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قاسمی در پاسخ به زمان: Spv ، همه اقالم را در بر خواهد گرفت

ناتواني اروپا در برابر فشارهاي آمريکا

حاِل خوب 
»يـوزها«  برای 

رسیدن به طال

به گزارش زمان ، شاگردان کارلوس کی روش که با نمایش خوبشان در بیست و یکمین دوره 
رقابتهای جام جهانی دل مردم شان را شاد کردند حاال در آستانه جام ملت های آسیا تصمیم 
گرفته اند این شادی را مضاعف کنند. اردوی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه شروع رقابت های 
جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا در کشور قطر برگزار می شود. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در 
حالی خودشان را برای این بازیها آماده می کنند که نگاه بسیاری از کارشناسان قاره کهن به 
شاگردان کارلوس کی روش معطوف است. رسانه های حاشیه خلیج فارس برنامه های خود 
را برای بازی های جام ملت های آسیا که در کشور امارات برگزار می شود شروع کرده اند و از 

ایران به عنوان یکی از گزینه های قهرمانی صحبت می کنند. 
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پرداخت منابع حاصل
از حذف يارانه نقدی 

به نیازمندان

نوبخت اعالم کرد: افزایش پلکانی حقوق منوط به تصمیم مجلس
سرمقاله

تحصیل در کشور گران 
تمام می شود

درس خواندن در کشور 
شود،  می  تمام  گران  ما 
و  مال  قیمِت  به  گاهی 
هزینه  جان.  نیز  گاهی 
بعضا  علم  کسب  برای 
با آگاهی انجام می شود 

و گاهی به اجبار و عالقه ی فرزند خانواده، 
والدین مجبور به پرداخِت هزینه ای می شوند 
تا فرزندشان پس از یک دوره موفق به دریافت 
مدرک تحصیلی و دانشگاهی شود. مبلغی که 
خانواده ها برای فرزند خود هزینه می کنند تا 
به قول معروف به جایی برسد و سری از بین 
سرها درآورد، هر چند با قرض و وام هم باشد، 
از جان و دل انجام می شود. حاضرند خودشان 
به زحمت بیافتند اما فرزندشان سختی نکشد، 
به موفقیت برسد و فقط به فکر تحصیل باشد.
دانش آموزان دبستان، دبیرستان و دانشجویاِن 
کشورمان باید خیالشان از ابتدایی ترین نیازهای 
راحت  ها  دانشگاه  و  مدارس  در  آموزش 
باشد که بتوانند تمامِ ذهن خود را معطوف به 

تحصیل کنند...

2 فرزانه یوسفیان 

نگاه روز

انهدام شبکه مفسدان ارز دولتی 
توسط وزارت اطالعات

1

شده  منشر  اخبار  رد  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
در  نفت  همان  که  اروپا  و  ایران  مالی  کار  سازو  درخصوص 
برابر غذا و کاال است، این سازو کار را دربردارنده همه اقالم 
بر  در  را  اقالم  همه   ،Spv کرد:  عنوان  و  دانست  کاالها  و 

خواهد گرفت.
قاسمی  بهرام  آمرکاشی،  الهام  زمان-  خبرنگار  گزارش  به 
دیروز در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه در پاسخ به 
سوال زمان مبنی بر صحبت های دکتر ظریف که »فروش 
ایران مطرح کرده بود و  با  اروپا  نفت« را محور کانال مالی 
آخرین اخبار درخصوص ساز و کار ویژه مالی اروپا که شنیده 
می شود در گام نخست، صرفا نیازها و کاالهای »انسانی« را 
در برمی گیرد و برخی رسانه ها از گمانه زنی سازو کار مالی 
ایران که همان نفت در برابر غذا یاد کرده اند، گفت: هرآنچه 
دکتر ظریف بیان کرده اند صاحب است اما اگر بخواهم بازتر 
صحبت کنم قطعا تعبیر نفت در برابر غذا را رد می کنم و 
سازوکار  این  گفت:  باره  این  در  وی  است.  مردود  امر  این 
اجرایی  صورت  در  بلکه  نمی شود،  نفت  موضوع  شامل  تنها 
شدن آن، همه کاالها و اقالم و حتی مجموعه ای از تبادالت 
غذا  برابر  در  نفت  بحث  رو  این  از  شود،  شامل  می تواند  را 
بین ایران و اروپا را تأیید نمی کنم. وی با ذکر این مهم که 
ویژگِی اساسی تر در این ساز و کار این است که در صورت 
اجرایی شدن می تواند به عنوان نقطه اتکا برای استفاده از 
ارتباط با کشورهای غیر اروپایی هم صورت بگیرد بیان کرد: 
اگرچه هنوز امیدواریم اروپا به تعهدهای خود عمل کند، اما 
تهران گزینه های دیگری را بدون آن که روی آنها تبلیغ کند 
ترکیه  و  هند  روسیه،  چین،  جمله  از  مختلف  کشور های  با 
 SPV مشکالت  کرد:  تصریح  قاسمی  است.  کرده  دنبال 
ایاالت  فشار های سنگین  و  آمریکا  قبال  در  اروپا  ناتوانی  به 
متحده بر اروپا و پیچیدگی خود این سازوکار بازمی گردد، اگر 
چنین سازوکاری بخواهد در هر کجای جهان تعریف شود، با 

پیچیدگی هایی که دارد زمان بر است.
 وی در این خصوص که اگر SPV محقق شود این مکانیسم 
تحریم ها  بحث  و  کشور  اقتصادی  مشکالت  حل  به  کمکی 

خواهد کرد یا نه؟ گفت: اگر این مکانیسم بتواند علی رغم 
فشار سنگین آمریکا و برخی از ناتوانی هایی که در اروپا وجود 
داشته و دارد به مرحله اجرا برسد امیدواریم بتواند در مورد 
آنچه که شما مورد سوال قرار دادید محقق شود و کمکی به 
این موضوع کند. سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در مورد 
اخبار منتشر شده در ارتباط با سفر روحانی به روسیه برای 
شرکت در نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در 
ما  این کشور گفت:  بحران  و حل  موضوع سوریه  با  ارتباط 
داشته ایم.  گونه ای  این  جانبه  سه  نشست های  این  از  پیش 
است  شده  برگزار  روسیه  و  ترکیه  ایران،  در  نشست ها  این 
آن  رسانی  اطالع  کردید  اشاره  شما  که  سفری  مورد  در  و 
توسط ریاست جمهوری انجام می شود و در صورتی که این 
آگاهی  ارتباط  این  در  خود  زمان  در  آنها  شود  قطعی  سفر 
رسانی خواهند کرد و جزئیات سفر را در اختیار رسانه ها قرار 
می دهند. قاسمی در ادامه، سفِر گروهی از طالبان به تهران را 
تأیید کرد و افزود: بعد از سفر آقای شمخانی به افغانستان و 
دیدارهایی که ایشان در این سه شهر داشتند و اخبار آن نیز 
منتشر شد روز یکشنبه هفته جاری، هیأتی از افغانستان با 
حضور در وزارت خارجه مذاکرات مفصلی را با معاون سیاسی 

وزیر خارجه آقای عراقچی داشتند.
با  مذاکرات  این  که  این  بیان  با  خارجه  وزارت  سخنگوی   
رسیدن  آن  انجام  از  هدف  و  بوده  افغانستان  دولت  اطالع 
تسهیل  و  افغانستان  در  ایجاد صلح  برای  راهکاری  یافتن  و 
با  افغانستانی  گروه های  بین  گفت وگو  انجام  برای  زمینه 
ما  اظهار کرد:  این کشور جهت پیشبرد دولت است،  دولت 
امیدواریم که بتوانیم  نقش خود را در ایجاد ثبات و امنیت در 
افغانستان ایفا کنیم و همانطور که اشاره کردم این مذاکرات 
با اطالع دولت افغانستان انجام شده و اهداف آن نیز مشخص 
به  گروه  این  با  رایزنی ها  و  مذاکرات  این  گفت:  وی  است. 
معنای یکسان بودن مواضع و همسویی با این گروه نیست. 
با توجه به شرایط منطقه و وضعیت جاری الزم بود که این 

گفت وگوها انجام شود.
ادامه در صفحه۲

قاسمی در پاسخ به زمان: Spv، همه اقالم را در بر خواهد گرفت

ناتواني اروپا در برابر فشارهاي آمريکا
نمایش  با  که  کی روش  کارلوس  شاگردان 
خوبشان در بیست و یکمین دوره رقابتهای 
جام جهانی دل مردم شان را شاد کردند حاال 
در آستانه جام ملت های آسیا تصمیم گرفته اند 

این شادی را مضاعف کنند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، اردوی تیم ملی 
فوتبال ایران در آستانه شروع رقابت های جام 
ملت های ۲۰۱۹ آسیا در کشور قطر برگزار 
می شود. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در 
حالی خودشان را برای این بازیها آماده می 
کنند که نگاه بسیاری از کارشناسان قاره کهن 
به شاگردان کارلوس کی روش معطوف است. 
رسانه های حاشیه خلیج فارس برنامه های 
خود را برای بازی های جام ملت های آسیا 
که در کشور امارات برگزار می شود شروع 
کرده اند و از ایران به عنوان یکی از گزینه 
های قهرمانی صحبت می کنند. رسانه هایی 
که پیش بینی های خود را نیز آغاز کرده اند 
و در بدبینانه ترین حالت ممکن ایران را یکی 
از فینالیست های این جام خطاب می کنند. 
دیدگاهی که مردم ایران نیز پس از نمایش 
ملی پوشان در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پیدا 

کرده اند و از کی روش تنها انتظار قهرمانی 
هم  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  دارند. 
که در چندماه اخیر با انتقادات تند و تیزی 
از سوی برخی پیشکسوتان و مربیان داخلی 
همراه بوده است از ژاپن، کره جنوبی و استرالیا 
به عنوان بخت های قهرمانی نام می برد و 
تالش خود را برای حضور در جمع این تیم 
ها در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا 
با این حال در تمرینات  عنوان کرده است. 
تیم ملی شرایط کمی متفاوت است. بازیکنان 
این تیم در آرامش روحی و روانی کامل به 
سر می برند. آنها دیگر به تخریب ها توجهی 
ندارند و در کمپ اسپایر قطر فقط می جنگند. 
گالدیاتورهای ایرانی در اوج رقابت با یکدیگر 
کنند.  ادا می  به خوبی  نیز  را  رفاقت  آداب 
مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران 
با لقبی که مختص او و پژمان منتظری است 

خطاب می شود؛ »آقا« !
کاپیتان یوزها هرآنچه در طول تمرین به هم 
تیمی هایش گوشزد کند مورد پذیرش قرار 

می گیرد. 
با کادرفنی و  را  تیم  شجاعی که مشکالت 

رابط  کند  می  مطرح  فدراسیون  مسئوالن 
بین کارلوس کی روش و هم تیمی هایش 
است. بازیکنان با تجربه با کری های فوتبالی 
که در تمرینات با جوانترهای تیم نظیر پیام 
نیازمند، سید مجید حسینی و احمد نوراللهی 
به راه می اندازند سعی می کنند صمیمیت 
را در اردوی تیم ملی به بیشترین حد خود 
برسانند. تیمی که کت و شلوارهایش را هم 

دوخته است تا جنتلمن های خرز تا خلیج 
فارس در امارات خوش بدرخشند. تیمی که 
به قول مسعود شجاعی، علیرضا جهانبخش و 
علیرضا بیرانوند منتظر است تا بهترین عکس 
ها را با جام بگیرد. رویایی که ایران در سر دارد 
را شاگردان کی روش بال و پر می دهند. حال 

»یوزها« خوب است. 
آنها جام می خواهند.

شیرمردانی با انگیزه قهرمانی؛

حاِل خوب »يوزها« برای رسیدن به طال

انهدام شبکه مفسدان ارز دولتی توسط وزارت اطالعات
وزارت اطالعات شبکه ای از مفسدان اقتصادی و سوء استفاده 
کنندگان ارز دولتی را شناسایی منهدم و ۱۱ نفر از عناصر 

اصلی آن را دستگیر کرد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت اطالعات،  سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در استان کردستان با هوشیاری و اقدامات 
به هنگام، پیچیده و گسترده اطالعاتی شبکه ای از مفسدان 
اقتصادی و سوء استفاده کنندگان ارز دولتی را شناسایی ، 
منهدم و ۱۱ نفر از عناصر اصلی آن را دستگیر کردند. در 

شرایط حساس اقتصادی و لزوم برنامه ریزی دقیق در استفاده 
از ذخایر ارزی ، این شبکه معادل 4 هزار و 7۰۰ میلیارد 
تومان ارز دولتی را به بهانه واردات کاالهای ضروری مردم از 
کشور خارج و در برخی از کشورها سرمایه گذاری کرده اند که 
با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج ( در دام افتادند. 
این شبکه ارز مورد اشاره را با استفاده از کارت های بازرگانی 
شرکت های صوری و با جعل پیش فاکتور برای ثبت سفارش 
واردات کاالهای ضروری و همچنین با پرداخت رشوه از بانک 

های مختلف دریافت کرده است و با عدم انجام تعهدات ارزی 
و استفاده از ترفندهای مختلف، مانع از اجرای اقدامات قانونی 

بانک ها در پیگیری اعتبارات ارزی شدند. 
 وزارت اطالعات به عموم مردم شریف ایران توصیه می کند 
موارد سوء استفاده مالی به ویژه درحوزه ارز دولتی را از طریق 
تلفن ۱۱3 به ادارات کل اطالعات استان خود اطالع دهند 
با اقدام به موقع از گسترش آثار سوء اقدامات مجرمانه  تا 

جلوگیری شود.

رسانه آمریکایی فاش کرد:

بازگشت خطرناک داعش به عراق
یک رسانه آمریکایی با اشاره به تحرکات خطرناک داعش در 
عراق از بازگشت خطرناکتر تکفیری ها به عراق به ویژه بغداد 

و دو شهر دیگر خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، یک رسانه آمریکایی در گزارشی 
بازگشت داعش به عراق هشدار داد.در گزارشی که  درباره 
نشنال اینترست آمریکا منتشر کرده آمده است: دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا بر این باور است که نیروهای آمریکایی 
داعش را در سوریه شکست داده اند اما نگفته که عراق شاهد 

خطر بازگشت تروریستهای داعش است و این خطر به مراتب 
خطرناکتر از آنچه در قبل رخ داد، است.در این گزارش آمده 
است: داعشی ها در کشور مادر یعنی عراق مشغول تحرکات 
هستند تا از نو و آنهم به شکلی خطرناک بازگردند. آنها در 
کوههای قره شیخ در عراق جای پای خود را محکم کرده اند 
و این پس از دست رفتن پایگاه اصلی آنها یعنی موصل است.

در گزارش نشنال اینترست همچنین افزوده شده: این منطقه 
کوهستانی و مناسب برای تحرکات داعش است. داعشی ها 

به باالی کوهها پس از فشار نیروهای عراقی و پیشمرگه ها 
ای  به گونه  آمریکایی در گزارش خود  اند.این رسانه  رفته 
مبالغه آمیز مدعی می شود: این تروریستها به دنبال عملیات 
گسترده برای رسیدن به بغداد، موصل، سامراء و سپس سوریه 
و ایران هستند.نشنال اینترست در ادامه آورده است: طبق 
گزارش تابستان گذشته پنتاگون درباره عملیات ضد داعش 
ذکر شده است که داعش حدود ۱۵ تا ۱7 هزار تروریست در 

عراق و ۱4۰۰۰ تروریست در سوریه دارد.
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تحصیل در کشور گران تمام می شود

* فرزانه یوسفیان 
درس خواندن در کشــور ما گران تمام می شود، 
گاهی به قیمِت مال و گاهی نیز جان. هزینه برای 
کسب علم بعضا با آگاهی انجام می شود و گاهی 
به اجبار و عالقه ی فرزند خانواده، والدین مجبور 
به پرداخِت هزینه ای می شوند تا فرزندشان پس 

