  اقتصادی  تخلفات 
نیز  و  اصناف  نظارت  و  بازرسی  دارد. 
توان  از  بهره گیری  با  راستا  همین  در 
اصناف  اتاق های  در  ذیربط  واحدهای 
بازار  سطح  در  جدیت  با  کشور  سراسر 

حضور داشته و اقدام می کند.



فرومایگان پس از پیروزی ، همآورد شکست 
خورده خویش را به ریشخند می گیرند .

 ارد بزرگ

سخن حکیمانه

خّرم آن روز کزین منزل ویران بروم 
 راحت جان طلبم و ز پی جانان بروم

گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب 
 من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

امروز با حافظ

انتشار کتابی درباره شهر باستانی 
شوش در آلمان

خاور  در  »هنر  کتاب 
شوش-  باستان:  نزدیک 
باستان«  ایران  در  شهری 
نوشته »هدای سیداشرف« 

در آلمان منتشر شد.
عهد  در  پیش  هزار سال  مهر، شش  گزارش  به 
باستان، گروه های مهم فرهنگی در خاور نزدیک 
توسعه  به  آنها  خالقانه  آثار  و  آمدند  وجود  به 
زمان،  آن  در  کرد.  توجهی  قابل  کمک  بشریت 
توسعه تاریخی خاور نزدیک و هنر آن با موقعیت 
از  منطقه  .این  داشت  ارتباط  منطقه  جغرافیایی 
مرز  به  از شرق  بود،  محدود  مدیترانه  به  غرب 
افغانستان می رسید، در شمال با دریای سیاه و در 

جنوب با شبه جزیره عربستان هم مرز بود.
خاور  حوزه  باستان شناسان  اخیر  سال های  در 
نزدیک باستان در کاوش هایی که انجام می دهند، 
به دنبال میراث باقی مانده از تمدن و فرهنگ این 
منطقه هستند. فعالیت باستانشناسان این حوزه در 
انجام  بابل  نینوا و  اوروک،  مناطقی مثل شوش، 

می شود.
بر اساس این گزارش که رایزنی فرهنگی ایران در 
آلمان آن را تهیه کرده و برای انتشار در اختیار مهر 
 Heday( سیداشرف«  »هدای  است،  داده  قرار 
خاور  در  »هنر  کتاب  در   )Seyed-Ashraf
نزدیک باستان: شوش- شهری در ایران باستان« 
توسعه هنر در این منطقه را مورد بررسی قرار داده 

است.
انتشار کتاب »ایالم-یک  با  وی پیش از این نیز 
فرهنگ کهن در ایران« در سال ۲۰۰۸ و نگارش 
کتاب »کالن شهرهای شرق باستان« در سال ۲۰۱5 
خاورمیانه  فرهنگ  و  تاریخ  جزئیات  شرح  به 

نزدیک در عهد باستان پرداخته بود.
نزدیک  خاور  در  »هنر  صفحه ای   ۱۸۸ کتاب 
باستان: شوش- شهری در ایران باستان« به تازگی 

به زبان آلمانی و در این کشور انتشار یافته است

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

ورود۷6 فیلم دینی و دفاع مقدس به شبکه نمایش خانگی

مدیرعامل موسسه هنر های تصویری سوره حوزه هنری در نشست رونمایی از بسته 
نفیس فیلم »به وقت شام« گفت: تا به امروز 76 فیلم دفاع مقدس توسط موسسه هنر های 