از یک دوره موفق به دریافت مدرک تحصیلی و دانشگاهی شود. مبلغی که 
خانواده ها برای فرزند خود هزینه می کنند تا به قول معروف به جایی برسد 
و سری از بین سرها درآورد، هر چند با قرض و وام هم باشد، از جان و دل 
انجام می شود. حاضرند خودشان به زحمت بیافتند اما فرزندشان سختی 
نکشد، به موفقیت برسد و فقط به فکر تحصیل باشد.دانش آموزان دبستان، 
دبیرستان و دانشجویاِن کشورمان باید خیالشان از ابتدایی ترین نیازهای 
آموزش در مدارس و دانشگاه ها راحت باشد که بتوانند تماِم ذهن خود را 
معطوف به تحصیل کنند و بهترین بازدهی را از آموزش داشته باشند. اما 
متاسفانه بارها در چندین سال گذشته شاهد اتفاقات تلخی بودیم که به جز 
مال، جاِن محصالن کشورمان را به مخاطره انداخته است. شش سال پیش 
بود که آتش سوزی در مدرسه ی دخترانه در روستای شین آباد از توابع 
شهرســتان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، جان دو دانش آموز این 
مدرسه را گرفت و بیش از بیست دانش آموز را دچار سوختگی شدید کرد. 
آذر ۹۱ این حادثه به دلیل وجود بخاری نفتی و آتش سوزی پیش آمد و 
امسال در آذرماه ۹7 نیز باز حادثه ای مشابه این بار در مدرسه ای در زاهدان 
جان چهار دانش آموز دوره پیش دبستانی را گرفت. چقدر راحت از جاِن 
دانش آموزانی می گوییم که در راهِ تحصیل فدا شده اند و هیچ مسئول و 
ناظری پاسخگو نیست. مگر می شود اتفاقی شش سال پیش بیافتد و امسال 
نیز همان اتفاق تنها به دلیل عدم نظارت درست در آموزش و پرورش تکرار 
شود! در حادثه ای که در زاهدان پیش آمد، آنقدر سهل انگاری روشن است 
که قابل توجیه و بهانه تراشی نیست. اگر مدرسه اعتبار کافی برای خرید 
بخاری گازی نداشته چرا درِ مدرسه باز بوده است؟ مدرسه ای که در زاهدان 
دچار آتش سوزی شده غیر دولتی بوده است و مجوز دبستان داشته، پس 
اگر دارای مجوز بوده و شــهریه از والدین دانش آموزان دریافت می کرده، 
باید نظارت های کافی در این خصوص هم انجام می شده. وظیفه ی اداره 
کل آموزش و پرورش هر استان نظارت بر کلیه مدارس چه دولتی و چه 
غیرانتفاعی است، چطور می شود که در مدرسه ای آن هم در مرکز استان، 
نظارتی درست صورت نگیرد و سهل نگاری و کوتاهی جاِن چهار دختر 6 
ساله را بگیرد!قبل از شروع سال تحصیلی، با نظارت آموزش و پرورش باید 
آتش نشانان برای رسیدگی به وسایل گرمایشی نظارِت کاملی بر مدارس 
داشته باشند که اگر مشکلی در خصوص این وسایل در مدارس وجود دارد 
قبل از بازگشایی آن ها مشکل برطرف شود. جاِن دانش آموزان انقدر بی 
اهمیت است که مسئوالن و درست اندرکارن اجرایی حتی زحمِت نظارِت 
درستی را به خود نداده اند!گاهی چنان غم از بین رفتِن محصالن تنها به 
جرِم درس خواندن بر قلب یکایِک ما سنگینی می کند که غمی دیگر از راه 
می رسد، باز هم به دلیل سهل انگاری و باز هم به دلیل عدم نظارت درست 
در خصوص آموزش صحیح. بگذارید نفسی تازه ای کنیم. هنوز یک هفته از 
آتش سوزی مدرسه در زاهدان نگذشته بود که واژگونی اتوبوسی در داخل 
دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران جاِن ده هموطن را 
گرفت. اتوبوس به دلیل نداشتن لنت واژگون شد و دانشجویان کشورمان 
که برخی از آن ها تنها برای اقدامات مربوط به پایان نامه ارشد به دانشگاه 
آمده بودند، از بین رفتند. این اتوبوس معاینه فنی نداشت و گویا ۲۰ روزقبل 
ازحادثه به سرویس های این دانشگاه اضافه شده بود.دانشگاه آزاد در پایتخت 
کشور، روســتای مرزی و محروم کشور نبود که ادعا کنیم ناظری برای 
رسیدگی به مشکالِت آن وجود نداشته، دانشگاه علوم و تحقیقات، مدرسه 
ای چند کالسه نبوده که بگوییم تنها یک مدیر داشته و تمام مسئولیت ها 
بر گردنش بوده است، بلکه دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 
یک مجموعه ای مملو از مسئوالنی است که هر کدامشان وظیفه ای خاص 
برعهده دارند و موظفند در خدمت دانشــجویان باشند. گویی برعکس 
شده است. هنوز به این امر باور نداریم که اگر مدرسه ای وجود دارد، اگر 
دانشگاهی ساخته می شود و اگر آموزش و پرورش و سازمان سنجشی در 
کشور است برای دانش آموزان و دانشجویانی هستند که باید در ابتدای امر 
نخستین نیازهای آن ها لحاظ شود و سپس باید به جز خدمت به آن ها 
هدفی دیگر نداشته باشند. دانش آموز و دانشجو هزینه ی تحصیل پرداخت 
می کنند، اما مسئوالن طوری برخورد می کنند که گویی باید در خدمِت 
آن ها باشند. این را بدانیم اگر دانش آموز و دانشجویی نباشد که نه دانشگاه 
و مدرسه ای هست و نه مسئولی که بتواند باد به غبغب بیاندازد و خود را 
مسئولی در حوزه آموزش معرفی کند. ابتدایی ترین نیازهایی که هر دانش 
آموز و دانشجو برای تحصیل احتیاج دارد باید مطالبه شود. باید داد بزنیم 
که بخاری گازی باید به جای بخاری نفتی در مدارس باشد، باید فریاد بزنیم 
که اتوبوس های نو به جای اتوبوس های فرسوده در دانشگاه ها استفاده 
کنید و باید طلب کنیم و بخواهیم و تقاضا کنیم.گویی خودشان نمی دانند، 
یا می دانند و خم به ابرو نمی آوردند و بودجه را در جایی دیگر که قطعا در 
اولویت های نخست دانشگاه و مدرسه نیست خرج می کنند. اگر مسئوالنی 
که اعتقادی به نظارت ندارند، همین فرمان ادامه دهند شش سال دیگر باید 
منتظر آتش سوزی دیگری باز برای استفاده از بخاری نفتی در مدرسه ای 
دیگر باشیم و چند سال دیگر منتظر خبرهایی تلخ از محصالن دوره پیش 
دبستانی تا دکتری باشیم. والدین حق دارند اگر فرزند خود را به مدرسه 

نفرستند و به دنبال معلم خصوصی در چاردیواری خانه خود باشند.
F.Yousefianpour@Gmail.com

واریز بسته حمایتی به حساب بازنشستگان 
تامین اجتماعی  

سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی 
دولت به حساب همه بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد.

به گزارش زمان به نقل ازسازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا دیروز 
در اولین جلسه شورای معاونان سازمان تأمین اجتماعی که به ریاست وی 
برگزار شــد و با ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران استانی این سازمان در 
سراسر کشور همراه بود، اظهار داشت: واریز کمک نقدی ۲۰۰ هزار تومانی 
به حساب مستمری بگیران تأمین اجتماعی انجام شده است.وی تصریح 
کرد: کمک نقدی مستمری بگیرانی که از بانک رفاه کارگران حقوق خود 
را دریافت می کنند از 4 صبح امروز واریز شــده است و افرادی نیز که از 
سایر بانک ها حقوق دریافت می کنند، این مبالغ شب گذشته به حسابشان 
واریز شده است.سرپرست سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: اگر این 
مبلغ به حساب بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 
واریز نشده، می توانند با شماره ۱4۲۰ تماس بگیرند و پیگیری کنند. وی 
گفت: ســعی می شود تا پایان سال دو مرحله دیگر این بسته به حساب 
مستمری بگیران واریز شود.اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان 
تامین اجتماعی پیش از این در گفت و گو با ایرنا اعالم کرده بود که از سه 
میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش تامین اجتماعی، در مجموع 
دو میلیون و ۵۵۰ هزار نفر از بازنشستگان با حقوق زیر سه میلیون تومان به 
دولت معرفی شدند تا بتوانند از این بسته بهره مند شوند.سرپرست سازمان 
تأمین اجتماعی همچنین گفت: نرم افزار جدیدی برای توسعه خدمات 
غیرحضوری تهیه شده است و بیش از 6۰ خدمت سازمان تأمین اجتماعی 

از طریق این نرم افزار به جامعه هدف ارائه می شود.

رئیس قوه قضاییه مطرح کرد:
فتنه ۸۸ قابل تکرار است

 رئیس قوه قضاییه با اشــاره به حادثه واژگونی 
اتوبوس در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، 
ابراز امیدواری کرد که با تعقیب دادستان تهران، 
نظارت دادســتان کل کشــور و پیگیری خود 
مسئوالن دانشگاه، کسانی که کوتاهی کرده اند و 

مقصرند به مجازات برسند.
به گزارش زمان به نقل ازقوه قضاییه، آیت اهلل آملی 
الریجانی در جلسه دیروز مسئوالن عالی قضایی 
با قدردانی از رهبر معظم انقالب اسالمی تصریح 
کــرد: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری )مد 
ظله العالی( به دلیل اعتمادی که به اینجانب برای 
ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت 
در شورای نگهبان داشتند، تشکر می کنم و از خدا 
می خواهیم که توفیق انجام مسئولیت ها به نحو 
احسن، اخالص در عمل و توفیق طاعت حق را در 
همه امور عطا فرماید.وی ادامه داد: امیدوارم بتوانم 
مسئولیتی را که به این ترتیب بر عهده اینجانب 
گذاشته شــده به نحوی به انجام برسانم که هم 
اهداف قانون اساسی و نظام جمهوری اسالمی و 
هم منویات رهبر معظم انقالب محّقق شود.آملی 
الریجانی، همه نهادهای قانونی را مهم دانست و 
در عین حال با اشاره به آنچه در حکم رهبر معظم 
انقالب آمده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و شورای نگهبان را دارای نقش های بی بدیل در 
نظام جمهوری اســالمی دانست و افزود: همگی 
باید در جهت اهدافی که قانون اساســی و رهبر 
معظم انقالب برای این نهادهای مهم نظام ترسیم 
کرده اند گام برداریم و از خداوند می خواهیم که 
توفیــق خود را نصیب ما کند تا بتوانیم آنچه در 
توان داریم به خدمت بیاوریم و در راستای رضایت 
حق تعالی و خدمت به مردم حرکت کنیم.رئیس 
قوه قضاییه با بیان اینکه الطاف مقام معظم رهبری 
همواره موجب دلگرمی و نشاط مسئوالن نظام 
است، اظهار کرد: امیدواریم حمایت های ایشان 
در این مسیر دشوار همراه ما باشد تا بتوانیم این 
مســئولیت های بزرگ را به درستی ایفا کنیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنان 
خود با گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، جریان 
فتنه سال ۸۸ و حوادث بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری آن سال به ویژه نهم دی را متضمن پیام 
ها و عبرت های فراوان دانست و تصریح کرد: این 
حوادث، صرفا جنبه تاریخی ندارد بلکه باید آن را 
در یک بستر مستمر و دائمی تحلیل کرد. جریان 
فتنه ۸۸ قابل تکرار اســت زیرا امروز هم دشمن 
به میدان آمده، ابزار درونی کشــور را به کار می 
گیرد، عده ای فریب می خورند یا تعمدا با دشمن 
همراهی می کنند و به این ترتیب ظرفیت تکرار 

چنین حوادثی همچنان وجود دارد.

سردار وحیدی: زنجیره تامین 
دفاعی یک زنجیره جهانی است

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی با تاکید بر اینکه امروز 
زنجیره تامین دفاعی یک زنجیره جهانی اســت، 
اظهار کرد: تا می توانیم باید زنجیره تامین دفاعی 

کشور را مستقل و متکی به خود طراحی کنیم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســردار پاسدار 
احمــد وحیدی رئیس دانشــگاه عالی دفاع ملی 
دیروز در اولین همایش زنجیره تامین دفاعی که 
در این دانشگاه برگزار شد، با بیان اینکه وقتی در 
یک  زنجیره جریان دانشی وجود نداشته باشد، آن 
زنجیره قطع می شود و نتیجه ای ندارد، تاکید کرد: 
جریان علم و دانش باید بتواند حیات بخش باشد و 
این زنجیره باید دائما پویا و در حال تکامل باشد.وی 
گفت: امروز در یک محیط به شدت متغیر حضور 
داریم که مشحون از فناوری های جدیدی است که 
در زنجیره تامین دفاعی اثرگذار است؛ اگر به درستی 
این محیط را نشناسیم در تعریف زنجیره تامین 
دفاعی دچار اشــتباه می شویم؛ به همین دلیل به 
زنجیره تامین دفاعی به عنوان یک زنجیره راهبردی 
نگاه می کنیم که در آن تقابالت استراتژیک صورت 
می گیرد.رییس دانشگاه عالی دفاع ملی با تاکید بر 
اینکه امروز یکی از محورهای اصلی انتقال قدرت از 
شرق به غرب، انتقال قدرت اقتصادی است، اظهار 
کرد: امروز زنجیره تامین دفاعی یک زنجیره جهانی 
است که در آن رقابت های استراتژیک وجود دارد. 
زنجیره تامین دفاعی با زنجیــره ارزش گذاری در 
ارتباط اســت و زنجیره ارزش گذاری به دنبال باال 
بردن کیفیت محصوالت است؛ به همین علت با 
زنجیره تامین دفاعی ارتباط مستقیمی دارد. یکی 
دیگر از موارد مهمی که باید در زنجیره تامین دفاعی 
مورد توجه قرار بگیرد، لحاظ کردن نظام تحقیقات، 
استانداردها و بازاریابی است.وحیدی خاطرنشان 
کرد: تا می توانیم باید زنجیره تامین دفاعی کشور 
را مستقل و متکی به خود طراحی کنیم؛ به همین 
منظور باید از نظام آینده پژوهی خوبی برخوردار 
باشــیم تا بتوانیم در امواج متالطم جهانی پایدار 
بمانیم.وی در پایان با بیان اینکه »اندیشه دفاعی 
ما یک دفاع همه جانبه اســت و در این تفکر باید 
همه عناصر تاثیرگذار را بشناسیم و نقایص آنها را 
برطرف کنیم« ٬ تاکید کرد: حمایت  از نظام دفاعی 
کشور بدون داشتن یک زنجیره تامین دفاعی پویا و 

مطمئن میسر نیست.

اخبار

سرمقاله

اطمینان را با امیدواری مبادله نكن

کالمامیر

رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند: فلسطین با 
قدرت خواهد ماند و به لطف الهی در آینده نه 
چندان دور، پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار 
آقای زیاد الَنخاله دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین 
با قدرت  و هیأت همراه تأکید کردند: فلسطین 
خواهد ماند و به لطف الهی در آینده نه چندان 
دور، پیروزی نهایی ملت فلسطین محقق خواهد 
به یک  اشاره  با  ای  شد.حضرت آیت اهلل خامنه 
معادله روشن در قضیه فلسطین گفتند: براساس 
این معادله اگر مقاومت کنید پیروز خواهید بود 
و اگر مقاومت نکنید پیروزی نخواهید داشت اما 
به فضل الهی، مردم فلسطین در مبارزه با رژیم 

صهیونیستی تاکنون مقاومت کرده و پیروز بوده 
مردم  پیروزی  افزودند:  اسالمی  انقالب  اند.رهبر 
توانایی  معنای  به  اخیر،  سالهای  در  فلسطین 
تشکیل حکومت در تل آویو نبوده است که البته 
این موضوع نیز به فضل پروردگار محقق خواهد 
شد، بلکه پیروزی اصلی این بوده است که رژیم 
صهیونیستی که ارتش های عربی نتوانستند آن را 
شکست دهند، به وسیله مردم فلسطین و گروههای 
مقاومت به زانو درآمد و به اذن الهی پیروزی های 
اهلل  آیت  داشت.حضرت  خواهید  نیز  بزرگ تری 
خامنه ای خاطرنشان کردند: رژیم صهیونیستی 
که در دو جنگ قبلی با گروههای مقاومت، در 
برهه ای بعد از ۲۲ روز و در برهه ای دیگر بعد از ۸ 
روز درخواست آتش بس کرد، در آخرین درگیری، 
بعد از 4۸ ساعت خواستار آتش بس  شد و این، 
یعنی به زانو درآمدن رژیم غاصب صهیونیستی. 

رهبر انقالب اسالمی، این اتفاقات را بسیار مهم 
و از الطاف الهی بر شمردند و تأکید کردند: علت 
سالهای  در  فلسطین  ملت  مستمر  پیروزی های 
آینده  بوده است در  ایستادگی و مقاومت  اخیر، 
و تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، روند 
افول و زوال رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به فشارهای 
سنگین جبهه استکبار به جمهوری اسالمی ایران 
گفتند: این فشارها هرگز موجب نخواهد شد تا ما 
از وظیفه الهی، دینی و عقالنی خود در حمایت از 
فلسطین منصرف شویم.رهبر انقالب اسالمی در 
بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از مقاومت 
و مبارزات جهاد اسالمی فلسطین، شفای هرچه 
زودتر آقای دکتر رمضان عبداهلل دبیر کل سابق 

جهاد اسالمی را از خداوند متعال مسألت کردند.
جهاد  دبیرکل  الَنخاله  زیاد  آقای  دیدار  این  در 

اسالمی فلسطین نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین 
تحوالت فلسطین اشغالی و توانایی ها و آمادگی 
های باالی گروههای مقاومت گفت: مردم غزه با 
وجود همه فشارها، در مقابل رژیم صهیونیستی 
و طرح موسوم به »معامله قرن« ایستاده اند که 
نمونه بارز آن استمرار تظاهرات هفتگِی »جمعه 
اخیر  پیروزی  به  همچنین  است.وی  بازگشت« 
رژیم  مقابل  در  فلسطین  اسالمی  مقاومت 
آتش  برای  رژیم  این  درخواست  و  صهیونیستی 
بس بعد از 4۸ ساعت، اشاره کرد و افزود: امروز 
توانایی ها و قدرت مقاومت اسالمی فلسطین بیش 
از هر زمان دیگر است، به گونه ای که اگر جنگی رخ 
دهد، تل آویو و همه شهرها و شهرک های رژیم 
صهیونیستی در تیررس هزاران موشک مقاومت 

قرار خواهند داشت.

رهبر معظم انقالب در دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین:

پیروزی نهايی فلسطین در آينده ای
 نه چندان دور محقق خواهد شد

اینکه  به  اشاره  با  پایتخت  انتظامی  فرمانده 
هزار  شش  از  بیش  تاکنون  سال  ابتدای  از 
فراخوان تجمع از سوی ضد انقالب داشته ایم، 
گفت: خوشبختانه با تالش نیروی انتظامی، 

بسیاری از این اقدامات ناکام ماند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سردار حسین 
و  فرماندهان  عمومی  همایش  در  رحیمی 
بزرگ  تهران  انتظامی  فرماندهی  مدیران 
به  نفر  هزار  روزانه ۱۸  مراجعه  به  اشاره  با 
افزود:  پلیسی  انتظامی و خدمات  واحدهای 
در ۹ ماه گذشته چهار میلیون و  76۱ هزار 
نفر به پلیس مراجعه کردند و تالش کردیم 
این افراد ناراضی از پلیس نباشند. بررسی های 

نامحسوس ما نشان می دهد حجم رضایتمندی 
است. بوده  برخوردار  باالیی  درصد  از  مردم 

اخیر،  ماهه  زمانی ۹  بازه  در  داد:  ادامه  وی 
37۰۰ فقره پرونده در پلیسهای تخصصی و 
کالنتری ها تشکیل شده است.فرمانده انتظامی 
تهران با بیان اینکه در ۹ ماهه اخیر ۹ میلیون 
و 4۰۰ هزار تماس با سامانه فوریتهای پلیسی 
۱۱۰ برقرار شده است، اضافه کرد: این آمار 
نسبت به سال گذشته ۸۱ درصد افزایش دارد. 
همچنین 4 میلیون و ۵۰۰ هزار مورد از این 
تماسها عملیاتی بوده و ۸۰۰ واحد عملیاتی 
پلیس ۱۱۰ برای تامین امنیت مردم و اجرای 
قوانین حضور پیدا کردند.سردار رحیمی با بیان 

اینکه هر هفت ثانیه یک تماس با سامانه ۱۱۰ 
برقرار می شود، گفت: در ۹ ماهه گذشته، ۹3۲ 
مورد تجمع داشته ایم که با درایت و تالش 
همکارانم این تجمعها مدیریت شد. با اینکه 
برای شهرستانهای  این تجمع ها  از  بسیاری 
دیگر بود، همچنین فرماندهان را مکلف کردیم 
که در زمان تجمع ها مسئوالنی را که پاسخگو 
نبودند،  حتی اگر شده از خانه هایشان بیرون 
آورده تا پاسخگوی مردم باشند.وی ادامه داد: 
یک هزار و 6 مورد فراخوان توسط ضد انقالب 
داشتیم که خوشبختانه با تالش همکارانم در 
نیروی انتظامی بسیاری از این اقدامات دشمن 
ناکام ماند.رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 

انهدام یک هزار و 46۱ باند سازمان یافته در 
۹ ماهه اخیر، گفت: این رقم نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته، ۱۲ درصد نسبت رشد 
داشته است اما توانستیم سازمان جرم ها را 
ارتقاء  طرح  داد: 6۵۸  ادامه  بریزیم.وی  بهم 
امنیت در 36۵ محله تهران انجام شده که 
در این طرحها 6۵ معضل مدنظر قرار گرفت، 
خوشبختانه اجرای این طرحها،  باعث کاهش 
چشمگیری در جرائم خشن و مهم در تهران 
شده است و بسیاری از آنها قبل از وقوع کشف 
شد  و با اشراف خوب پلیس آگاهی در یک 
ماهه گذشته دو باند مسلح قبل از حمله به 

طالفروشی و بانک شناسایی و منهدم شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: 
به  خودرو  خصوص  در  وارده  های  پرونده 
سازمان تعزیرات نسبت به سال قبل افزایش 
های  دستگاه  از  که  داشته  درصدی   6۰7
تعزیرات  سازمان  به  و  شده  شکایت  ذیربط 

ارجاع شده است.
یاسر  سید  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی 
در نشست این سازمان گفت: در ۹ ماه گذشته 
سال جاری قریب به 4۰۰ هزار پرونده با رشد 
۱۱ درصدی نسبت به قبل برای بررسی وارد 
سازمان شده اند.میزان مبلغ تخلف با رشد ۲۱ 
درصدی نزدیک به 7۰ هزار ریال بوده است.

در حوزه کاال و خدمات نیز ۲7۹ هزار و 376 
پرونده داشتیم و متخلفین به مبلغ 3۵ هزار 
میلیارد ریال جریمه شدند. در حوزه بهداشت 
و درمان نیز 34 هزار و 6۰۰ پرونده تشکیل 
و متخلفین ۱۵۵ هزار میلیارد ریال جریمه 
شدند.رایگانی در خصوص کارخانه هایی که از 
ذرات دامی در فرآورده های انسانی استفاده 
می کردند، توضیح داد: دو کارخانه با دو هزار 
تن ذرات دامی با ارز 4۲۰۰ تومانی داشتیم که 
به جای استفاده از این ذرات در چرخه گوشت 
در چرخه انسانی در تولید اسنک استفاده شده 
است. این دو پرونده را به شعب البرز فرستاده 
اند و هر دو کارخانه پلمب شده است. 7۰۰ 

تن از این مواد در فضای باز و غیر بهداشتی 
خصوص  در  افزود:  شدند.وی  می  نگهداری 
گشت های سیار نیز ۸3 هزار بازرسی داشته 
ایم که ۲۹ هزار و ۲۰ واحد مورد تخلف بوده و 
بیش از 3۲ هزار واحد بدون تخلف بوده اند. به 
طور کل 3۱ هزار و ۸۲۸ پرونده در گشت های 
سیار تشکیل شده است که 4۱۵ هزار میلیارد 

ریال جریمه نقدی داشته اند.
رایگانی در بحث خودروها ادامه داد: سیاست 
سازمان تعزیرات بر آن است که هر کس از 
با قیمت  باید  ارز نیمایی استفاده می کند، 
های تعیین شده کاالها را به مصرف کنندگان 
ارائه دهد. در ۹ ماه گذشته 4۹۲6 پرونده در 

تعزیرات  به سازمان  تخلف خودرو  خصوص 
ارجاع شده و به مبلغ دو هزار میلیارد ریال 
جزای نقدی نیز محکومیت تعیین شده است. 
در خصوص  پرونده  هزار  میان ۱64  این  از 
قاچاق خودرو بوده است. به طور کل پرونده 
سازمان  به  خودرو  خصوص  در  وارده  های 
افزایش 6۰7  قبل  سال  به  نسبت  تعزیرات 
های  دستگاه  از  که  است  داشته  درصدی 
تعزیرات  سازمان  به  و  شده  شکایت  ذیربط 
پرونده  میان 3۲۸  این  از  است  شده  ارجاع 
مختومه شده اند. به عالوه با حضور همکاران 
سازمان تعزیرات دو هزار خودرو نیز به مردم 

تحویل داده شده است.

فرمانده انتظامی پایتخت خبر داد:

شش هزار فراخوان تجمع از سوی ضد انقالب از ابتدای سال

رشد ۶۰۷ درصدی شکایات در زمینه خودرو

ادامه از صفحه۱
وی با تأکید مجدد مبنی بر این که این مذاکرات در راستای 
ایجاد زمینه و تسهیل کردن مذاکرات بین دولت افغانستان و 
گروههای افغانستانی صورت گرفته است گفت: ما امیدواریم که 
هر چه زودتر شاهد پیشرفت مذاکرات صلح در افغانستان و ایجاد 
ثبات و امنیت در این کشور باشیم و این مذاکرات در تحقق این 
موضوع کمک کند. قاسمی در مورد اخبار منتشر شده و به  نقل  
از سفیر ایران در بغداد مبنی بر این که مستشاران نظامی ایرانی 
در عراق این کشور را پس از پایان جنگ عراق با داعش ترک 
کرده اند، خاطرنشان کرد: حضور مستشاران نظامی ما در عراق 
به درخواست  دولت این کشور و برای مبارزه با داعش و گروه 
های مشابه تروریستی بود. خوشبختانه مردم عراق توانستند در 
مبارزه با این گروه تروریستی به موفقیت های خوبی دست پیدا 
کنند و عراق از دست این گروه های تروریستی خارج شد و 
تروریست ها از این کشور خارج شدند. بعد از این تحوالت  این 
احساس وجود داشت که در برهه کنونی نیازی برای حضور 
مستشاران نظامی ایران در عراق  وجود ندارد، چون حضور ما در 
آن کشور با هدف مشخصی بود و در شرایط جدید این احساس 
وجود داشت که نیازی به ادامه حضور نیست و خود عراق در 
حال  حاضر از نظر توان دفاعی در وضعیتی قرار دارد که می تواند 
با تروریست ها مقابله کند. وی افزود: اگر خدای نکرده شرایط 
تغییر کرد و عراق  مجددا نیازمند کمک های مستشاری ایران 
شد، تهران با توجه به نوع روابط دو کشور حتما به عراق در این 

زمینه  کمک خواهد کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین در مورد سفر 
مخفیانه هفته  گذشته ترامپ به عراق  و اظهارات او مبنی بر 
این که ما در عراق جهت کنترل ایران باقی می مانیم و اظهار 
نظر برخی از کارشناسان مبنی بر این که با توجه به اعزام ناو 
آمریکایی به منطقه »خلیج فارس« به نظر می رسد که آمریکا به 
دنبال انجام اقداماتی علیه ایران در منطقه است، گفت: سیاست 
آمریکا و آقای ترامپ در مورد مسائل غرب آسیا و عراق روشن 
است ،  ولی آن چه که در عرصه میدان و زمین رخ می دهد الزاما 

آن چیزی نیست که با مواضع ترامپ و ایده هایشان ساز و کاری 
داشته باشد. وی نحوه سفر ترامپ به عراق و اظهارنظرهایی که 
در این سفر انجام داد را قابل تأمل و تفسیر دانست و خاطرنشان 
کرد: آقای ترامپ در سخنان خو د اشاره کردند که اسالف ایشان 
هفت هزار میلیارد دالر هزینه کرده است و این سخن این مفهوم 
را می رساند که آنها بعد از این مقدار هزینه  کردن مجبور 
هستند به صورت مخفیانه و دزدانه وارد عراق شوند و سریع آن 
جا را ترک کنند. وی همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با 
دستور کار نشست آتی روند آستانه خاطرنشان کرد: روند آستانه 
تا کنون گام های بلندی برای حل بحران سوریه برداشته است 
و قرار است این روند به صورت جدی به کار خود تا رسیدن 
به اهداف مورد نظر ادامه دهد. قاسمی با بیان اینکه مسائل 
باقیمانده در حوزه سیاسی حل بحران سوریه از جمله بحث 
کمیته تدوین قانون اساسی این کشور و همچنین دیگر مسائل 
مرتبط با آن بتواند در دستور کار نشست آستانه باشد ادامه داد: 
هنوز موضوعات زیادی وجود دارد که باید در روند آستانه مطرح 
و پیگیری شود تا وضعیت در سوریه به ثبات و امنیت الزم دست 
پیدا کند.بهرام قاسمی در خصوص مواضع ایران در قبال آخرین 

تحوالت سوریه نیز گفت: وضعیت سوریه امروز برای جامعه 
جهانی روشن است و با توجه به حضور سازنده و کمک های 
مستشاری ایران، در دوران بازسازی ایران می تواند کنار دولت 
و مردم این کشور نقش آفرین باشد. من به آینده روابط ایران و 
سوریه خوش بین هستم. ما از بازگشایی سفارتخانه های کشورها 
در دمشق استقبال می کنیم. وی تأکید کرد: سوریه باید بتواند 
به عنوان یک کشور مستقل روابط خارجی خود را داشته و با 
همه کشورهای جهان طبق عالقمندی مردم و دولت این کشور 
ارتباط داشته باشد. همه باید به حاکمیت های کشورهای منطقه 
احترام بگزارند. کشورهایی که به سوریه بازمی گردند، به عنوان 
یک وضعیت مثبت مورد استقبال ماست. قاسمی همچنین با 
ذکر این موضوع که برجام در مقاطع مختلف اهداف متفاوتی 
داشته استدر خصوص اظهار نظر دکتر ظریف مبنی بر اینکه 
هدف از برجام اقتصادی نبود، گفت: هدف برجام یک هدف نبود 
و موضوعات مختلفی را دنبال می کرد. بر اساس موضوعات و 
مقاطع مختلف می شود اهداف مختلفی را برای برجام بیان کرد. 
قطعاً عالوه بر رفع تحریم ها، مباحث اقتصادی، سیاسی و مباحث 

امنیتی هم در این زمینه قرار می گیرد.

قاسمی در پاسخ به زمان: Spv، همه اقالم را در بر خواهد گرفت

ناتواني اروپا در برابر فشارهاي آمريکا
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وحدت اقوام ایرانی در توسعه و سازندگی کشور

رئیس مجلس: تعصب اقوام به ایران و وحدت آنان برای توســعه و 
سازندگی کشور از ویژگی های بارز اقوام ایرانی است.

به گــزارش زمان به نقل ازصداوســیما، رئیــس مجلس باحضور 
درگردهمایــی اقــوام غرب اســتان تهران با عنــوان »چالش ها و 
فرصت های مناطق مهاجرپذیر« در ابتدای سخنان خود، برگزاری 
ایــن گردهمایی را نمادی از اقوام مختلف ایرانی دانســت و گفت: 
در آستانه چهلمین ســال پیروزی انقالب اسالمی برگزاری چنین 
اجتماعی با حضور اقوام مختلف، نشــانگر قــدرت درونی انقالب 
اســالمی است.وی افزود: اقوام درکشــور در عین کثرت از وحدت 
پایدار خوبی برخوردار هســتند.وی با اشــاره به برخی مشکالت  و 
کاســتی های موجود در این مناطق از جمله شبکه حمل و نقل، بر 
ایجاد ســرمایه گذاری جدی برای مترو در این مناطق تأکید کرد.

وی گفت: توســعه شبکه مترو در این مناطق موجود تسهیل رفت 
و آمد نیرو ها برای کار به ویژه در تهران و همچنین ایجاد اشــتغال 
خواهد شد.رئیس مجلس همچنین با اشاره به همزیستی مسالمت 
آمیز اقوام مختلف در ســه شهر مالرد، شهریار و شهر قدس گفت: 
زندگــی مردم در این مناطق که دارای اقوام مختلفی هســتند، به 
صورت مســالمت آمیز جریان دارد که نمونه خوبی از زندگی اقوام 
به شــمار می رود. چنین چیزی را در سایر کشور ها نمی توان یافت.

وی با اشــاره به اینکه در برخی کشــور ها حضور اقوام مختلف در 
یک مناطق منشــاء نزاع می شود و موجب برخی حوادث می گردد 
گفت: دلیل اینکه اقوام مختلف در ایران با صلح و آرامش و احترام 
به همدیگر زندگی می کنند این است که تمام این اقوام یک ریشه 
ایرانــی دارند و بر آن افتخار می کنند.رئیس مجلس افزود: در طول 
تاریخ از ســوی بیگانگان بسیار تالش شد که بین اقوام، نزاع ایجاد 
کنند، ولی موفق نشــدند و ما دیدیم که هیچ وقت در طول تاریخ 
نتوانستند بخشی از ســرزمین ایران را به دالیل قومی، از هم جدا 
کنند واین موضوع به غنای فرهنگی ایرانی و ریشه فکری اسالمی 
که در اقوام وجود دارد بر می گردد.الریجانی همچنین تعصب اقوام 
به ایران و اســالم و همچنین همیت و وحدت آنان برای توسعه و 
سازندگی کشــور را از ویژگی های بارز اقوام ایرانی دانست و گفت: 
همین امر باعث شده است که بیگانگان نتوانند در توطئه های خود 
از اقوام ما سواستفاده کنند.وی گفت: بیگانگان خیلی تالش کردند 
برای درگیری میان اقوام، اما موفق نشــدند از جمله کشــور های 
کوچک منطقه که هیچ ظرفیت سیاسی و فکری برای نشر خود در 
منطقه ندارند سعی می کنند با استفاده از پول در اقوام رخنه کنند، 
ولی با توده مردمی مواجه می شــوند و سرخورده می گردند و این 
هوشــیاری اقوام و تعصب آن ها به کشور و دین یک ظرفیت بسیار 
خوبی برای کشــور اســت.وی همچنین از رسانه ملی خواست در 
چهملین سال پیروزی انقالب اسالمی با تولید برنامه های مختلف به 
شناسایی اقوام و همچنین ظرفیت های آنان در کشور و در مناطق 
مختلــف بپردازد.رئیس مجلس گفت: بایــد در این برنامه ها نقش 
اقوام مختلف در ایــران در پیروزی انقالب، جنگ تحمیلی، دوران 
سازندگی و بحران های مختلف و توسعه کشور نشان داده شود. باید 
سیمای اقوام مختلف کشور به مردم بیشتر شناسانده شود به ویژه 
اقوامــی که در این منطقه زندگی می کنند.وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با توجه به شرایط تحریمی کشور بر حفظ توان کشور 
در تولید تأکید کرد و گفت: باید از این شرایط پیش آمده تحریمی   
 در جهت خودکفایی  و ســاخت تجهیزات و کاال هایی که در کشور 
تولید نمی شد هاست حداکثر استفاده را کرد.آقای الریجانی گفت: 
تحریم چیز بدی اســت، اما می توان از آن استفاده کرد و توجه به 
ظرفیت های اقتصادی و نیروی کارآمد در کشور از محور هایی است 
که می توان در شــرایط تحریمی به آن توجه کرد.وی همچنین بر 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف و فراهم سازی شرایط سرمایه 
گذاری از سوی مردم تأکید کرد و گفت: باید از شرکت های دانش 
بنیان برای ســرمایه گذاری در بخش هایی که فقدان آن در کشور 

احساس می شود استفاده کرد.

ثبت شناسه سمن های جوانان استان ها
 درانتظار اقدام وزارت جوانان

 معاون مشــارکت های اجتماعی ســازمان امور اجتماعی کشــور 
آخرین وضعیت فرآیند ثبت شناسه سازمان های مردم نهاد جوانان 
را تشریح کرد وگفت:منتظر هســتیم تا اداره کل ورزش و جوانان 
در اســتان ها پرونده های سمن های جوانان را برای ثبت رسمی به 

استانداری ها اعالم کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا،  کمال اکبــری دراین باره اظهار 
کرد: دســتورالعمل و شیوه نامه اجرایی به منظور ثبت شناسه های 
ســازمان های مردم نهاد جوانان را بعــد از توافق نامه ایی که وزیر 
ورزش و جوانان و وزیر کشور امضا کردند، به استان ها ابالغ کردیم 
و در حــال حاضر نیز در مرحله اجرای آن هســتیم.وی ادامه داد: 
منتظر هستیم تا اداره کل ورزش و جوانان در استان ها پرونده های 
این سازمان ها را برای ثبت رســمی به استانداری ها اعالم کنند و 
ما نیز در مدت کوتاهی ســمن های جوانان را ثبت رســمی کرده 
و مجوزهــای الزم را به آنهــا خواهیم داد.معاون مشــارکت های 
اجتماعی وزارت کشــور اضافه کــرد: ادارات کل ورزش و جوانان ، 
ســازمان های مردم نهاد جوانان را در هر استان به استانداری های 
معرفی کرده و ثبت شناسه در همان استان ها انجام می شود.یعنی 
براساس دستورالعمل های ابالغ شده به هر استان این اقدام صورت 
می گیرد. چندی پیش معاون مشــارکت های اجتماعی ســازمان 
امور اجتماعی کشــور گفته بود که به منظور رفع مشــکالت ثبت 
شناســه  و اعتبارنامه  سازمان های مردم نهاد جوانان توافقنامه ای با 
وزارت ورزش و جوانــان امضاء و پیــرو این توافق نامه با هماهنگی 
این وزارتخانه دســتورالعمل اجرایی آماده شد و در خصوص نحوه 

همکاری نیز به توافق رسیدیم که به استان ها ابالغ خواهد شد.

 رونمایی از ۲ دستاورد در حوزه 
هسته ای؛ ۲۰ فروردین

دســتیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران 
از رونمایــی دو دســتاورد افتخارآفرین در ۲۰ 
فروردین روز ملی فناوری هسته ای۹۸ خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، زارعان 
مشــاور و دستیار ویژه رئیس ســازمان انرژی 
اتمی ایران گفت: این نمایشــگاه در ۲۰غرفه 
و درسه بخش مرور چرخه سوخت هسته ای، 
بخــش نیروگاهی و کاربرد های جمعی صنعت 
هسته ای به ارائه آخرین دستاورد های هسته ای 
در بخش های مختلف کشــاورزی، پزشــکی و 

صنعت می پردازد.
وی برقــراری تقویــت ارتباط بیــن صنعت 
هسته ای و مراکز علمی تحقیقاتی و پژوهشی 
و آشنایی دانشجویان و اساتید با دستاورد های 
انرژی هســته ای و هدفمند کردن فعالیت های 
علمــی و تبدیل آن به فناوری را از اهداف این 

نمایشگاه برشمرد.
همچنین مشاور و دستیار ویژه رئیس سازمان 
انــرژی اتمی ایــران از رونمایی دو دســتاورد 
افتخارآفریــن در ۲۰فروردین روز ملی فناوری 

هسته ای۹۸ خبر داد.
ایــن نمایشــگاه از آذر۱3۸7 آغــاز و تاکنون 
4۵نمایشگاه در دانشــگاه های مختلف کشور 
به ارائه آخرین دستاورد های هسته ای پرداخته 

است.

رهبر کره شمالی برای ترامپ 
پیغام فرستاد

 رهبر کره شمالی برای رئیس جمهوری آمریکا 
پیغامی فرستاد که محتوای دقیق آن مشخص 
نیست اما ظاهراً لحن وی در رابطه با مذاکرات 

هسته ای، آشتی  جویانه بوده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، روزنامه »چوسون 
ایلبو« چاپ کره جنوبی به نقل از منابع آگاه از  
پیغام آشتی  جویانه کیم جونگ اون رهبر کره 
شمالی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 

در آستانه سال نو میالدی خبر داد.
این پیغــام که از محتــوای دقیق آن اطالعی 
در دســت نیســت، روز جمعه از طریق کانال 
ارتباطی نامشــخصی به دست ترامپ رسید و 
ظاهراً لحنی مسالمت  آمیز پیرامون مذاکراتی 
داشــته که میان پیونگ  یانگ- واشــنگتن در 

جریان است و فعاًل با وقفه مواجه است.
ایــن در حالی اســت که روز شــنبه نیز دفتر 
ریاســت جمهوری کره جنوبی اعالم کرد که 
کیم جونگ اون در نامه ای خطاب به مون جائه 
این، از تمایل برای دیدارهای بیشــتر با رئیس 
جمهوری کره جنوبی طی سال میالدی آینده 

سخن گفته است.
 این دیدارها در راســتای عاری ســازی شبه 
جزیره کره از ســالح شیمیایی انجام می گیرد.