تصویری خریداری شده و وارد شبکه نمایش خانگی شده است
به گزارش خبرنگار پیام زمان ، مراسم رونمایی از بسته نفیس فیلم سینمایی »به وقت شام« 
و اولین نشست خبری »سعید خندق آبادی« مدیرعامل موسسه هنر های تصویری سوره 
حوزه هنری  در حضور اهالی رسانه برگزار شد.یزدان عشیری در ابتدای این نشست 
اقدام تروریستی روز گذشته در اهواز را محکوم کرد و گفت: سازمان سینمایی حوزه 
هنری تنها کمپانی سینمایی است که قطعات مختلفی در چرخه شکل گیری ایده تا شبکه 
نمایش خانگی و مراکز مختلف از جمله باشگاه، مستند و انیمیشن سوره برای حمایت از 
آثار مختلف دارد.وی گفت: در ادامه زنجیره توزیع و شبکه پخش موسسه تصویری سوره 
آخرین چرخه در ادامه فعالیت های مرتبط با مخاطبین است. شبکه نمایش خانگی در 
سال های اخیر قدرتمندتر سینما ها در حال خدمات به سینما و مردم هستند.عشیری افزود: 
شاید پرمخاطب ترین فیلم ها تنها ۲ میلیون بیننده در سینما دارند در حالی که در شبکه 
خانگی ظرفیت چندبرابر پوشش داده می شود.سعید خندق آبادی در ادامه این نشست با 
بیان سابقه اظهار داشت: هنر های تصویری اولین موسسه ویدیوی است که در سال ۱3۸۱ 
در کشور تاسیس شد. از سال ۱3۸9 ما در این موسسه تالش کردیم شبکه نمایش خانگی 
را از حالت گذشته خارج کنیم و پویاتر کنیم و فیلم هایی که مد نظر حوزه را خریداری 
کنیم و وارد شبکه خانگی کنیم. اولویت اول موسسه محتوا است که با مضامین انقالب، 
دفاع مقدس و فیلم های دینی مطابقت داشته باشد.مدیرعامل موسسه هنر های تصویری 
سوره حوزه هنری گفت: از آنجایی که فقط نمی تواند فیلم دینی توزیع کرد تقریبا تالش 
می کنیم فیلم های پرفروش و کم حاشیه را خریداری و توزیع کنیم. یکی از اولویت های 
موسسه ما خودکفایی است و با اینکه گفته می شود بودجه و رانت دولتی داریم، کامال 
کذب محض است. ما خیلی خصوصی و بدون بودجه حیات داریم.وی افزود: این نکته 
مهمی است که عین صداقت اعالم می کنم موسسه هنر های تصویری کامل خودکفا 
هستیم و سعی می کنیم فیلم هایی خریداری کنیم که حتما سود داشته باشد. ما سال گذشته 
علی رغم موسسات خصوصی شرایط خوبی نداشتند نزدیک به 4۰۰ میلیون تومان سود 
داشتیم.خندق آبادی ادامه داد: ما کنار فیلم هایشان فیلم دینی و دفاع مقدس را نیز می خریم 
که سود ندارند بلکه زیان هم دارند. سال گذشته ما فیلم های دریاچه ماهی، ویالیی ها، یتیم 
خانه ایران، ماجرای نیمروز، فهرست مقدس را داشتیم که با مضامین دینی و دفاع مقدس 

بودند که در نمایش خانگی توزیع کردیم.
 DVD مدیرعامل موسسه هنر های تصویری سوره حوزه هنری تصریح کرد: گران شدن
موجب گران شدن آثار عرضه شده است. در سال های گذشته این گران شدن موجب 
آفت فروش ما می شد. سال گذشته هزینه تولید ما که شامل پوستر، DVD و ... نزدیک 

۸۰۰ تومان بود که امسال به ۲ هزار تومان رسید.
وی گفت: با توجه به اینکه تهیه کننده ها نیز رایت را گران کردند ما نیز مجبور شدیم قیمت 
را افزایش دهیم. با همان پیش بینی ما تقریبا با افزایش قیمت حدود 5۰ درصد کاهش 
فروش داشتیم. با همه این تفاسیر ۱۰ هزار تومانی که برای فروش DVD وجود دارد 
کمتر از هزینه یک بلیط سینماست درحالیکه همه جای دنیا قیمت DVD از ۲7 تا 3۰ 
دالر است.خندق آبادی عنوان کرد: در حال تالش هستیم مخاطبین را مستقیم به موسسه 
وصل کنیم تا بسته های فیلم را مستقیم به مخاطب برسانیم. ما به اندازه خودمان فروش 
اینترنتی داریم و در حال تالشم که با همکاری چند موسسه شرکت VOD ایجاد کنیم.
مدیرعامل موسسه هنر های تصویری سوره حوزه هنری خاطرنشان ساخت: در حال 
حاضر فقط شش موسسه ویدویی در حال فعالیت هستند در حالی بیش از ۲۰ موسسه 
ثبت شده اند. ما قصد فشار آوردن به وزارت ارشاد نداشتیم چراکه قیمت ها افزایش داده 
شده است.وی بیان کرد: اگر موسسات تصویری نسخه DVD را تکثیر نکنند موجب 
می شود یه سری موسسات زیرپله ای وارد کار شوند و فیلم ها را با کمترین کیفیت و بدون 