نامه نگاری های اخیر در حالی انجام گرفت که 
اگرچه مذاکره با واشنگتن و سئول در ۲ کانال 
موازی انجام می گیــرد؛ وقفه در یکی عماًل به 
منزله وقفه در دیگری تلقی می شــود چرا که 
علیرغــم میل مون جائه این بــه بهبود رابطه 
اقتصادی- سیاسی با پیونگ  یانگ، مادامی که 
واشــنگتن به رفع تحریم ها علیه کره شمالی 
رضایت ندهد؛ هیچ پیشــرفتی حاصل نخواهد 

شد.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند 
که قصد کیم جونگ اون از به درازا کشــاندن 
مذاکره این است که در دیدار بعدی با ترامپ، 
امتیازات بیشــتری از وی بگیرد.آنها نخستین 
بار در ماه میالدی ژوئن در سنگاپور با یکدیگر 

دیدار کردند.

مخالفت سازمان ملی استاندارد با 
واردات برخی کاال های مستعمل

ســازمان ملی اســتاندارد با واردات کاال های 
مستعمل مشمول مقررات اجباری استاندارد به 

صورت عام مخالف است.
بــه گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، تقی 
تقی پور با اشاره به تصمیمات اعضای کمسیون 
مــاده ۱ قانون مقــررات صــادرات و واردات 
گفت: ســازمان ملی اســتاندارد برای پوشش 
نیاز های کشــور خود را ملزم بــه همراهی با 
سایر دســتگاه ها می داند، اما واردات این قبیل 
کاال ها را بــه صورت عام قبول نداشــته بلکه 
فقــط کاال هایی را که محدودیــت در واردات، 
محدودیت در تولید داخل و با شــرایط خاص 

را دارد، می پذیرد.
 وی افــزود: از نظر ســازمان ملی اســتاندارد 
واردات ماشــین آالت صنعتــی از جملــه راه 
ســازی، کشاورزی و سایر تجهیزاتی که امکان 
ورود آن ها به صورت نو وجود ندارد با دریافت 
ضوابط این سازمان امکانپذیر بوده و برای آن ها 

گواهی واردات صادر می شود.
تقــی پور با بیان اینکه وظیفه اصلی ســازمان 
ملی اســتاندارد ایران حفظ ســالمت و ایمنی 
جامعه است، تصریح کرد: این سازمان همواره 
در تالش برای کنترل کیفی کاال های وارداتی 
به کشــور اســت و در این مورد نیز به جامعه 
اطمینان می دهد که نظارت خود را بر واردات 
اقــالم صنعتی مطابــق با قوانیــن و مقررات 

استاندارد انجام دهد.

خبرخبر

رئیس جمهور گفت: برجام یکی از خیرات دولت 
یازدهم است که خیرات آن برای همیشه می ماند و 

مثل کار خیری است که پایان ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حجت االسالم حسن 
روحانی دیروز در نشست با وزیر و مدیران ارشد 
وزارت نیرو اظهار کرد: آب و برق امنیت خاطر و 
آرامش مردم را بوجود می آورد.وی افزود: ما در سال 
۹۷ در زمینه آب و برق مشکالتی داشتیم. زمانی در 
دولت یازدهم آقای چیت چیان آمد و گفت اگر این 
فالن مبلغ اختصاص پیدا نکند و فالن اتفاق نیفتاد 
مجبوریم آب را در تهران جیره بندی کنیم؛ بنابراین 
دولت اقدامات سریعی انجام داد و اتصال آب سد 
ماملو به شبکه انجام شد. تراز آب و برق ما تراز 
مثبت نیست البته در برخی فصل ها تراز مثبت است.

روحانی با بیان اینکه ما در تابستان مشکل آب و برق 
داریم، گفت: شاید در برخی سال ها در زمینه آب و 
برق مشکل کمتری داشته باشیم اما باید مبنا را بر ادامه 
خشکسالی بگذاریم زیرا در یک منطقه خشک قرار 
گرفتیم. اینکه ما بتوانیم با باروری ابرها مشکل آب را 
حل بکنیم خیلی به ذهن آدم نمی چسبد.رئیس جمهور 
گفت: باید از مقدار آبی که داریم به درستی حفاظت 

کنیم و حواسمان به هدر رفت آب باشد.
از ۱۵  را  برق  تلفات  نیرو  روحانی گفت: وزارت 
درصد به ۱۰ درصد رسانده که کار بزرگی است، باید 
تلفات آب هم به حداقل برسد.رئیس جمهور با اشاره 

به حاشیه های اظهاراتش در مورد انتقال آب از دریای 
خزر و دریای عمان گفت: کل آبی که می توانیم از 
دریا بیاوریم فقط یک درصد است. کل دعوا برای این 
یک درصد است در حالی که اگر از آب به درستی 
حراست شود ۶ تا ۷ درصد در مصرف آب صرفه 
جویی شده و سود می بریم.وی مصرف بی رویه را 
یکی از مشکالت صنعت آب و برق دانست و گفت: 
عمل صالح فقط نماز و روزه نیست بلکه معنای 
وسیعی دارد، امر به معروف فقط مربوط به حجاب 
نیست. کسی که آب را اسراف می کند منکر انجام می 
دهد. اگر برنامه ریزی کنید که مصرف آب کاهش 
یابد نهی از منکر کرده اید و عمل بزرگی انجام داده 
اید.روحانی با اشاره به خاطراتش از امام خمینی )ره( 
گفت: امام خمینی با سه مشت آب وضو می گرفت.
رئیس جمهور ادامه داد: باید با استفاده از رسانه ها و 
تبلیغات مردم را به معروف هدایت کنیم.وی تاکید 
کرد: استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعت 
پیک مصرف منکر است و عدم استفاده از این وسایل 
مصرف  درست  فرهنگ  باید  است.  معروف  عین 
کردن آب و برق را به مردم آموزش دهیم.روحانی 
ادامه داد: خدمت رهبری که می رسیم و گاهی از 
بالفاصله  ایشان  دیگر می رویم  اتاق  به  اتاق  یک 
اتاقی که ترک می کنیم را خاموش می کنند. چراغ 
رئیس جمهور با تاکید بر لزوم استفاده از سیاست 
های تشویقی برای مصرف آب و برق اظهار داشت: 

باید مردم را به استفاده از سیستم های هوشمند آب و 
برق تشویق کنیم. در بسیاری از کشورها آب مصرفی 
مجددا تصفیه شده و به چرخه مصرف بازمی گردد.

در ادامه روحانی اظهارداشت: برجام یکی از خیرات 
دولت یازدهم است که خیرات آن برای همیشه می 
ماند. مثل کار خیری است که پایان ندارد. یکی از 
کارهای خیر دولت یازدهم برجام است، این دولت 
اقدامات زیادی انجام داده است.روحانی اظهارداشت: 
طرح تحول سالمت، احیای دریاچه ارومیه، انتقال 
آب، برق، گاز به روستاها، افزایش تولید در میادین 
مشترک گازی با قطر، ایجاد ۵ هزار کیلومتر راه آهن 
از اقدامات مهم دولت یازدهم است.رئیس جمهور 
ادامه داد: چرا شما یکی را فقط چسبیده اید، متاسفانه 
رسانه های ما حرف نمی زنند. صدا و سیما هم فکر 
می کند تعریف از دولت مکروه است، در حالی که 
مستحب و واجب است.وی با تاکید برای اینکه باید 
به مردم گزارش دهیم که دولت چه اقداماتی انجام 
داده است، گفت: در تولید گندم، گاز و گازوئیل به 
خودکفایی رسیده ایم و در تولید بنزین به زودی 
خودکفا خواهیم شد.روحانی اظهارداشت: پیش از 
این نیازمند به خرید گاز بودیم. یکی از کشورهای 
همسایه به ۹ برابر قیمت گاز را در زمستان، سالهای 

پیش به دولت قبل فروخت. 
سال گذشته همان کشور انتقال گاز را قطع کرد، ما 
اعتنا نکردیم و خودشان مجبور شدند مجدداً وصل 

کنند. این اثر خودکفایی است.وی گفت: اگر کشور 
ما، کشوری نیازمند و ضعیف باشد، همه زور می 
گویند. اگر نیازمند شویم، کشوری که برایش فداکاری 

هم کردیم زور می گوید. 
بعضی ها فکر می کنند فقط آمریکا زور می گوید. 
احتیاج و نیاز گاهی یک قدرت بزرگ را در هم می 
شکند.رئیس جمهور تصریح کرد: ما باید روی پای 
خود بایستیم، امسال در بخش آب و برق روی پای 
خود ایستاده ایم. این افتخار ماست. باید تالش کنیم 
فرهنگ مصرف اصالح شود.روحانی با اشاره به اینکه 
ما به آن صورت تبادل آب با کشورهای دیگر نداریم، 
اظهار داشت: البته ممکن است در آینده بتوانیم در 
شرایط خاصی این اقدام را انجام دهیم اما در برق، 
دیپلماسی برق وجود دارد و تعامالت میان کشورها 
در این زمینه وجود دارد.رئیس جمهور تأکید کرد: 
اگر بتوانیم برق را به کشورهای همسایه و منطقه 
صادر کنیم، اقدام بزرگی است و حتی اگر بتوانیم 
به شبکه های بزرگ آسیایی و اروپایی در این زمینه 
وصل شویم، اقدام بسیار خوبی است و باید این کار 
دنبال شود.وی با بیان اینکه هیچ دولتی در زمینه آب 
به اندازه دولت یازدهم سرمایه گذاری نکرده است، 
تصریح کرد: این دولت بیشترین سرمایه گذاری را در 
زمینه آب کرده است و همچنین در زمینه برق هم 
سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته است و بیش از 

۹۰۰۰ مگاوات است.

روحانی: برجام »خیرات« دولت یازدهم است 

 مبنای اداره منابع آبی کشور را بايد بر پايه ادامه خشکسالی گذاشت 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مبارزه با 
قاچاق را مطالبه مقام معظم رهبری و ناجا 
را پرچمدار مبارزه با این پدیده شوم عنوان 

کرد.
ازایسنا، سرلشکر  به نقل  به گزارش زمان 
محمدحسین باقری اظهار کرد: مردم ایران 
اسالمی در ۹ دی ماه با بصیرت و آگاهی به 
خوبی احساس کردند، نظام به حضورشان 
در صحنه نیاز دارد بنابراین با حضورشان 
آتش فتنه گران را خاموش کردند.وی با بیان 
این که نیروی انتظامی در شرایط کنونی 
مسئولیت سنگینی همچون برقراری امنیت 
را بر عهده دارد، افزود: امنیت و آرامش جزو 
نظام  در  و  است  حکومت ها  اول  اولویت 
اسالمی که یک نظام سربلند جبهه حق 
علیه باطل است، تهدیدات قابل قیاس با بقیه 
نیست و این امر اهمیت کار ناجا را دوچندان 
می کند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با 
اشاره به این که وظیفه ما جهاد و تالش 
شبانه روزی برای خدمت به نظام و پاسداری 

مسئولیت  این  که  شهداست  خون  از 
سنگینی است، گفت: شرط نصرت الهی این 
است که ما در راه خدا مخلصانه عمل کنیم 

و آنچه در توان داریم، به کار گیریم.
ایران  که  این  به  اذعان  با  باقری  سرلشکر 
توطئه افکنی  و  عداوت  همه  با  اسالمی 
دشمنان و معاندان، بحمداهلل سربلند مسیر 
آرمانی خود را طی می کند، اظهار داشت: 
با تالش مجموعه  بر کشور  امنیت حاکم 
نظامی و انتظامی محقق شده است.وی با 
تاکید بر این که برداشت ستاد کل از ناجا 
مثبت است و نیروی انتظامی طی سالیان 
اخیر رو به رشد و ارتقا است، گفت: برخی 
ناجا،  اما  هستند  تجهیزات محور  نیروها 
نیروی  به  از همه،  نیرویی است که بیش 
انسانی متکی است.سرلشکر باقری در خاتمه 
گفت: مبارزه با قاچاق از مطالبات مهم مقام 
نیروی  و  العالی(  رهبری)مدظله  معظم 
انتظامی پرچمدار مبارزه با این پدیده شوم 

است.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه 
بلوچستان  استان سیستان و  حل مسائل 
نیازمند طرحی نو و نگاهی ملی است، گفت: 
این موضوع باید در دستور کار همه دستگاه 

های اجرایی قرار گیرد.
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق 
توسعه  ستاد  جلسه  در  دیروز  جهانگیری 
برگزار  وی  ریاست  به  که  مکران  سواحل 
شد، با اشاره به ظرفیت کم نظیر سواحل 
مکران برای توسعه استان های سیستان و 
بلوچستان و هرمزگان، بیان کرد: سواحل 
مکران باید به نقطه ای کانونی برای توسعه و 
رفع محرومیت از این دو استان تبدیل شود. 
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به وجود 
محرومیت در استان سیستان و بلوچستان و 
فاصله زیاد شاخص های توسعه در این استان 
با سایر استان های کشور، تصریح کرد: حل 
مسائل استان سیستان و بلوچستان نیازمند 

طرحی نو و نگاهی ملی است و این موضوع 
باید در دستور کار همه دستگاه های اجرایی 

قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به تدوین طرح جامع 
برای توسعه سواحل مکران و برنامه ریزی 
برای اجرای چند پروژه بزرگ در این منطقه، 
خاطرنشان کرد: برنامه ها و پروژه های خوبی 
برای اجرا در این منطقه تهیه شده است که 
می تواند به توسعه سواحل مکران کمک 

کند. 
توسعه  برای  داشت:  اظهار  جهانگیری 
سواحل مکران باید همه جوانب نظیر مسائل 
دیده  اجتماعی  مسائل  و  زیست محیطی 
شود و سیاست روشن و دقیقی برای اجرای 
طرح جامع توسعه سواحل مکران تدوین 
شود.وی گفت: باید با برنامه ریزی دقیق و 
سیاست گذاری صحیح، ضمن اجرای پروژه 
ها و عمل به وعده های داده شده، نسبت به 
محرومیت زدایی و توسعه استان اقدام شود. 

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:

لزوم تدوین سیاستی روشن برای 
اجرای طرح توسعه سواحل مکران  

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: 

مبارزه با قاچاق مطالبه
 مقام معظم رهبری است

دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو از ادامه بالتکلیفی خودرو های 
وارداتی دپوشده در گمرکات با وجود قول وزیر صنعت و پی 

نوشت معاون اول رئیس جمهور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از صدا و سیما، مهدی دادفر گفت: 
ترخیص ۱6 هزار خودروی دپو شده در گمرکات در دور باطل 
و نامه نگاری های دستگاه های مسئول از باالترین مقام دولت 
تا وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت افتاده و همچنان 
بالتکلیف است. وی با اشاره به بی نتیجه ماندن پیگیر های چند 
ماهه این انجمن برای ترخیص خودروی دپو شده در گمرکات 
گفت: پس از نامه محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت به 
معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر درخواست تشکیل هیئتی با 
محوریت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نمایندگان 
دستگاه های ذی ربط برای تعیین تکلیف خودرو های متوقف در 
گمرک، معاون اول رئیس جمهوری نیز در 3۰ آبان ماه نیز در 
پی نوشتی به وزرای اقتصاد و صنعت خواستار عمل به مقررات 
در خصوص خودرو های دپو شده در گمرکات شد.دادفر افزود: به 
فاصله کوتاهی از پی نوشت معاون اول رئیس جمهوری، مشاور 

وی و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامه ای 
به رضا رحمانی وزیر فعلی صنعت با توجه به دستور معاون اول 
رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف خودرو های دپو شده 
در گمرکات شد، اما با گذشت بیش از دو ماه از این مذاکرات و 
نامه ها همچنان روند نامه نگاری برای تعیین تکلیف خودرو های 
دپو شده ادامه دارد به طوری که در آخرین و جدیدترین این 
نامه نگاری ها، نامه مدیرکل دفتر هماهنگی های ویژه نهاد رئیس 
جمهوری به رئیس انجمن واردکنندگان خودرو پیرو نامه ۱6 
مهرماه انجمن مبنی بر تعیین تکلیف خودرو های موجود در 
گمرکات کشور است.دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اضافه 
نامه نگاری ها  این  تاکنون  انجمن  به رغم پیگیری های  کرد: 
هیچ نتیجه ای را به همراه نداشته است و هیچ کس نمی داند 
در این میان چه وظیفه ای بر عهده دارد و باید چه اقدامی انجام 
دهد! وی با اشاره به اعتراضات دو سه ماه اخیر خریداران مقابل 
شرکت های واردکننده خورو گفت: امروز مردم متوجه شدند که 
شرکت های واردکننده در این جریانات نقشی نداشته و مقصر 
نیستند چراکه با پول آن ها خودرو خریداری و وارد گمرک شده 

و شرکت ها آماده پرداخت تعهدات هستند بنابراین تجمعات از 
مقابل شرکت ها به وزارت صنعت، معدن وتجارت کشیده شده 
است.دادفر تاکید کرد: مردم فهمیدند که تمام سیاست ها برای 
ممنوعیت و جلوگیری از ترخیص خودرو ها به منظور افزایش 
وزارت  و عملکرد  برای قضاوت  و همین  بوده  قیمت خودرو 
صنعت و دولت کافی است.وی با توجه به خواست واردکنندگان 
برای جلسه با وزیر صنعت گفت: به رغم درخواست شرکت ها 
تاکنون وزیر جلسه ای را با واردکنندگان نداشته است، اما در این 
شرایط چندان این مساله برای واردکنندگان اهمیتی ندارد بلکه 
مهم قضاوت مردم است.دادفر با اشاره به اینکه واردکنندگان 
حرف ها و دغدغه های شان را به گوش مردم رساندند، اضافه 
کرد: مردم امروز متوجه شدند علت ممنوعیت واردات خودرو 
نه برای حمایت از تولید بلکه برای افزایش قیمت خودروسازان 
داخلی بوده است و به طور قطع آثار آن در طول زمان نیز منتقل 
می شود.پیگیری خبرگزاری صدا و سیما از گمرک نیز نشان 
می دهد تا کنون برای ترخیص و تعیین تکلیف خودرو های دپو 
شده در گمرک هیچ ابالغی از سوی دولت صورت نگرفته است.

بی نتیجه ماندن پیگیر های چند ماهه؛

ادامه بالتکلیـفی 
خودرو های وارداتی دپوشده
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ضرورت اطالع رسانی فعالیت های 
صنعنت آب و برق

حسن زاده- بابل: رئیس شوراي هماهنگي مدیران 
مازندران گفت: در شرایط  استان  در  نیرو  وزارت 
کنوني اطالع رساني دقیق و سریع از فعالیت هاي 

همکاران صنعت آب و برق امري ضروري است
مهندس افضلي مدیرعامل شرکت برق منطقه اي 
هماهنگي  شوراي  رئیس  و  گلستان  و  مازندران 
این  در  مازندران  استان  در  نیرو  وزارت  مدیران 
نشست اظهار داشت :یکي از وظایف اصلي ما به 
عنوان مسئولین نظام مقدس جمهوري اسالمي این 
است که با مستند سازي به موقع و دقیق فعالیت 
هاي همکاران صنعت آب و برق در مواقع عادي 
و بحراني و اطالع رساني به عموم مردم ، آنها را از 
فعالیت هاي انجام گرفته در این صنعت آگاه سازیم. 
مهندس افضلي افزود: همچنین ادارات صنعت آب 
و برق می بایست الگوی مناسبی برای سایر ادارات 
و مشترکین  در زمینه مصرف بهینه آب و برق باشند 
و باید انجام این مهم را به جد در برنامه کاري خود 

قرار دهند.
مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت توزیع نیروي 
برق غرب مازندران نیز در سخناني گفت: در تابستان 
سال ۹٨ ادارات صنعت آب و برق استان مازندران 
در جهت همراهي با صنعت برق در مصرف بهینه 
برق باید به عنوان ادارات پیشرو در بهره گیري از 

دیزل ژنراتور باشند.
فرح زاد ادامه داد: با توجه به گردش پذیر بودن منطقه 
غرب مازندران در فصول گرم سال ،برنامه ریزي 
براي توسعه و احداث نیروگاه هاي مقیاس کوچک 
با توجه به وجود پتانسیل الزم در غرب مازندران 
، امري ضروري است. مهندس شهابي مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروي برق مازندران نیز گفت: شرکت 
هاي صنعت برق استان مازندران برنامه ریزي هاي 
گسترده و دقیقي براي گذر از پیک تابستان در برنامه 

کاري خود قرار داده اند.

سرپرست معاونت حفاظت معرفی شد 

کل  اداره  سرپرست  سوی  از  صادره  حکم  طی   
منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر 
سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی این اداره 
کل معرفی شد .  به گزارش زمان به نقل از روابط 
مهندس   ، نوشهر  طبیعی  منابع  کل  اداره  عمومی 
رحمت  مهندس  حکمی  طی  سنگاری  عبدالرضا 
علیزاده جیرکل معاون امور جنگل این اداره کل را تا 
تعیین معاون حفاظت و امور اراضی بعنوان سرپرست 

این معاونت منصوب کرد .
این حکم در سومین جلسه شورای اداره کل به وی 

داده شد .

خبر

رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی کرج:

دردسرهای فعالیت صنوف آالینده و پرسروصدا 
در شهر بسیار است

از دستور صدو سیزدهمین جلسه  حسین محمدی در نطق پیش 
شورا در خصوص فعالیت مشاغل و صنوف پر سرو صدا، گفت: 
 استقرار و فعالیت مشاغل پرسروصدا و آالینده در محدوده شهر کرج 
باعث سلب آسایش مردم و تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط 
زیست شده است.  وی با اشاره به اینکه به استناد بند ٢۰ ماده ۵۵ 
قانون شهرداری ها و ماده یک آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف 
مزاحم شهری، شهرداری ها موظف به رفع مزاحمت اینگونه صنوف 
هستند، اظهار کرد: شهرداری موظف است نسبت به صدور حکم 
انتقال یا رفع مزاحمت از طریق اصالح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا 
نوسازی آن ها اقدام کند. محمدی در ادامه گفت: در صورت عدم 
اجرای حکم شهرداری توسط مشاغل مزاحم یا اصناف، این نهاد 
موظف است نسبت به تعطیلی آن ها اقدام کند. رییس کمسیون محیط 
زیست شورای شهر کرج با بیان اینکه از زمان شروع شورای پنجم 
ساماندهی صنوف آالینده مورد توجه قرار گرفته، یادآور شد: تکالیفی 
برای شهرداری در این خصوص در قالب مصوباتی مشخص شده 
ولی متاسفانه به رغم گذشت حدود یک سال از این مصوبات، این 
تکالیف به درستی اجرایی نشده است.  این عضو شورا اضافه کرد: 
مقرر شده بود آالینده های مزاحم بر اساس شدت میزان مزاحمت و 
آالیندگی دسته بندی شده و نسبت به ساماندهی آنها اقدام شود ولی 
تا کنون اقدام عملی خاصی در این خصوص صورت نگرفته است. 
محمدی با تاکید بر اینکه شهرداری باید از طریق اتاق اصناف و سایر 
دستگاه های ذیربط نسبت به تهیه بانک اطالعاتی صنوف داخل شهر 
اقدام کند،  گفت: جمع آوری و ساماندهی درب و پنجره سازی های، 
 سنگ فروشان قبر حاشیه اتوبان کرج -  قزوین با همکاری شهرداری 
کمالشهر و استانداری باید انجام شود.  وی ادامه داد:  ساماندهی مشاغل 
جاده  در  اتوبان  حاشیه  سازان  تانکرسازان،  باربند  فروشان،  چوب 
مخصوص همچنین مزاحمت های مبل فروشان خیابان امیری و تبدیل 

به نمایشگاه مبل نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

اجرای برنامه ممیزي نظام آراستگي در شرکت 
توزیع نیروي برق کرمانشاه

کرمانشاه- ممیزي نظام آراستگي توسط معاونت منابع انساني )دفتر 
توسعه مدیریت و تحول اداري( در حوزه ستادي شرکت توزیع نیروي 

برق استان کرمانشاه و ۱۹ شهرستان اجرا شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه، 
مهندس مرادي مجد مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره این شرکت با بیان 
اینکه هدف از اجراي ممیزي نظام آراستگي، حفظ نظم در تمام سطوح 
و رسیدن به وضع مطلوب است، در تشریح این طرح گفت: بهسازي 
فرایندهاي شرکت و حذف اقالم غیرضروري از محیط کار، داشتن 

فضاي شاداب و ایمن از اهداف دیگر این ممیزي است.
وي با اشاره به اینکه اجراي این ممیزي نتایجي همچون ارائه تصویري 
مناسب از شرکت و زیرمجموعه هاي آن به ارباب رجوع و مشترکین 
دارد، اظهار داشت: گواهینامه نظام آراستگي شرکت نیز براي مدت 

یکسال دریافت گردیده است.

خبر

کرج - خبرنگار زمان: فرمانده انتظامی البرز از 
دستگیری ۶4 سارق حرفه ای در قالب ۱۵ باند 

سرقت خبر داد.
به  توجه  با  افزود:  محمدیان  عباسعلی  سردار 
کار اطالعاتی پلیس های تخصصی و شناسایی 
گذشته ۶4  طی شب   ، قاچاقچیان  و  سارقان 
سارق حرفه ای در قالب ۱۵ باند سرقت دستگیر 

شدند.
فرمانده انتظامی البرز خاطر نشان کرد: این طرح 
شب گذشته در ٢ شهرستان استان البرز و چهار 
از استان به صورت همزمان  شهرستان خارج 
انجام شده است که با اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعی ، ۵۰ میلیارد ریال اموال سرقتی نیز در 
کرد:  اضافه  است.وی  شده  کشف  استان  این 
اقدام این سارقان اغلب سرقت منزل، زورگیری 
، سرقت خودرو، وسایل داخل خودرو و کیف 

قاپی بوده است.
محمدیان افزود: در بازرسی از محل زندگی این 

مقادیر  سرقتی،  خودروی  دستگاه  سارقان 3۰ 
زیادی وسایل منزل، گوشی تلفن همراه، وسایل 

خوراکی و لوازم داخل خودرو نیز کشف شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از کشف 

۵۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر طی چند روز 
اخیر شامل تریاک، مرفین و حشیش خبرداد و 
گفت: در این رابطه پنج نفر قاچاقچی دستگیر 
و خودروهای آنها نیز توقیف شد.رئیس پلیس 

استان البرز افزود: یکی از برنامه های مهم پلیس 
البرز پاکسازی نقاط آلوده است که در ٢ بخش 
خصوص  در  آن  اول  بخش  که  شده  انجام 
برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر و معتادان 
متجاهر است.این مسئول با انتقاد از نبود اردوگاه 
ماده ۱۶ گفت: به علت نبود اردوگاه ماده ۱۶ 
با مشکل مواجه هستیم اما پلیس به ماموریت 
خود برای جمع آوری آن ها به صورت روزانه 
اقدام می کند.وی بیان داشت: بخش دوم طرح 
پاکسازی مربوط به شرارت و اوباش ها است 
انجام  آنها به صورت هفتگی  که جمع آوری 
می شود که به طور متوسط در اجرای این طرح 
بیش از ۱۵۰ نفر دستگیر شده که آرامش روانی 
در جامعه بدنبال خواهد داشت.محمدیان گفت: 
با اجرای این طرحها نزاع دسته جمعی و چاقو 
کشی در استان البرز به شکل قابل توجهی کاهش 
یافته و برهم زنندگان نظم عمومی بدانند پلیس 

بدون اغماض با آن ها برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان البرز خبرداد:

دستگیری 64 سارق حرفه ای و 15 باند سرقت

در راستای ترویج فرهنگ مصرف و ایمنی برگزار شد؛ 

همایش مصرف بهینه در شرکت گاز گیالن 

برگزار شد

بهینه  مصرف  همایش  رشت:  منکویی- 
ترویج  راستای  در  گاز  انرژی  ایمن  و 
فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
و پایش دمای ادارات برگزار و بر اهمیت 
دمای  رعایت  و  گاز  مصرف  مدیریت 

آسایش )۱٨ الی ٢۱ درجه( تأکید شد.
اشاره  با  توشه  سرهنگ  همایش  این  در 
لزوم رعایت  بر  استراتژیک گاز  به نقش 
و  نمود  تأکید  بهینه  مصرف  مدیریت 
اظهار داشت: بسیج و سپاه آماده هرگونه 
طرحهای  اجرای  زمینه  در  همکاری 
و  انرژی  مدیریت  زمینه  در  کاربردی 

اقتصاد مقاومتی هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گفت: 
حوزه  در  سپاه  و  بسیج  تعامل  سایه  در 
مطلوبی  نتایج  توانیم  می  انرژی  پایش 
و  نماییم  مشاهده  کشور  و  استان  در  را 
از همه واحدهای مرتبط درخواست می 
نمایم تا راهکارهای الزم را برای اجرای 
هر گسترده تر این طرح و سایر طرحهای 
اجرایی با کمک و مشارکت بسیج و سپاه 

ارائه نمایند.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین غالم 

شرکت  جماعت  امام  حجت  حضرت 
گاز و نماینده روحانیون صنعت نفت در 
شمال کشور با اشاره به آیات و روایات 
مصرف  بهینه،  مصرف  از  هدف  گفت: 
مصرف  درست  بلکه  نیست  نکردن 
برای  را  بهینه  مصرف  وی  است.  کردن 
تولید ثروت و افزایش دارایی امری الزم 
سازمانها  کرد  امیدواری  ابراز  و  برشمرد 
این  درست  اجرای  با  دستگاههای  و 
کشور  اقتصادی  شکوفایی  درجهت  مهم 
حسن  همایش  این  در  نمایند.  حرکت 
شهرستان  برداری  بهره  رئیس  منصف 
شرکت  این  که  نکته  این  بیان  با  رشت 
با فرهنگ سازی، اطالع رسانی اثربخش 
تبلیغی  و  آموزشی  های  برنامه  اجرای  و 
در  توانسته  انرژی  سفیران  پروژه  مانند 
موفق  های  از شرکت  یکی  کشور  سطح 
از  باشد  بهینه  مصرف  ترویج  زمینه  در 
درخواست  استان  ارزشی  و  فهیم  مردم 
شرکت  های  توصیه  رعایت  با  تا  نمود 
نقش  بهینه،  مصرف  درخصوص  گاز 
در  بویژه  گاز  مصرف  کاهش  در  مهمی 

بخش خانگی ایفا نمایند.

 آغاز عملیات پوشش عایقی ۱۵ پست برق 
خوزستان با سرمایه گذاری ۸۶ میلیارد ریالی

شرکت  مدیرعامل  فر-اهواز:  وحیدی 
عملیات  گفت:  ای خوزستان  منطقه  برق 
پوشش عایقی ۱۵ پست برق این شرکت 
 ٨۶ از  بیش  گذاری  سرمایه  ارزش  با 
برق  شبکه  پایداری  برای  ریال  میلیارد 
شروع  جوی  نامساعد  شرایط  در  منطقه 

شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی 
دشت  محمود  خوزستان،  ای  منطقه  برق 
بحران  از  پس  داشت:  اظهار  بزرگ 
خاموشی های سال ۹۵ که به علت وقوع 
پدیده گرد و خاک گسترده و همزمانی آن 
با رطوبت و بارش اندک باران در شبکه 
برق استان رخ داد تصمیم به انجام پوشش 
برای  برق  های  پست   )RTV( عایقی 
جلوگیری از تکرار این حادثه گرفته شد.

وی بیان کرد: پوشش عایقی و جایگزین 
جای  به  رابر  سلیکون  های  مقره  کردن 
در  تا  کند  می  کمک  چینی  های  مقره 
های  آلودگی  و  جوی  نامساعد  شرایط 
عایقی  صنعتی جریان خزشی و شکست 
شبکه  و  نیفتد  اتفاق  ها  مقره  سطح  در 

همانند سال ۹۵ دچار خاموشی نشود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
پوشش عایقی کردن پست ها را بر اساس 
عنوان  مرحله  سه  در  بندی  زمان  مرحله 
و  بندی  اولویت  اساس  بر  افزود:  و  کرد 
حساس بودن پست ها در مرحله اول، ۱٢ 
پست پوشش عایقی شد و در مرحله دوم 
پوشش عایقی ۱۵ پست شروع شده و در 

مرحله سوم ۱4 پست انجام می شود.
دشت بزرگ تصریح کرد: این ۱۵ پست در 
شهرهای اهواز، ماهشهر، آبادان، خرمشهر 
و سوسنگرد که در معرض آلودگی های 
قرار دارند  شدید صنعتی و گرد و خاک 

انجام می شوند.
پوشش  برای  گذاری  سرمایه  هزینه  وی 
اعالم  ریال  میلیارد  از ٨۶  بیش  را  عایقی 
با  ها  از شروع تحریم  قبل  افزود:  کرد و 
یک اقدام مناسب منابع مالی پروژه تامین 
و مواد مورد نیاز پوشش عایقی خریداری 

و وارد کشور شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
عایقی  پوشش  اجرای  داد  قرار  داد:  ادامه 
این پست ها ۶ ماهه بوده و قبل از شروع 

پیک ۹٨ به اتمام می رسد.

آگهی دادنامه
تنظیم:۱3۹۷/۱۰/۹-شماره  دادنامه:۹۷۰۹۹۷۶۹4۶۶۰۰۹۹٢-تاریخ  شماره 
شعبه:۹۷۰۵۶۹.پرونده  بایگانی  ۹۷۰۹۹٨۶۹4۶۶۰۰۵3۹-شماره  پرونده: 
اهواز)33۷سابق(تصمیم  اختالف  حل  شعبه٢۰شورای  کالسه۹۷۰۹۹٨۶۹4۶۶۰۰۵3۹ 
نهایی شماره۹۷۰۹۹۷۶۹4۶۶۰۰۹۹٢.خواهان :آقای حسین عطارشوشتری فرزندمحمدبه 
نشانی استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-قنواتی بین گندمی ومهدوی پالک۱۵٨.
آفارانی فرزندهادی٢-خانم هماسویچه پورسید حسن  امینی  خواندگان:۱-خانم ژاله 
فرزندفوادهمگی به نشانی.خواسته:الزام به تنظیم سندخودرو.رای قاضی شورا:درخصوص 
دادخواست تقدیمی خواهان آقای حسین عطارشوشتری فرزندمحمدبطرفیت خواندگان۱-
خانم ژاله امینی افارانی فرزندهادی٢-هماسویچه پورسیدحسن فرزندفوادبخواسته الزام 
خوانده ردیف اول به پرداخت ارش مابه التفاوت خودروی معیوب باسالم طبق نظریه 
کارشناس بمبلغ3۷۵۰۰۰۰۰ریال به عالوه حق الزحمه کارشناس)٢۵۰۰۰۰۰ریال(والصاق 
تمبروالزام خواندگان به تنظیم وانتقال سندخودروبشماره پالک٢۱۱ق4۷ایران۱4بدین 
توضیح که خواهان به موجب دادخواست تقدیمی اعالم نموده باسالم اینجانب خواهان 
فوق درتاریخ۹۶/4/۱4یک دستگاه خودروی سواری سمندال ایکس سفیدرنگ مدل 
کردم  خریداری  سالم  بشرط  اول  ردیف  پالک٢۱۱ق4۷ایران۱4ازخوانده  ۹۱بشماره 
وکل ثمن معامله پرداخت گردیده است نظربه اینکه خودروی موصوف خالف وصف 
تعیین  التفاوت  مابه  پیوست ارش  نظریه کارشناسی  برابر  معایبی داشته که  وروئیت 
گردیده علیهذاباتقدیم این دادخواست ضمن الزام خوانده ردیف اول به پرداخت ارش 
مابه التفاوت خودروی معیوب باسالم تقاضای صدورحکم به محکومیت خواندگان 
به تنظیم وانتقال سندرسمی خودروی موصوف راازمحضرمحترم مورد استدعاست.
علیهذاقاضی شوراباعنایت به دادخواست تقدیمی واظهارات واسناداستنادی خواهان 
واینکه خواندگان باوصف ابالغ قانونی حاضرنشده ودفاعی بعمل نیاورده ودرنتیجه 
رامحمول  مطروحه  علیهذادعوی  مانده  وایرادباقی  خدشه  از  مصون  خواهان  ادعای 
برصحت تشخیص وخوانده ردیف اول را مستندابه ماده ی۱۹٨قانون آیین دادرسی 
درامورمدنی ومواد۱٨3و۱۹۰و٢٢۰و٢٢3و٢34و٢3۵و 33٨و4٢٢و4٢3و4٢۷قانون مدنی 
محکوم به پرداخت مابه التفاوت ارش خودروی معیوب باسالم به مبلغ3۷۵۰۰۰۰۰ریال 
بابت اصل خواسته ومبلغ٢۵۰۰۰۰۰ریال بابت حق الزحمه کارشناس حکم به محکومیت 
خوانده ردیف دوم والزام به تنظیم سندقطعی درحق خواهان راصادرواعالم می دارد.
رای صادره غیابی است مستندابه مواد3۰3و3۰۵و3۰۶و33۶ظرف مدت بیست روزپس 
ازتاریخ ابالغ واقعی قابل اعتراض درهمین شعبه وپس ازآن ظرف مدت مذکورقابل 

اعتراض وتجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اهوازمی باشد.
ظاهربغالنی-قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3اهواز