هیچ پوششی تکثیر دهند.
خندق آبادی گفت: شکایت از پلیس فتا برای جلوگیری از لینک های دانلود فیلم ها سه 
هفته زمان می برد در حالی که کمترین اقدامی انجام نمی شود و همه این اتفاقات باعث 

می شود موسسات تصویری بیشتری ضرر را داشته باشند.
مدیرعامل موسسه هنر های تصویری سوره حوزه هنری افزود: ما »به وقت شام« را در 
حالی خریداری کردیم که همه شبکه های تلویزیونی این فیلم سینمایی را چندین بار 
پخش کردند. در بحث فیلم های پرفروش باکس تبلیغاتی ایجاد کردیم و به موسسات 
صنعتی دعوت کردیم تا تبلیغاتشان را انجام دهیم که توانستیم با چند شرکت قرار داد 
بستیم تا هزینه هایشان را پرداخت کنیم.وی تاکید کرد: تا به امروز 76 فیلم دفاع مقدس 
توسط موسسه هنر های تصویری خریداری شده و وارد شبکه نمایش خانگی شده است. 

فیلم های فیلشاه و تنگه ابوقریب تا چند ماه آینده وارد چرخه نمایش خانگی می شوند.

مریم کاظمی »جادوی پاهای من« را افتتاح می کند

نمایش »جادوی پاهای من« که از روز پنجم مهرماه اجراهای خود را در عمارت نوفل 
لوشاتو آغاز می کند به صورت رسمی ششم مهرماه توسط مریم کاظمی افتتاح می شود و 
گروه اجرایی تخفیفی بیست درصدی را در دو اجرای نخست برای کالس اولی ها در 
نظر گرفته است. به گزارش پیام زمان از  روابط عمومی گروه تئاتر صلح، »جادوی پاهای 
من« نوشته زهرا شایان فر و با کارگردانی مشترک زهرا شایان فر و سیاوش قلعه وردی 
روز جمعه ششم مهرماه ساعت ۱6 توسط هنرمند نام آشنای تئاتر؛ مریم کاظمی در سالن 
شماره یک عمارت نوفل لوشاتو افتتاح می شود. البته این نمایش پیش از افتتاح رسمی، در 

روز پنج شنبه پنجم مهرماه ساعت ۱6 اجراهای خود را آغاز می کند.

خبر

تیتراژ  برای  معتمدی  محمد  سید 
مستندهای »عتبات کلمات« که این 
روزها از شبکه چهار پخش می شود، 
با اشعار عاشورایی اجرا  هفت آواز 

کرده است.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی 
پرتره  مستند  سیما،  چهار  شبکه 
»عتبات کلمات« به تهیه کنندگی سجاد 
نوروزی ویژه ایام محرم تهیه و تولید 
شد. این برنامه نگاهی دارد به ۱۰ شعر 
برجسته عاشورایی که میان اهل ادب 
شهره شده اند و به بهانه این شعرها 
به سراغ شاعر آنها می رود و زمانه، 
به  رسیدن  چگونگی  و  زندگی اش 
این شعر را در قالب یک مستند پرتره 

بازگو می کند.
گفته  این باره  در  پیش تر  معتمدی 
است: این برنامه از چند جنبه برایم 
حائز اهمیت بود. در وهله اول این 

برنامه موضوعی دارد که متناسب با 
اعتقادات جامعه است و در واقع به 
چیزی پرداخته که در نهایت بخش 
در  دل  جامعه  حداکثری  و  عمده 
گروی آن دارند و نسبت به آن ارادت 