آگهی دادنامه
شوشتر-خواهان:عادل  شعبه۶شهرستان  اختالف  حل  رسیدگی:شورای  مرجع 
فروشگاه  لین٢۱غربی  نیرونبش  آدرس:شوشتر-کوی  فرزندعبدالزهرا  فالحی 
فالحی کدملی۱٨٨٢4۶۷۵٨٢-خوانده:رضا قاصدی فرزندعلی میرزاآدرس مجهول 
فالحی  عادل  دعوای  شورا:درخصوص  قاضی  طلب-رای  المکان-خواسته:مطالبه 
مطالبه  تقاضای  به خواسته  میرزا  فرزندعلی  رضاقاصدی  بطرفیت  فرزندعبدالزهرا 
به  باتوجه  لذا  دادرسی   هزینه  واحتساب  تاخیرتادیه  با  ۶۹/3۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ 
محتویات پرونده وپرینت بانکی که خواهان ارائه داده ووجودپرینت های مذکور 
به عالوه خوانده  است  طلبکاربودن خواهان  نشانه  است  نموده  ارائه  که خواهان 
باتوجه به ابالغ وقت درروزنامه کثیراالنتشاردرجلسه رسیدگی حضورنیافته وهیچ 
گونه دلیلی که موید برائت ذمه خودباشد ارائه ننموده لذا مستندا به ماده۱۹٨قانون 
آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹و۵۱۵و۵۱۹و۵٢٢قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
خواسته  اصل  بابت  ۶۹/3۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به 
تقدیم  ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی  هزینه  بابت  ومبلغ۹۷۶/٢۵۰ریال 
می  صادرواعالم  خواهان  درحق  حکم  اجرای  مورخ۹۷/۷/3۰لغایت  دادخواست 
دراین  واخواهی  قابل  ازابالغ  پس  ٢۰روز  مهلت  وظرف  غیابی  صادره  نمایدرای 
شورا و٢۰روز پس از آن قابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی حقوقی شهرستان شوشتر 

می باشد.شماره م الف:۱۵/۵۰۱
سیدجابرآلبوشوکه موسوی-قاضی شورای حل اختالف شوشتر

آگهی حصروراثت
از  ۱۷4۰٨٨٨۶۵۰صادره  بشناسنامه  ضرقام  پدر  نام  لویمی  /بانوهادی  آقای 
که  داده  توضیح  و  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  اهوازدرخواستی 
اهوازدرتاریخ۹۱/۱/3۱دراهواز  بشناسنامه٢صادره  لویمی  ضرقام  مرحوم  پدرش 
لویمی  فوق٢-ناجی  ۱-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  خود  دائمی  اقامتگاه 
4-اکبر  متولد٢٢/۱۰/۱3۷٢            3-محمدلویمی        ۱۰٨ بشناسنامه 
)دخترمتوفی(۶-فریده  لویمی  متوفی(۵-مریم  متولد۷۹/٢/٢۹)پسران  لویمی 
 ۱۰ بشناسنامه  کریمی  بشناسنامه۶۹3اهواز)همسرمتوفی(۷-سبحان  سحر  الهائی 
بشناسنامه۱۱۶اهواز)مادرمتوفی(والغیر.به  بروایه  خانم  اهواز)پدرمتوفی(٨-نصره 
دریک  مزبوررا  مراتب  قانونی  تشریفات  انجام  با  تقدیمی.اینک  دادخواست  شرح 
اوباشد  نزد  ازمتوفی  نامه  داردیاوصیت  اعتراض  مینمایدتاهرکس  آگهی  نوبت 
صادروهروصیت  داردواالگواهی  تقدیم  بدادگاه  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ 

نامه بجزسری و رسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورا حل اختالف مجتمع یک اهواز-امینی

آگهی حصروراثت
دزفول  بشناسنامه۱٢۶۵۹صادره  پدرصفرعلی  نام  پوررکنی  محمد  علی  آقای 
مرحوم  که  داده  توضیح  و  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت  درخواستی 
درتاریخ۱3۹۱/٢/٨دردزفول  دزفول  ۹4٨صادره  بشناسنامه  پوررکنی  صفرعلی 
اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتنداز ۱-متقاضی باال٢-عبدالمجید پوررکنی 
بشناسنامه  پوررکنی  متوفی(3-منصوره  ازدزفول)پسران  بشناسنامه٨۷۹۱صادره 
متوفی(والغیر.  رکنی)زوجه  خاتون  ازدزفول)دخترمتوفی(4-نرگس  ٨44صادره 
اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه8شورای حل اختالف دادگاه عمومی دزفول

متن آگهی
احمدپورکریم  فرشته  خانم  به  وضمائم  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 
آبادی فرزند –خواهان خسروحسین زاده فرزندجاسم دادخواستی بطرفیت خوانده 
الزام و محکومیت خوانده به  خانم فرشته احمدپورکریم آبادی فرزند به خواسته 
شماره  ثبتی  پالک  ۹۷3٢۶مورخ۱3۷3/۱/۱4موضوع  شماره  سندرهنی  رهن  فک 
۱۱/4۰٢3بخش۱۰ماهشهر مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
شهرستان  عمومی)حقوقی(دادگستری  دادگاه  دوم  ۹۷۰۹۹٨۶۱3۰٢۰۰۹۵٨شعبه 
بندرماهشهر ثبت ووقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۱۱/3۰ساعت۱۰:۰۰تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده ۷3قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار 
دفتردادگاه  به  انتشارآگهی  تاریخ  از  ماه پس  تاخوانده ظرف یک  آگهی می گردد 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت 

ودروقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۱۶/۷٨۶
 مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی(

دادگستری بندرماهشهر –علی راشدی

آگهی مفقودی
دانشجوئی  شماره  به  احمد  فرزند  آدنیا  ابوالفضل  اینجانب  دانشجوئی  کارت 
و  علم  دانشگاه  برق  مهندسی  رشته   4٨٨۰٢۶۱۱٢٢ ملی  شماره  و   ۹3۱٢4۰۰۱

فناوری مازندران )بهشهر( مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بهشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  شمسی خانم بزازپور دارای شناسنامه شماره  ۱٢٢۵۱   بشرح دادخواست 
به کالسه  ۹۷۱٨۷٨  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان علی نصیری راد بشناسنامه ٢4۶   در تاریخ   ۹۷/۹/۷ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱- شمسی 
اقا محمدصادق    –ش ش  ۱٢٢۵۱  خوی –مادر متوفی/  بزازپور فرزند  خانم 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی  با  اینک 
ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای  محمود زمانلو     دارای شناسنامه شماره  3٢۵ خوی   بشرح دادخواست به 
کالسه3/۹۷۱٨۱٨ش این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده  و چنین 
توضیح داده که شادروان ابوالقاسم  زمانلو  بشناسنامه ۱4 خوی در تاریخ ۱۵/٢/۵۶ 
اقامتگاه دائمی خود را به درود گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به/۱-   محمود 
زمانلو     فرزند ابوالقاسم  –ش ش 3٢۵   خوی –پسر متوفی/٢-  داود زمانلو  
فرزند  زمانلو   متوفی/3- محمدعلی   ابوالقاسم  -ش  ش  ۷ خوی-پسر  فرزند 
فرزند  زمانلو   صغری   متوفی/4-   –خوی-پسر     3٢۶ -ش  ش   ابوالقاسم  
ابوالقاسم  - ش ش  ۱۷ -خوی-دختر متوفی/۵-  مصری زمانلو  فرزند ابوالقاسم    
-  ش ش  ٨ خوی- دختر متوفی/۶-   فره زمانلو  فرزند ابوالقاسم   -ش ش ۱۷۱  
خوی –دخترمتوفی/۷-  هاجر  زمانلو  فرزند ابوالقاسم  -ش ش۶  خوی -دختر 
متوفی/٨-  نرگس زمانلو  فرزن ابوالقاسم  -ش ش ٢33    خوی-دختر متوفی/۹- 
تکذ  زمانلو  فرزند ابوالقاسم  -ش ش 3 خوی – همسر متوفی/۱۰-پری محبعلی 
فرزند قلی ش ش ۱۱۱ –خوی –همسر متوفی/۱۱ –ترالن زمانلو  فرزند اکبر ش 
ش ۱۵ –خوی –همسر متوفی/ اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

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

برگ اجرائیه 
محکوم   له بانک ملت شعبه مرکزی خوی با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی 
ها ۱-  علیه خانم  و محکوم  نواله خان   نواله خان-مجتمع  –ک  امام  –خ  خوی 
المکان    مجهول  ازاد  شغل  مجتبی   ۱و٢  فرزند  زینالی   ٢ ۱و  سولماز   -٢ رضوان 
بموجب دادنامه شمار ه   3٨3٨   مورخه  ۹۶/۱٢/۱۶   دادگاه  شورا شعبه  سوم   
که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل 
ریال   3۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  محکوم  متضامنا  علیها  محکوم  است   کرده 
معادل حروفی سی میلیون ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به 
مبلغ۱/4۷۰/۰۰۰  ریال تاخیرتادیه براساس نرخ تورم تا یوم الوصول و حق الوکاله 
برابر تعرفه قانونی در حق محوم له ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیها 

میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ٢- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹/۱/٢۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شوارای حل اختالف شهرستان خوی-فرهاد پور

متن آگهی
محکوم له:آقای نریمان کاکاویسی فرزند خیدان

محکوم علیه:آقای حسین امیر احتشامی فرزند حسن
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای حسین امیر احتشامی فرزند 
حسن که مجهول المکان می باشد ابالغ می شود طبق اجرائیه صادره از شعبه اول 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان داالهو در پرونده کالسه ۹۶۰۹۹٨٨3۹۰3۰۰۰43 
به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷٨3٢۵۶۰۰4٢۷ و ۹۷۰۹۹۷٨3٢۵۶۰۰4۰3 مورخ 
۱3۹۷،4،3۱ و ۱3۹۷،۵،۶ صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر کرمانشاه  محکوم علیه به 
انجام تعهد مبنی بر حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی قدرالسهم )به قائم 
مقامی از پدر به نسبت قدرالسهم او از مرحوم عبدالحسین امیر احتشامی بدیهی 
با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا 
اخذ تامین متناسب از محکوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه می باشد 
لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده ۷3 آ.د.م و ماده ۹ قانون اجرای 
احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر این صورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان داالهو

دادنامه
خواهان:یحیی مرادی فرزند احمد با وکالت آقای سروش تنهایی –آدرس:جوانرود 

خیابان قاضی دفتر وکالت آقای تنهایی
خواندگان:۱-نادررضایی فرزند یوسف  ٢-فرزاد مرادی مجهول المکان
خواسته:مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی

باتوجه به محتوای پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر انشاء رای می گردد:
رای شورا

بطرفیت  تنهایی  آقای سروش  وکالت  با  مرادی  یحیی  آقای  دعوای  در خصوص 
خواندگان ۱-نادررضایی ٢-فرزاد مرادی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 
مبلغ ٨۰/۰۰۰/۰۰۰  به  بانک رفاه کارگران شعبه سنندج  ۹۰٢۷٨۱-۹33۰٢۱ عهده 
ریال تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده 
خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، لذا چون خوانده 
دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ارئه نکرده است مستندا به مواد ۱۹٨ و ۵۱۵ و ۵۱۹ 
ق.آ.د.م و تبصره ماده٢ قانون صدور چک و ماده ٢4۹ ق.ت دعوا را وارد دانسته و 
رای بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ٨۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) خوانده ردیف 
دوم( به صورت تضامنی ، بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۰۶۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه 
لغایت زمان اجرای حکم در  از تاریخ ٨/٢٢/۹۷  تادیه  دادرسی و خسارت تاخیر 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت ٢۰ روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و بیست روز دیگر پس از مهلت 

واخواهی قابل اعتراض و تجدیدنظردر دادگستری جوانرود می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود- احمدی

آگهی 
خواهان : آقای احمد یدالهی پور به شماره مل4۰۷۰3۵۱۱٨3 به نشانی :خرم آباد 
کمربندی روبروی شهرک صنعتی شماره ۱ گاراژ یدالهی پور –خوانده : آقای محمد 
علی احمدی به شماره ملی 4۰۷٢٨٢۱۹۰۱ به نشانی :میدان اسد آبادی خیابان ده 
متری کوچه شهید احمد مارآبی حیاط سوم سمت راست منزل احمدی –خواسته 
: صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶٢/٨٨۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 
فاکتور مورخ ۹۵/۹/٢3 و پرداخت مبلغ ٨٨4/۰۹٢/٨۰۰  بدهی مندرج در قرارداد 
ریال بابت ۷۰3 روز تاخیر در انجام تعهد به موجب تراضی در بند ٢ قرارداد فاکتور 
مذکور و پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده تا اجرای قطعی رای داور و حق 

الزحمه داوری 
گردشکار کار : خواهان درخواستی به خواسته فوق تقدیم داشت که پس از ابالغ 
به طرفین برای حضور در جلسه داوری جلسه تشکیل و در خصوص موضوع فوق 
پس از بررسی و مالحظه موارد و مدارک مورد نیاز حسب خواسته خواهان به شرح 

زیر رای صادر و انشا گردیده .
علی  محمد  آقای  طرفیت  به  پور  یدالهی  احمد  آقای  درخواست  خصوص  در 
احمدی به خواسته صدور رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶٢/٨٨۰/۰۰۰ 
ریال بابت اصل بدهی مندرج در قرارداد فاکتور تنظیمی مورخ ۹۵/۹/٢3 ارائه شده 
به انضمام مبلغ ٨٨4/۰۹٢/٨۰۰ ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد تراضی شده 
مبلغ  به  فاکتور  مبلغ  قرار هر روز ٢ درصد کل  به  الذکر  داد فوق  قرار  بند ٢  در 
۱٢۵۷۶۰۰ ریال به بلحاظ ۷۰3 روز تاخیر در انجام تعهد و هم چنین احضار طرفین 
به حضور در جلسه داوری از طریق توافق شده به شرح انتشار در روزنامه کثیر 
از  استحضار  و  اطالع  رغم  علی  اینکه خوانده  و   ۱3۹۷/۹/3 مورخ  زمان  االنتشار 
حضور در جلسه رسیدگی داوری استنکاف نموده است لهذا به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید. در خصوص درخواست خواهان به خواسته فوق با توجه 
انجام تعهد روزانه دو  اینکه خسارت عدم  به تاخیر ۷۰3 روز اعالمی خواهان و 
درصد کل مبلغ قرارداد فاکتور موصوف روزانه ۱٢۵۷۶۰۰ ریال توافق و تراضی 
گردیده است رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۶٢/٨٨۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل بدهی و پرداخت مبلغ ٨٨4/۰۹٢/٨۰۰ ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد 
و پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده و حق الزحمه داوری صادر می گردد رای 

صادره با عنایت به تراضی در بند قرارداد فاکتور فوق الذکر قطعی است. 
داور قرارداد – اسداله یدالهی پور . 
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بودجه »بیماران خاص« کاهش یافت

رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت ضمن 
انتقاد از کاهش اعتبار ردیف بودجه ای بیماران خاص در الیحه بودجه 
سال ۹٨، گفت: کاهش اعتبارات مربوط به بیماران خاص در بودجه سال 
۹٨ یک زنگ خطر است؛ زیرا هزینه ها افزایش یافته و مشکالت ارزی 
در کشور وجود دارد.دکتر مهدی شادنوش با انتقاد از کاهش اعتبار ردیف 
بودجه ای بیماران خاص در الیحه بودجه سال ۱3۹٨، به ایسنا  گفت: 
متاسفانه امسال اعتبار مربوط به ردیف بودجه ای بیماران خاص در الیحه 
بودجه دولت کاهش پیدا کرده است؛ به طوریکه در سال ۱3۹۶ میزان 
بودجه بیماران خاص ٢34 میلیارد تومان بود،  اما در سال ۱3۹۷ این اعتبار 
به ٢۱۶ میلیارد تومان رسید و اکنون در الیحه بودجه دولت برای سال آینده 
این ردیف به ۱۵۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. یعنی بیش از ٨۰ 
میلیارد تومان کاهش در اعتبارات مربوط به بیماران خاص شاهدیم.رییس 
مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت با بیان اینکه 
امیدواریم این ردیف بودجه ای در مجلس شورای اسالمی اصالح شود، 
اظهار کرد: این بودجه در سال ۱3۹۶ هزینه سه نوع بیماری را که از گذشته 
خاص محسوب می شدند، شامل می شد. این درحالیست که در سال ۹۷ 
چهار بیماری دیگر نیز به لیست بیماری های خاص اضافه شد، اما حاال 
می بینیم که بودجه مربوط به این بیماران خاص کاهش یافته است.شادنوش 
تاکید کرد: کاهش اعتبارات این بیماران در بودجه سال ۹٨ یک زنگ خطر 
است. زیرا هزینه ها افزایش یافته و مشکالت ارزی در کشور وجود دارد. 
باید توجه کرد که تجهیزات و ملزومات مصرفی این بیماران وابسته به ارز 
است. از طرفی برای تامین داروهایشان هم به اعتبارات کافی نیاز داریم. 
بنابراین امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این موضوعات 

توجه کنند. زیرا بیماران و خانواده هایشان به شدت آسیب پذیرند.

اجرای رتبه بندی معلمان با هدف ارتقای انگیزه معلمان 

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بودجه این 
وزارتخانه در الیحه بودجه سال ۹٨ را تشریح کرد.

علی الهیار ترکمن در نشستی خبری با اصحاب رسانه درباره بودجه 
آموزش و پرورش در سال آتی اظهار کرد: بودجه عالوه بر کارکرد 
تامین منابع مالی، کارکردهای سیاست گذاری، اصالحات ساختاری و 
تنظیم گیری دارد. توجه به کارکرد اصالحات ساختاری از ویژگی های 
بودجه سال آتی است.وی افزود: کاهش استفاده از درآمدهای ارزی، 
الزام صندوق ها به افزایش کارایی بنگاه های تحت پوشش و اصالحات 
فرایندی در آموزش و پرورش در بودجه مورد تأکید قرار گرفته است. 
کاهش ادارات کوچک مقیاس کمتر از پنج هزار نفر در مراکز استان ها، 
پوشش ساالنه ۱۰درصد دانش آموزان از طریق خرید خدمات آموزشی، 
هدفمندی مصرف درآمدهای اختصاصی سازمان ها، ممنوعیت ایجاد 
مراکز آموزش عالی جدید و انتقال دانشگاه های وابسته به دستگاه ها به 
وزارت علوم، ممنوعیت ایجاد واحدهای اداری در استان ها و افزایش 
شفافیت بودجه ای نیز از دیگر مواردی هستند که در الیحه بودجه مورد 
توجه قرار گرفته است. وی درباره اجرای طرح رتبه بندی معلمان نیز 
گفت: رتبه بندی در راستای ارتقای کیفیت در سال ۹٨ اجرا می شود 
و هدف اصلی آن افزایش حقوق نیست بلکه ارتقای انگیزه معلمان در 

دستیابی به صالحیت های باالتر و ارتقای آموزش است.

خبر

۳ عالمت اصلی وقوع سکته مغزی

دبیر علمی یازدهمین کنگره سکته مغزی با اشاره 
به 3 عالمت اصلی وقوع سکته مغزی گفت: زمان 
طالیی نجات بیمار و درمان موفقیت آمیز تا 4.۵ 

پس از سکته است.
به گزارش پیام زمان ،دکتر سید حسین آقامیری 
درآستانه برگزاری یازدهمین کنگره سکته مغزی 
گفت: انحراف  مغزی  سکته  عالئم  با  ارتباط  در 
صورت، ضعف دست یا پا و تغییر تکلم به صورت 
ناگهانی باید جدی گرفته شود چرا که بروز یک 
دفعه ای این عالئم نشانه های سکته مغزی است 
و باید در زمان طالیی به بیماری کمک کرد.وی 
افزود: خانواده ها اگر تصور می کنند زمان رسیدن 
نیروهای اورژانس به طول می انجامد باید قبل از 
تمام شدن زمان طالیی 4.۵ ساعته بیماری خود را 
به مرکز درمانی که ترجیحاً مجهز به ارائه خدمات 
برسانند.وی  است  مغزی  سکته  بیماران  به  ویژه 
گفت: خوشبختانه در حال حاضر اورژانس تهران 
خدمات  که  شده  ویژه  آمبوالنس های  به  مجهز 
مناسبی را به بیماران دچار سکته مغزی ارائه داده 
و هماهنگی های الزم را جهت دریافت کمک های 

الزم به بیمار انجام می دهند.
این متخصص مغز و اعصاب در ارتباط با تأثیر 
داروهای  و  درمان  روی  بر  دشمنان  تحریم های 
سکته مغزی گفت: درمان این بیماری دو قسمت 
از  پس  اول   4.۵ زمان  در  اول  قسمت  که  دارد 
بروز سکته است و به بیمار داروی اکتیلیز ارائه 
می شود و خوشبختانه این دارو به کشور وارد شده 
و مشکلی در این زمینه نداریم. آقامیری تصریح 
کرد: البته نمی توانیم این دارو را به همه بیماران ارائه 
افراد مصرف قرص  این  از  دهیم چرا که برخی 
وارفارین به علت فشارخون دارند و یا 4 ساعت 
ونیم طالیی آنها گذشته است بنابر این باید آنها را 
به بیمارستان هایی که مرکز سکته مغزی هستند و 
دارای آنژیوپالستی هستند انتقال داد تا بتوان لخته 
را از مغز خارج کرد. وی بیان داشت: بیمارستان ها 
نیاز به تجهیزات و وسایل خاص و همچنین نیروی 
فلوشیپ نورواینترونشن نیاز دارند که تحریم ها در 
زمینه این تجهیزات ما را با مشکل مواجه کرده چرا 
که قیمت ها باال رفته و بیمارستان ها زیاد است و 
تحریم ها و معضالت به این مسئله دامن زده است. 
این متخصص مغز و اعصاب گفت: معضل دیگری 
که اکنون با آن سر و کار داریم این است که بخشی 
از همکاران ما در بیمارستان ها با درمان های جدید 
انجام  برای  این  بنابر  نیستند  آشنا  مغزی  سکته 
را  ترومبکتومی همکاری الزم  اقداماتی همچون 

نمی کنند. 

خبر

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه متاسفانه گاهی اوقات 
با رفتارهای سختگیرانه، تمام احساسات کودکانه را در وجود 
دانش آموزانمان می کشیم اظهار کرد: هیچ کجای دنیا این کار را 

نمی کنند، مدرسه که پادگان نیست.
سید محمد بطحائی در گفت وگویی  با اشاره به برخی نقاط 
ضعف موجوددر مدارس به لحاظ تربیتی و آموزشی اظهار کرد: 
نمره خوبی در همه امور مدارس نمی توانیم کسب کنیم. ۱۰ 
سال پیش برای بازدید به کشوری که از حیث فرهنگ، تمدن و 

زیربناهای حکومتی و اقتصادی کیلومترها از ما عقبتر است رفته 
بودم. با این حال دانش آموزان در مدرسه زنده بودند، زندگی 
می کردند و شور و اشتیاق در کالس درس موج می زد. نمره ما 

از این جهت خوب نیست.
فعالیت های  و  بدنی  تربیت  تقویت  میان  این  در  افزود:  وی 
ورزشی بسیار کمک کننده است. بچه های ما امروز چقدر نیاز 
دارند که مدل های حد در تابع یا فرمول های شیمیایی را بدانند 
و چقدر نیاز دارند که اگر به کار نادرستی دعوتش کردند، » 

نه » بگوید؟ چند نفر از دانش آموزان ما می توانند چندصد متر 
بدوند و گرفتاری عضالنی پیدا نکنند؟ چه تعداد با ضعف 

قامتی مواجه اند؟.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه البته نبود امکانات، نداشتن 
منابع، زمین، باشگاه و معلم تربیت بدنی نیز در این زمینه دخیل 
است گفت: معموال اول معلم فیزیک و ریاضی را تامین می کنند 
بعد سراغ مربی بهداشت و تربیت بدنی می روند. گاهی اوقات 

نیاز بچه ها را سرکوب می کنیم.
بطحائی افزود: با نشاط سازی مدارس، کار بسیار سختی است 
و با یک دستورالعمل و بخشنامه انجام نمی شود؛ تا مدارس به 

این نقطه برسند مسیر سختی را پیش رو داریم.
وی با بیان اینکه نظام آموزش و پرورش ما با انحراف ها و 
خطاهایی مواجه شده و ریشه بسیاری آسیب ها در سطح جامعه 
به غفلت در مدرسه برمی گردد گفت: گاهی نخواستیم و گاهی 
نتوانستیم؛ اما باید مدارس را به سمت مطلوب هدایت کنیم، 

ولو شده یک قدم به جلو برویم.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: زندگی کردن، صبوری و 
مسئولیت پذیری را با دانش آموز در مدارس کار نمی کنیم چون 
وقت و زمان کافی برای آن نداریم گفت: امسال در ۱۰ استان 
کشور اتاق اسباب آموزی آموزشی را برای پایه های اول تا سوم 

راه اندازی خواهیم کرد.
رفتارهای  با  اوقات  گاهی  متاسفانه  اینکه  بیان  با  بطحائی 
دانش  وجود  در  را  کودکانه  احساسات  تمام  سختگیرانه، 
را  کار  این  دنیا  کجای  هیچ  کرد:  اظهار  می کشیم  آموزانمان 

نمی کنند، مدرسه که پادگان نیست.

معدل  پذیرش  درباره  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزیر 
پرطرفدار کنکور گفت: معموال  بیست ها در رشته های 
در مدارس، تعداد زیادی دارای معدل ٢۰ هستند و اگر 

مبنا فقط معدل باشد، این کار امکان ندارد.
در رشته  بیست ها  معدل  پذیرش  درباره  منصور غالمی 
بحث  در  گفت:  کنکور  حذف  از  بعد  پرطرفدار  های 
باید  پرطرفدار حتما  برای رشته های  ما  حذف کنکور، 
استعداد  برای  داوطلبانه  انتخاب  و  ارزیابی  روش  یک 

های باالتر را داشته باشیم.
وی ادامه داد: معموال در مدارس و دبیرستان ها، تعداد 
اگر  و  ٢۰ هستند  معدل  دارای  آموزان  دانش  از  زیادی 

مبنا فقط معدل تحصیالت باشد، این کار امکان ندارد.
سنجش  سازمان  و  دانشگاه ها  لذا  افزود:  علوم  وزیر 
آزمون  اینکه  برای  را  طرحی  حتما  کشور  آموزش  و 
انتخاب برتر ها چگونه باشد تهیه می کنند، قبل از اینکه 

کنکور کامال حذف شود.
به  ورود  داوطلبان  درصد   ٨۵ پذیرش  با  گفت:  غالمی 
آینده  سال  چند  در  تحصیلی  سوابق  اساس  بر  دانشگاه 

کنکور حذف می شود.

 وزير علوم:معدل در رشته های
 پر طرفدار مالك نيست

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: از یکهزار و ۵۶۰ 
واقعه طالق به ثبت رسیده این استان در ۹ ماهه امسال، ۱۶ 
مورد مربوط به زنانی بود که در سنین ۱۰ تا ۱۵ این آسیب 

را تجربه کردند.
خراسان شمالی از نظر ازدواج زودهنگام دختران، در ردیف 

پنج استان نخست کشور است.
علی زاهدی نیا روز یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: بیشترین 
طالق های صورت گرفته در مردان گروه ٢۵ تا ٢۹ سال با 
43۱ مورد، 3۰ تا 34 سال با 3۶۵ مورد و 3۵ تا 3۹ سال با 

٢٢۹ مورد رخ داده است.
وی اظهار داشت: در بین زنان نیز گروه ٢۰ تا ٢4 سال با 34۹ 
مورد، ٢۵ تا ٢۹ سال با 34۶ مورد و 3۰ تا 34 سال با ٢44 

مورد بیشترین آمار طالق را داشته اند.
زاهدی نیا گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۱۵ نفر از زنان و ۱4 نفر 

از مردان نیز در سنین باالی ۶۰، طالق را تجربه کرده اند.
از مجموع ۶ هزار و ۹۱۹ واقعه ازدواج ثبت شده استان در 
۹ ماهه امسال ٨۷۰ مورد مربوط به دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله 
بوده که یکی از عواقب آن مواجه شدن با پدیده طالق در 

سنین کم است.

 امار طالق به
 زير ١٥سال رسيد

فرمانده ناجا گفت: در نظرسنجی هایی که سال گذشته انجام شد 
اعالم کردند که نیروی انتظامی جزو چهار دستگاه اول به دلیل 
اعتماد مردم به ناجا شده است و امسال نیز از بین 3٢ دستگاه، 

دومین دستگاه مورد اعتماد مردم قرارگرفته است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار حسین اشتری در همایش 
سالیانه فرماندهان تهران بزرگ با اشاره به اینکه ۹ دی یادآرور 
حضور باشکوه، هوشمندانه و مدبرانه مردم در صحنه است، اظهار 
کرد: ۹ دی میثاق دوباره با مقام معظم رهبری و یادآور دفاع مقدس 
و روز نابودی دشمن بود.وی ادامه داد: ۹ دی دشمنان داخل و 
خارجی نابود شدند و کسانی که به دنبال براندازی در نظام بودند 
مأیوس شدند و شکست خوردند.سردار اشتری گفت: یکی از 
روزهای پر افتخار مردم که در تاریخ حماسه آفریند روز ۹ دی 
است در این روز شعار همه حمایت از والیت بود.فرمانده ناجا 
با بیان اینکه بعد از انتخابات ٨٨ جریانات داخلی معاندین و ضد 
انقالب خارج نشین به سرکردگی آمریکا، اسراییل و انگلیس در 
صدد بودند به بهانه تقلب نظام را از مسیر اصلی خارج کنند، گفت: 
در آن زمان دشمن ناجوانمردانه در مقابل مردم ایستادند؛ انتخاباتی 
که با روش های جاری در کشور برگزار شده و در فرآیند انتخابات 
هیچ موقع تقلبی ندیدیم در آن زمان این موضوع را بهانه قرار دادند.

 انجا دومین دستگاه 
 مورد اعمتاد مردم

وزير آموزش و پرورش:

 مدرسه پادگان نیست

مفقودی
 سند کمپای و شناسنامه مالکیت اتوبوس بنز مدل ۱3٨٢ بنام محمد رضا منصوری 
شاسی   شماره  ٨٨٢۱۹۰۱4و  موتور  شماره  ۱۱با  ایران  ۱٨۹ع٢۵  پالک  شماره  با 

۹3٨٢۵۵۱٢مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

حصروراثت
شرح  به   ۰3۱-٢۰۷٢٨۶-4 شماره  شناسنامه  دارای  مساعد  مهدی  سید  آقا 
حصروراثت  گواهی  درخواست  شورا  ازاین   ۹۷۱٢/٨/3۱۷ کالسه  به  دادخواست 
 3۷ شماره  بشناسنامه  مساعد  رضا  سید  شادروان  که  داده  توضیح  وچنین  نموده 
درتاریخ ۱3۹۷/۹/٢3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصراست به :
۱-سید مهدی مساعد متولد ۱3۷٨/٨/٢۰ شماره شناسنامه 4-٢۰۷٢٨۶-۰3۱ فرزند 

سید رضا پسرمتوفی
٢-لیال لسانی متولد ۱3۵۱/۱/3۱ شماره شناسنامه ۱3۱ فرزند فضل اله همسرمتوفی
3-اعظم عالی باف متولد ۱3٢۱/۱/۱3 شماره شناسنامه ۷٢ فرزند علی اکبرمادرمتوفی
اینک باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادریک نوبت اگهی می نماید 
ازتاریخ نشرنخستین  باشد  او  نزد  ازمتوفی  دارد ویا وصیتنامه  اعتراضی  تاهرکسی 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم داردواال گواهی صادرخواهد شد. ۹۷/3۰٢٢۹/ف   

م / الف
رئیس شعبه شورای حل اختالف

برگ اجرائیه 
محکوم   له بانک  تجارت بمدیدیت عاملی  اقای محمد افخم دغدغان با وکالت  
جعفرصادق دادگر به نشانی خوی –خ امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و 
محکوم علیه ۱-رضاکیاستی  فرزند ابراهیم خلیل ٢- جواد کیاستی فرزند ابراهیم 
خلیل 3- ابراهیم خلیل کیاستی فرزند خلیل  هر سه   شغل ازاد مجهول المکان   
بموجب دادنامه شمار ه  3۶۵۵ مورخه۹۶/۱٢/۰۵  دادگاه  شورا شعبه  سوم   که 
وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده 
است  محکوم علیها متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ  ٢۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 
حروفی بیست میلیون ریال   میلیون ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه 
دادرسی به مبلغ   3/۶۰۰/۰۰۰ تاخیرتادیه براساس نرخ تورم تا یوم الوصول و حق 
الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق محوم له ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم 

علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ٢- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹/۱/٢۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شوارای حل اختالف شهرستان خوی-فرهاد پور

رونوشت آگهی حصر وراثت
به  دادخواست  بشرح  شناسنامه شماره  ۶۹۵  دارای  زاده  ابراهیم  ذوالفعلی  آقای  
نموده  و چنین  دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  این  کالسه  ۹۷۱٨43  
 ۹۷/٨/4 تاریخ  در    ٢4٨ بشناسنامه   کشاورزی  رفیقه  شادروان  که  داده  توضیح 
امیر   به/۱-  است  منحصر  مرحوم  آن  ورثه  گفته  درود  به  را  خود  دائمی  اقامتگاه 
ابراهیم زاده فرزند  ذوالفعلی –ش ش 4۷۷٢   خوی –پسر متوفی/٢- امین  ابراهیم 
سپیده   متوفی/3-  ذوالفعلی -ش  ش   ٢۷۹۰۱۶۹3۷3 خوی-پسر  فرزند    زاده 
ابراهیم زاده فرزند  ذوالفعلی -ش  ش  ۱٨۷٨    –خوی-دختر متوفی/4- سمیرا 
ابراهیم زاده فرزند   ذوالفعلی   - ش ش   ٢۵٢٢  -خوی-دختر متوفی/۵- سمانه  
ابراهیم زاده فرزند  ذوالفعلی -  ش ش    ٢۷۹۰۰۶۹4۶٨ خوی- دختر متوفی/۶- 
–دخترمتوفی/۷-  فرزند   ذوالفعلی -ش ش ۱۵4    خوی  زاده  ابراهیم  صغری 
ذوالفعلی  ابراهیم زاده فرزند فتح اله  -ش ش ۶۹۵ خوی -پدرمتوفی/٨-  زران  
ابراهیم زاده  اصل فرزند  اسماعیل -ش ش 3۱۰ خوی-دختر مادر متوفی / اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

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

برگ اجرائیه 
–خ   خوی  نشانی  به  دادگر  جعفرصادق  وکالت   با  عصمتی  مهدی  له   محکوم 
طالقانی- جنب بانک سپه –ساختمان محمدیه و محکوم علیه کاظم صادقی پور  
- خوی بلوار قمری اصل –کوچه صادقی پور  بموجب دادنامه شمار ه   ٢۱٢۶  
مورخه   ۹3/۱٢/٢۶ شورا ی حل اختالف  شعبه  سوم   که وفق دادنامه شماره—
بر  حکم  است   کرده  حاصل  قطعیت  استان---  نظر  تجدید  دادگاه   --- شعبه 
با  بابت  اصل خواسته   به پرداخت مبلغ۶/۰۰۰/۰۰۰   ریال  محکومیت خوانده  
احتساب هزینه دادرسی به مبلغ ۱۶۰/۰۰۰  ریال تاخیرتادیه براساس نرخ تورم تا 
یوم الوصول و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق محوم له ضمنا  نیم عشر دولتی 

به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ٢- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹/۱/٢۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شوارای حل اختالف شهرستان خوی-حسن زاده

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۱٢3/د۹۷/۱  آقای علیرضا اسدی فرزند عباس به اتهام )توهین و 
افترا و تهدید ( موضوع شکایت علی جمالی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱3۹٢ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف 3۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

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

دادنامه
کالسه پرونده: ۵/۶۱۱/۹۷           شماره دادنامه: ۹۷/۹/۱3-۱۰۰4 

خواهان: سیده کلثوم حسینیان- بادرس بابل ج گنج افروز روستای درونکال منزل 
شخصی 

خوانده: ۱- مرتضی گرجی زاده – بادرس: بابل ج قائمشهر روبروی اسالم تعمیرگاه 
نهضت مغازه عمده فروشی بنیامین ٢- محمد حسن شریفی مجهول المکان

خواسته: الزام به تنظیم سند
 -۱ اقای  بطرفیت  حسینیان  کلثوم  سیده  دعوی  خصوص  در  شورا-  قاضی  رای 
مرتضی گرجی زاده ٢- محمد حسن شریفی بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
یکدستگاه اتومبیل وانت نیسان بشماره انتظامی ۹٨٢ع44ایران۶٢ حسب محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان دعوی و استعالم شماره 3۵۵۱/۱3۶343 از راهنمایی 
و رانندگی بابل و به ویژه نظریه اعضای شورا، شورا مستندا به استناد مواد ٢۱۹ و 
٢٢۰ قانون مدنی حکم به حضور خوانده ردیف دوم دعوی به حضور در یکی از 
دفترخانه های اسناد رسمی و انتقال سند خودروی موصوف بنام خواهان دعوی و 
نیز خوانده ردیف اول پرداخت مبلغ ۷۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی از باب 
تسبیب در حق خواهان دعوی محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف ٢۰ روز دیگر 

تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی دادگستری بابل خواهد بود.
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
غیر  تعلیف  اتهام  به  مراد  فرزند جی جی  آقای علی سپه وند  متهم  اینکه  به  نظر 
مجاز دام در مراتع ملی منطقه ریمله خلیل آباد )مبلغ ده میلیون ریال ضرر و زیان 
ناشی از جرم ( و موضوع شکایت اداره منابع طبیعی خرم آباد در پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹٨۶۶۱۹۰۰۰٢4۷ تحت تعقیب می باشند فلذا در اجرای ماده 344 قانون آیین 
دادرسی کیفری ۱3۹٢ به متهم مذکور ابالغ می شود که در جلسه رسیدگی مورخ 
به  آباد  دو خرم  کیفری  دادگاه   ۱۰٢ شعبه  در  ۰٨:3۰ صبح  ساعت   ۱3۹۷/۱٢/۱۱
نشانی خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی تامین اجتماعی جهت 
دفاع ارز اتهام انتسابی حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور وفق 