این  ویژگی  دیگر  می دهند.  نشان 
برنامه این است که موضوع محرم و 
عاشورا را با رویکردی جدید، از منظر 
ادبی مورد توجه قرار می دهد و نگاه 
خاصی به آیین های عاشورایی دارد 

که تاکنون شبیه آن را در تلویزیون 
ندیده بودیم. وقتی راش های برنامه 
بسیار  برایم  قضیه  این  می دیدم،  را 
کرده  اظهار  معتمدی  بود.  جالب 
است: از این منظر »عتبات کلمات« به 

نظرم کاری بود که من به عنوان یک 
هنرمند می توانستم با توجه به زمانی 
که در اختیارم قرار گرفته، آن را در 
قالب اثری هنری ارائه بدهم. همچون 
مجالی  هم  برنامه  این  موارد،  باقی 
برایم فراهم کرد تا اثری به جامعه ارائه 
کنم که متناسب با حال و هوای این 
روزهایش باشد و در بین مردم دیده 
و شنیده شود. فکر می کنم در مجموع 
کار قابل قبولی از آب درآمد. محمد 
معتمدی تیتراژ پایانی این ویژه برنامه 
را با شعری از استاد مجاهدی اجرا 
کرده است و برای تیتراژهای ابتدایی 
و  آیینی  اشعار  از  کلمات«  »عتبات 
عاشورایی شاعرانی همچون علیرضا 
قزه، احمد علوی، افشین عال، هادی 
یوسفعلی  بیابانکی،  سعید  جانفدا، 
مجاهدی  علی  محمد  و  میرشکاک 

استفاده کرده است.

کاریکاتور

فرزاد فرزین با انتشار پستی در اینستاگرام انصراف خود از 
حضور در سریال رقص روی شیشه را اعالم کرد.

فرزین درباره علت انصراف خود نوشت:
»با توجه به مشکالت شخصی و صالح دید حرفه ای در رابطه 
با اتفاقات هنری پیش رو از همکاری در سریال نمایش خانگی 
»رقص روی شیشه« انصراف داده و برای مهدی گلستانه عزیز 

و گروه محترم آرزوی موفقیت دارم.«
روی  »رقص  مجموعه  تولید  پیش  که  است  حالی  در  این 
شیشه« به کارگردانی مهدی گلستانه مدتی است که آغاز شده 

است.
مذمت  در  اجتماعی  ملودرام  یک  شیشه«  روی  »رقص 
مهاجرت و در ستایش خانواده است. یکی از ویژگی های 
این مجموعه حضور ۲6 خواننده است که در هر قسمت 
تیتراژ خوانی می کنند که تا به حال چنین اتفاقی در هیچ 

سریالی رخ نداده است.

 انرصاف فرزاد فرزين از حضور 
در رقص شيشه

مسابقه تروریستها برای رسیدن به دوزخ

معتمدی خواننده اشعار عاشورایی شد

اولین روزی است که سینما های کشور بعد از حدود 4 روز، 
بازگشایی شده و اکران فیلم های مختلف سینمایی را آغاز 

کرده اند.
طبق اعالم سخنگوی شورای صنفی نمایش فیلم های کمدی 
سینمای ایران پس از هفتم سیدالشهدا)ع( و از روز چهارشنبه 
4 مهرماه می توانند اکران خود را مجدداً آغاز کنند و نمایش 
این فیلم ها قبل از تاریخ اعالم شده،  تخلف محسوب می شود.
تهران، عصر  ماندانا  تهران،  اما سینما هایی همچون مگامال 
جدید اراک، فرهنگ کرمانشاه، پیروزی مشهد، قدس مشهد، 
سینماهایی  جمله  از  کرج،  ساویز  و  نیشابور  فیروزه  شهر 
هستند که سانس های اکران خود را برای نمایش فیلم های 
کمدی »هزارپا« و »دم سرخ ها« باز کرده اند و برای امشب بلیت 

فروشی کرده اند!

تخلف »هزاراپ« و 
»دم رسخ ها« در اكران

فیلم سینمایی »ماهورا« به کارگردانی حمید زرگرنژاد با تدوین 
مجدد نسبت به نسخه اکران شده در جشنواره ملی فیلم فجر، 
فیلم  تهیه کننده  علیرضا جاللی  پرده سینماها می شود.  روانه 
سینمایی »ماهورا« در گفتگو با مهر درباره آماده سازی این فیلم 
برای اکران عمومی گفت: فیلم با همان قصه و بدون هیچ گونه 
حذفیات داستانی و تنها با تدوین مجدد برای اکران عمومی 
آماده شده است. وی درباره تغییر زمان فیلم نسبت به نسخه 
به نمایش درآمده در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر 
ادامه داد: ریتم فیلم تندتر شده و برای رسیدن به این ریتم، زمان 
فیلم نزدیک به ۱۱ دقیقه کوتاه تر شده است. البته تاکید می کنم 
که این حذفیات به هیچ بخشی از داستان ها و کاراکترهای فیلم 
آسیبی نرسانده و تنها در خدمت ریتم سریع تر فیلم و در قالب 

حذف برخی نماها بوده است.

»ماهورا« برای اکران عمویم 
کواته شد

رقابت  متقاضی  اثر   65۰ و  هزار  از  بیش 
بین المللی  و  داخلی  مختلف  بخش های  در 

پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت هستند.
این  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
آثار  نهایی  بندی  جمع  با  سینمایی؛  رویداد 
سلسله جلسات هیات ارزیابی برای انتخاب 

آثار اغاز شده است.
حضور  متقاضی  اثر   675 خبر،  این  پایه  بر 
آثار  شامل:  ایران  سینمای  مسابقه  بخش  در 
و  نو  روایت  بخش  مستند،  کوتاه،  سینمایی، 
جلوه گاه نور جشنواره شدند که این آثثار از 
تهران و تمامی استان های کشور برای دبیرخانه 

جشنواره ارسال شده است.
 7۸ فیلمسازان  است:  آمده  گزارش  این  در 
دوره  این  در  حضور  خواهان  جهان  کشور 
جشنواره مقاومت شدند و با توجه به شرکت و 
ثبت بیش از 9۰۰ عنوان فیلم سینمایی و کوتاه 
و مستند آمار نشان می دهد که بخش بین الملل 
دوره های  به  نسبت  مقاومت  فیلم  جشنواره 

پیشین رشد چشمگیری داشته است.
و  سینماگران  جشنواره  چهاردهم  دوره  در 
فیلمسازان 67 کشور جهان متقاضی شرکت در 

جشنواره بودند
روابط عمومی جشنواره مقاومت ضمن اشاره 
به طراحی موضوعات روز جامعه بین الملل و 
تنوع و تعدد مضامین در ساختارهای محتوایی 
عامل  مهمترین  را  جشنواره  رویکردهای  و 
افزایش و گسترش استقبال فیلمسازان جریان 
مقاومت و ضدصهیونیستی در این دوره عنوان 
کرد و افزود: در این دوره جشنواره سینماگران 
هند،  آمریکا،  جمله:  از  مختلف  کشور های 
آلمان، فلسطین، بنگالدش، اسلووانی، اکراین، 
آلبانی،  لهستان،  هلند،  مراکش،  سوئیس، 
ترکیه،  آنگوال،  مالزی،  چین،  بلغارستان، 
کرواسی،  فنالند،  الجزایر،  شیلی،  انگلستان، 
ایرلند، قزاقستان، سریالنکا، پرو، پروتوریکو، 
متحده  امارات  تایپه(،  تایوان،)چین  رومانی، 
عربی، بوسنی و هرزگوین، بالروس، قبرس، 

جمهوری چک، ایتالیا، فرانسه، کانادا، عراق، 
کنگ،  هنگ  سوریه،  بلژیک،  اسپانیا،  مصر، 
پاکستان،  پاناما،  نپال،  نروژ،  نیجریه،  میانمار، 
سوئد،  فیلیپین،  برزیل،  اندونزی،  روسیه، 
آرژانتین، کره جنوبی، پرتغال، افغانستان، یونان، 
ارمنستان،  اردن،  صربستان،  مکزیک،  لبنان، 
اتریش، استرالیا، استونی، و ... متقاضی حضور 

در این رویداد سینمایی شدند.

در  دوره  این  در  مقاومت  فیلم  جشنواره 
قالب بخش های مسابقه سینمای ایران شامل 
داستانی،  کوتاه  فیلم های  سینمایی،  فیلم های 
نور، بخش  فیلم های مستند، بخش جلوه گاه 
روایت نو )مسابقه فیلمسازان اول( و مسابقه 
سینمای بین الملل شامل فیلم های سینمایی و 
کوتاه و مستند، جایزه عماد مغنیه آذر ماه سال 
جاری به دبیری محمد خزاعی برگزار می شود.

165۰ اثر، متقاضی رقابت در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

 بهاره رهنما در نمایش »شاه لیر«
 به کارگردانی مسعود دلخواه

بهاره رهنما در نمایش »شاه 
مسعود  کارگردانی  به  لیر« 
اول  دختر  نقش  در  دلخواه 
روی صحنه  انگلستان،  شاه 
مجموعه  اصلی  سالن 

تئاترشهر خواهد رفت.
مسعود دلخواه درباره تکمیل 
گروه بازیگری نمایش »شاه لیر« که قرار است در هفته 
پایانی آبان ماه سال جاری در سالن اصلی مجموعه 
تئاتر شهر روی صحنه برود، به خبرنگار مهر گفت: 
بهاره رهنما نیز در گروه بازیگران نمایش »شاه لیر« 
شاه  اول  دختر  نقش  در  است  قرار  و  دارد  حضور 
آلبانی است، روی صحنه برود.  انگلستان که ملکه 
وی درباره دیگر بازیگران نمایش »شاه لیر« و اینکه 
اجرا  این  در  نیز  »مفیستو«  نمایش  بازیگران  از  آیا 
حضور دارند، افزود: محمدرضا علی اکبری در نقش 
ادگار، محبوبه تفضلی در نقش کردلیا، محمد صادقی، 
امیرحسین سرداریان، آزاده اسدی و نازنین دیده ور به 
همراه گروه کارگردانی و تیم فیلمبرداری از بازیگران 
و عوامل نمایش »مفیستو« هستند که در نمایش »شاه 

لیر« نیز حضور دارند. 

خبر

جناب آقای اسماعیل البرزی
 انتصاب حضرتعالی را به عنوان سرپرست معاونت برنامه 
شهرستان  فرمانداری  عمرانی  امور  هماهنگی  و  ریزی 
بندرگز تبریک عرض مینمایم واز خداوند متعال آرزوی 

توفیق رو افزون را برای جنابعالی خواستاریم.
علی اصغر سلیمانی

سرپرست روزنامه پیام زمان در استان گلستان 

تجدید فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )۹7-33( 
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را،  با شرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبان واجد شرایط دارای شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه می توانند از زمان درج 
اولین نوبت آگهی نسبت به تهیه نامه اعالم آمادگی به امور قراردادها و فاکس آن به شماره 33239661 یا تحویل آن به دبیرخانه 
شرکت گاز استان کرمان واقه در بلوار 22 بهمن - حد فاصل سه راه ادیب با چهار راه  شعبانیه )در ساعات اداری شنبه تا سه شنبه  
 7-16 و چهارشنبه ها  7-15 ( اقدام و دفترچه استعالم  ارزیابی کیفی را نیز  از  سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس
  http://iets.mporg.ir دریافت و با توجه به مفاد آن،  مدارک مورد نیاز  را  جهت هر مناقصه بصورت جداگانه تهیه، تنظیم و تکمیل 
و حداکثر تا 14  روز تقویمی پس از تاریخ چاپ آخرین نوبت آگهی به، دبیرخانه شرکت گاز استان کرمان تسلیم نمایند. بدیهی است 
توزیع اسناد مناقصه منوط به ارزیابی کیفی مناقصه گران توسط کمیته فـــنـی و بازرگانی می باشد .)نوع تضمین شرکت در مناقصه 
: یکی از تضامین معتبر در آیین نامه تضمین معامالت دولتی مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه( متقاضیان می بایست جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه و الزاما نسبت به ثبت نام در سایت پایگاه اطالع رسانی مناقصات 

اقدام نمایند.      ذکر نوبت های چاپ الزامی می باشد.

 نوبت دوم

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان کرمان

)سهامی خاص(

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

ردیف

1

کد فراخوان

3/171/ ۹6۹

موضوع
تهیه مصالح و اجرای حدود 17۰۰۰متر 
شبکه توزیع و 7۰۰ انشعاب پراکنده در 

شهربابک و توابع

تعداد مرحله

یک

تعداد نوبت

دو 

شماره مجوز

13۹7.23۸۰

مدت زمان اجرا    ) روز(

365 روز

مبلغ تضمین)ریال(

1/۰3۰/۰۰۰/۰۰۰

مشکل اکران فیلم »مغزهای کوچک زنگ زده« حل 
شد و انشاءاهلل این فیلم از 4 مهرماه به سرگروهی 

سینما آزادی به نمایش در می آید.
در پی خبر منتشر شده مبنی بر تحریم »مغزهای 
کوچک زنگ زده« به کارگردانی هومن سیدی توسط 
حوزه هنری و از دست دادن سرگروهی سینما آزادی؛ 

اعالم شد مشکل اکران این فیلم برطرف شد.
پس از پیگیری های مجدد از سعید سعدی؛ تهیه کننده 
»مغزهای کوچک زنگ زده«، این تهیه کننده اعالم 

کرد که مشکل اکران این فیلم حل شد و انشاءاهلل این 
فیلم از 4 مهرماه به سرگروهی سینما آزادی به نمایش 
فیلم سینمایی »مغزهای  در می آید. گفتنی است؛ 
کوچک زنگ زده« به کارگردانی هومن سیدی و تهیه 
کنندگی سعید سعدی یکی از فیلم های راه یافته به 
سی و ششمین جشنواره فیلم فجر بود که در یازده 
بخش کاندید شد و در بخش های بهترین فیلم از نگاه 
مردم، بهترین فیلمنامه، بهترین صداگذاری و بهترین 

فیلم از نگاه مخاطبان برنده جایزه شد.

راک  های  »ستاره  هند  فیلم  فدراسیون 
عنوان  به  را  داس  ریما  ساخته  دهکده« 
نماینده این کشور برای شرکت در بخش 

بهترین فیلم خارجی زبان اسکار برگزید.
 به نقل از ورایتی، فیلم داستان دختر بچه 
۱۰ ساله ای است که در شرایطی سخت و 
دشوار در دهکده ای مستعد سیل در استان 
آسام بدنبال ایجاد یک گروه موسیقی راک 
است. »ستاره های راک دهکده« نخستین 
تورنتو  جشنواره  در  سال ۲۰۱7  در  بار 
به نمایش در آمد. این فیلم پس از آن با 
حضور در جشنواره های متعدد توانست 
بهترین  جایزه  جمله  از  زیادی  جوایز 
فیلم، جایزه بهترین فیلم برابری جنسیتی 
و جایزه منتقدان جوان در جشنواره فیلم 

بمبئی را از آن خود کند. جایزه بهترین 
مشارکت هنری از جشنواره فیلم قاهره 
جشنواره  در  موسیقی  بهترین  جایزه  و 
بوئنوس آیرس نیز از دیگر جوایز کسب 
شده توسط فیلم است. »ستاره های راک 
دهکده« در جوایز ملی فیلم هند نیز جوایز 
متعددی از جمله جایزه بهترین فیلم و 
جایزه  داس،  ریما  برای  تدوین  بهترین 
بهترین بازیگر دختر خردسال برای بهانیتا 
فیلم و جایزه  بازیگر نقش اصلی  داس 
بهترین صداگذاری برای ملیکا داس را از 
آن خود کرد. داس در واکنش به انتخاب 
فیلمش چنین گفت: از کمیته انتخاب برای 
آن که ما را در این فیلم باور کردند بسیار 

تشکر می کنم.

هند با »ستاره های راک دهکده« راهي اسکار شد»مغزهای کوچک زنگ زده« به کارگردانی هومن سیدی 