مقررات قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد – هادی عیدی. 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 خانم فاطمه نیک پور فرزند عیسی  به شرح درخواستی که به شماره ۹۷۰۹٢۰این 
شعبه ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته 
بابلسر در  از  به شماره شناسنامه ۵ صادره  فرزند رضا علی  که حبیب اهلل حبیبی 
تاریخ۹۶/۱۱/٢۹ در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه 

حین الفوت وی عبارتند از 
۱-غالمرضا حبیبی فرزند حبیب اهلل به شماره ملی4۹٨٨۶٢۶۷4۷ فرزند متوفی

٢- هنده  حبیبی فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 4۹٨٨۶33٨۰٨۱فرزند متوفی
3- فضه حبیبی فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 4۹٨٨۶4۰۱۵۹فرزند متوفی
4- فاطمه نیک پور فرزند عیسی به شماره شناسنامه 4۹٨۹۱۹٨٢٢۰همسر متوفی

۵-اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
واال گواهی صادر  دارد  تقدیم  به شورا  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ 

خواهد 
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فریدونکنار

برگ اجرائیه 
–ساختمان  مدرس  –کوچه  امام  –خ  خوی  نشانی  به  تجارت   بانک  له  محکوم 
چنگیز  عباسی   سعید  علیه  محکوم  و   ٢ –واحد  اول  سلیمانی-طبقه  پزشکان 
پورسحاب  ادرس خوی خ صمدزاده  اخر کوچه شهید نواحی  بموجب دادنامه 
شماره  ٢4/3۶/۹۷ مورخه  ۹۷/۱/۱٨ شورا ی حل اختالف  شعبه ٢4  که وفق 
کرده  حاصل  قطعیت  استان---  نظر  تجدید  دادگاه   --- شماره—شعبه  دادنامه 
است  حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت ٢۰۰/۰۰۰/۰۰۰  بابت اصل خواسته 
به انضمام هزینه دادرسی و  مبلغ 3/۶۰۰/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی ضمنا  پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ٢- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹/۱/٢۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه24  شورای حل اختالف شهرستان خوی-

برگ اجرائیه 
محکوم   له بانک ملت شعبه مرکزی خوی با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی 
خوی –خ امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیه  ۱- امید واحدی 
المکان    مجهول  ازاد  شغل  جمشید   فرزند  شعیبی   علی   -٢ جعفرصادق  فرزند 
بموجب دادنامه شمار ه 3۹4۰ مورخه۹۶/۱٢/٢۶  دادگاه  شورا شعبه  سوم   که 
وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت حاصل کرده 
معادل  ریال  مبلغ3۶/۰۰۰/۰۰۰  پرداخت  به  محکوم  متضامنا  علیها  محکوم  است  
حروفی سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به 
مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال تاخیرتادیه براساس نرخ تورم تا یوم الوصول و حق الوکاله 
برابر تعرفه قانونی در حق محوم له ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیها 

میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ٢- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹/۱/٢۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شوارای حل اختالف شهرستان خوی- فرهادپور

برگ اجرائیه 
محکوم   له بانک ملت شعبه مرکزی خوی با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی 
خوی –خ امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیه خانم ها ۱- فاطمه 
٢- حمید ۱- رازی نیا  ٢- بگلری فرزند ۱-علی و٢-  خسرو   شغل ازاد مجهول 
شعبه   شورا  دادگاه    ۹۶/۱٢/۱۵ مورخه   3٨۰۹ ه  شمار  دادنامه  بموجب  المکان   
سوم   که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت 
حاصل کرده است  محکوم علیها متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ ۱3/۰۰۰/۰۰۰ 
هزینه  احتساب  با  اصل خواسته   بابت  ریال  میلیون  معادل حروفی سیزده   ریال 
الوصول  یوم  تا  تورم  نرخ  براساس  تاخیرتادیه  ریال  مبلغ۷۱۰/۰۰۰/٢  به  دادرسی 
و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق محوم له ضمنا  نیم عشر دولتی به عهده 

محکوم علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ٢- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹/۱/٢۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شوارای حل اختالف شهرستان خوی-فرهادپور

اجرائیه
مشخصات محکوم له.محمدمحمودی فرزند صالح با وکالت روح اله نوری

مجهول  آدرس  به  احمد  فرزند  زاده  حسن  علیه.محمدصالح  محکوم  مشخصات 
المکان

محکوم به.به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷٨4۶۰3۰۰۶۷۶ محکوم علیه محکوم 
است به پرداخت 3۵۰ میلیون تومان بابت اصل طلب و پرداخت حق الوکاله وکیل 
و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له و پرداخت هزینه دادرسی از محل محکوم 
انتشار  از  اجراییه ظرف مدت ۱۰ روز پس  این   / نیم عشر دولتی  پرداخت  به  و 

روزنامه قابل اجرا میباشد/
مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-مالح
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وزیر نیرو اعالم کرد:

قیمت وسیله ای برای مدیریت 
مصرف آب و برق

تعرفه  اصالح  اینکه  بر  تاکید  با  نیرو  وزیر 
کوتاه  درآمد  تامین  برای  راهی  پرمصرف ها 
استفاده  با  که  زمانی  ما  گفت:  نیست،  مدت 
را  پرمصرف  مشترکان  بتوانیم  تعرفه  ابزار  از 
در  کنیم  تشویق  مصرف  مناسب  الگوی  به 
بلندمدت از صرف منابع برای احداث نیروگاه 

بر حذر داشته ایم.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نیرو، رضا اردکانیان در دیدار مدیران 
سخنانی  طی  جمهور  رئیس  با  نیرو  وزارت 
عنوان کرد: وظیفه ما این است که هم دولت 
و هم مردم از حیث تامین آب و برق پایدار در 

آسایش و امنیت خاطر باشند.
وی افزود: در حال حاضر وارد مرحله مدیریت 
توامان عرضه و تقاضا شده ایم. مسئله ای مهمی 
که باید از حدود ۱۰ سال قبل  در دستور کار 
می گرفت و یکی از الزامات اصلی آن همکاری 
بین بخشی در داخل سازمان دولت و مصرف 
کنندگان بیرونی است. دیگر مجالی برای اینکه 
هر دستگاهی تنها محدوده کار و وظایف خود 

را ببیند وجود ندارد.
وزیر نیرو ادامه داد: در عرصه مهمی مانند آب 
با استفاده از تاکیدات موجود در این بخش و 
شده  تصویب  دولت  از سوی  که  سازوکاری 
درصددیم تا امنیت آبی، غذایی و مالحضات 
زیست محیطی را به شکل توامان برنامه ریزی 

کرده و به پیش ببریم.
مشترکان  تعرفه   اصالح  کرد:  تاکید  اردکانیان 
پرمصرف آب و برق به هیچ عنوان راهی برای 
تامین درآمد کوتاه مدت نیست بلکه درصدد 
این بخش خواهیم  از  بلندمدت  تامین درآمد 

بود.
وی در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: 
تعرفه وسیله ای برای مدیریت مصرف است؛ 
بتوانیم  تعرفه  ابزار  از  استفاده  با  که  زمانی  ما 
مشترکان پرمصرف را برای پیوستن به الگوی 
مناسب مصرف تشویق کنیم طبیعتا در بلندمدت 
احداث  برای  فراوان  منابع  از صرف  را  خود 
نیروگاه بر حذر داشته ایم. هر چند ممکن است 
در کوتاه مدت درآمدهای این بخش کاهش پیدا 
کند ولی در آینده این مهم منفعت اصلی صنعت 

برق کشور خواهد بود.
امور  مرکز  راه اندازی  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
اجتماعی آب و انرژی این وزارتخانه در دولت 
دوازدهم، گفت: این مجموعه درصدد فعال تر 
کردن ارتباط با مصرف کننده و متقاضیان است.
اینکه  جهت  به  کرد:  خاطرنشان  اردکانیان 
تمامی فعالیت های بخش آب و برق بر محور 
موضوع  طبیعتا  است  شایسته  انسانی  منابع 
شایسته گزینی را که جزو برنامه های مورد تایید 
دولت تدبیر و امید بوده به شکل مناسبی دنبال 

می کنیم.

خبر

 قیمت نفت به ۶۵ تا ۷۰ دالر 
در هر بشکه می رسد 

وزیر انرژی و معادن الجزایر گفت: با توجه به توافق اخیر اوپک، 
قیمت نفت تا ماه آوریل افزایش می یابد و به ۶۵ تا ۷۰ دالر برای 

هر بشکه می رسد.
بر اساس این گزارش، مصطفی قیطونی در این باره گفت: قیمت 
نفت در سه ماه نخست سال ٢۰۱۹ و با اجرایی شدن توافق میان 
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و همچنین 
کشورهای غیرعضو اوپک، شاهد افزایش خواهد بود و به همین 
دلیل برای این که به نتایج مورد نظر برسیم، باید منتظر باشیم سه 

ماه نخست سال ٢۰۱۹ به پایان برسد.
با دیگر  افزود: اعضای اوپک در ماه آوریل ٢۰۱۹ نشستی  وی 
بازار  بر  تولید  کاهش  آثار  ارزیابی  برای  نفت  تولیدکنندگان 
کاهش  دیگر  بار  نفت  تولید  باشد،  الزم  اگر  و  داشت  خواهند 

می یابد.
وزیر انرژی و معادن الجزایر در ادامه قیمت ۶۵ تا ۷۰ دالر برای 
هر بشکه نفت را برای تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و همچنین 

مصرف کنندگان مناسب دانست.
الجزایر بودجه سال ٢۰۱۹ خود را بر اساس قیمت هر بشکه نفت 
۵۰ دالر تنظیم کرده و همانند دیگر کشورهای تولیدکننده نفت 

نگران نوسانات در بازار نفت است.

قیمت های باالتر نفت در سال ۲۰۱۹ 

واردات  برای  تحریم ها  از  آمریکا  معافیت های  دنبال صدور  به 
نفت ایران، عربستان سعودی وعده داد تولیدش را کاهش دهد. 
یافت  ادامه  نفت  کاهشی  روند  و  نشد  متقاعد  همچنان  بازار 
برای کاهش  با روسیه  و  غافلگیر کرد  را  بازار  اوپک  اما سپس 
ابتدای ژانویه سال  تولید به میزان ۱.٢ میلیون بشکه در روز از 
٢۰۱۹ به مدت شش ماه، توافق کردند. آخرین باری که اوپک 
توافق همکاری بزرگی با روسیه را اعالم کرد، قیمت های نفت 
که  این  از  پس  و  گذشتند  افزایش  به  رو  دالر   4۰ محدوده  از 
پایبندی این گروه به پیمان مذکور آشکار شد، از مرز ۷۰ دالر 

عبور کردند. 
بر اساس گزارش اویل پرایس، انتظار می رود این بار نیز اتفاق 
مشابهی روی دهد. اوپک و روسیه بیش از ۵۰ درصد از نفت 
جهان را تولید می کنند و قدرت قابل مالحظه ای روی قیمت ها 
دارند. در نتیجه اگر این بار نیز روند محدودیت عرضه خود را 
حفظ کنند، قیمت نفت ظرف چند ماه به باالی ۶۰ دالر بهبود 

خواهد یافت. 
اما ترامپ همچنان عامل مبهمی برای بازار نفت مانده است و 
دارد،  نگه  پایین  را  نفت  قیمت های  است  مصمم  که  زمانی  تا 
همچنان عربستان سعودی را برای تولید بیشتر نفت تحت فشار 
 ٢۰۱۹ سال  در  رویکردش  می رود  انتظار  اما  داد  خواهد  قرار 

موفقیت کمتری داشته باشد. 

کوتاه از انرژی

آگهی دادنامه
تنظیم:۱3۹۷/۶/٢4-شماره  دادنامه:۹۷۰۹۹۷۶۱۹۵۰۰۰۶۶4-تاریخ  شماره 
کالسه  شعبه:۹۷۰٢۵۱.پرونده  بایگانی  ۹۷۰۹۹٨۶۱۹۵۰۰۰٢٢۶-شماره  پرونده: 
اهواز)۱۷حقوقی  شهرستان  حقوقی  عمومی  شعبه۹دادگاه   ۹۷۰۹۹٨۶۱۹۵۰۰۰٢٢۶
نویدخمیسی  ۹۷۰۹۹۷۶۱۹۵۰۰۰۶۶4.خواهان:آقای  شماره  نهایی  سابق(تصمیم 
اصل فرزندسلیم باوکالت آقای هادی جرفی فرزنداحمدبه نشانی استان خوزستان-
جزایی  دادگاه  شرقی-جنب  دوم-پهلوان  فلکه  اهواز-اهواز-کیانپارس  شهرستان 
عبدالحسن  سوم-واحد۷.خوانده:آقای  پهلوان)صدف(-طبقه  وانقالب-مجتمع 
دادگاه:درخصوص  وجه.رای  المکان.خواسته:مطالبه  مجهول  نشانی  به  اعتمادی 
آقای  طرفیت  به  اصل  ازنویدخمیسی  وکالت  به  جرفی  هادی  آقای  دعوای 
استناددوفقره  به  مبلغ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مطالبه  خواسته  به  اعتمادی  عبدالحسین 
انضمام  به  مبلغ3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  به  شماره۵۰٢۷3۱و۵۰٢۷33هرکدام  به  سفته 
خسارات دادرسی وخسارت تاخیرتادیه بااین توضیح که وکیل خواهان اظهارداشته 
ومشارالیه  داده  خوانده  به  قرض  عنوان  رابه  ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  خواهان 
درازای آن دوفقره سفته راصادر نموده لیکن ازپرداخت بدهی خویش خودداری 
حاضرنشده  درجلسه  دعوت  نشرآگهی  باوصف  خوانده  درمقابل  است  نموده 
مقرردرماده  شرایط  باداشتن  مورداستنادخواهان  های  اینکه:اوالسفته  نظربه  است 
مندرج  مبلغ  میزان  به  خواهان  درحق  خوانده  ظهوردربدهی  تجارت  3۰٨قانون 
درآن داردثانیاخوانده علی رغم ابالغ قانونی دراین مرجع حاضرنشده وبرای اثبات 
برائت ذمه خوددلیلی اقامه نکرده ومستندات خواهان راموردایرادوتعرض قرارنداده 
است که دراین وضعیت دین وی مشمول قاعده استصحاب قرارمی گیرد.مستندابه 
دادرسی  آیین  قانون  ومواد۵۱۹،۵۱۵،۱۹٨و۵٢٢  تجارت  مواد3۰۷،٢3۰و3۰٨قانون 
مدنی ومواد۱٢۵۷و۱3۰۱قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
مبلغ۱۹٢٨۰/۰۰۰ریال  به  دادرسی  اصل خواسته وهزینه  بابت  ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست به 
ایران درحق  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  ازسوی  اعالمی  تورم  ماخذشاخص 
بیست  وظرف  غیابی  دراین خصوص  صادره  دارد.رای  می  صادرواعالم  خواهان 
روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین مرجع وپس ازآن،ظرف بیست روزدیگر قابل 

تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظراستان خوزستان است.
دادرس شعبه9دادگاه عمومی حقوقی اهواز-محمدمحلی

آگهی حصروراثت
درخواستی  دزفول  از  4۶٢صادره  بشناسنامه  پدرصیدمحمد  نام  یعقوبیان  ناصر  آقای 
که ۹۷۰۶۱۶مرحوم طوبی  داده  توضیح  و  تقدیم  بخواسته صدورگواهی حصروراثت 
پرواره بشناسنامه۱4۱صادره دزفول درتاریخ ۹۷/٨/۷دردزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه 
اش عبارتنداز ۱-متقاضی باال٢-عبدالمحمدیعقوبیان بشناسنامه۹اندیمشک3-عبدالمجید 
یعقوبیان بشناسنامه۶٢3۰۷دزفول4-اسماعیل یعقوبیان بشناسنامه3۷۵دزفول۵-نادریعقوبیان 
بشناسنامه۶۵۰4٢دزفول)پسران متوفیه(۶-قدم یعقوبیان بشناسنامه۵٨۰44دزفول ۷-زینب 
یعقوبیان بشناسنامه ۱٢۷دزفول٨-افسانه یعقوبیان بشناسنامه۱3۹٢دزفول)دختران متوفیه(
والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس 
اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  به جزسری  نامه  داردواالگواهی صادروهروصیت  تقدیم 

ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دزفول-مرتضی سواری

آگهی احضارمتهم
نظربه اینکه متهم خانم زهرا اسدالهی به اتهام سرقت اینترنتی ازطرف این مرجع تحت 
تعقیب است وابالغ حضوری به واسطه مجهول المکان بودن ممکن نگردیده است.بدین 
وسیله دراجرای ماده۱۷4قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گرددتاد
رمورخ۹۷/۱۱/٢۹ساعت۱۱:3۰جهت رسیدگی به اتهامش حاضرشود ودرصورت عدم 

حضوردروقت تعیین شده اقدام قانونی معمول خواهدشد.
مدیردفترشعبه101دادگاه کیفری 2شهرستان هندیجان-مهدی ذاکری

آگهی ابالغ 
دادخواست وضمائم وقت دادرسی

آقای/خانم محمدرضاساالری فرزندخیراله ساکن رامهرمز –میدان آزادی-کوچه شهید 
منتظری-دادخواستی بخواسته الزام به حضوروتنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه 
خودروی سیتروئن زانتیا به شماره انتظامی 44-۱٨۵و٢۵به طرفیت ۱-هوشنگ آقاکثیری 
فرزند:-ساکن:مجهول المکان –به این شعبه ارجاع وبه کالسه3/۹۷-۵34حقوقی ثبت 
وبرای روز۹۷/۱۱/۱3ساعت٨:3۰صبح تعیین وقت گردیده است وچون خوانده مجهول 
المکان می باشد بنا به درخواست خواهان تقاضانموده که به وسیله انتشارآگهی دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱3۷۱آگهی 
شود که از مفاد دادخواست درروز وساعت معین رسیدگی خوانده مطلع گردد.ودراین 
غیابا رسیدگی و  شورا جهت رسیدگی حاضرشودودرصورت عدم حضور درشورا 

صدورحکم مقتضی را صادرخواهدنمود.شماره م الف:۵۷٨/۱٢
حسن رئیسی زاده –قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

برگ اجرائیه 
محکوم   له بانک ملت شعبه مرکزی خوی با وکالت  جعفرصادق دادگر به نشانی 
خوی –خ امام –ک نواله خان-مجتمع نواله خان  و محکوم علیه ۱- سیامک صدر 
مجهول  ازاد  شغل  غالمعلی   فرزند  زاده  امین  مرتضی   -٢ کریم  فرزند  واحدی 
شعبه   شورا  دادگاه   مورخه۱۹/۹۶/۱٢    3٨۶۱ ه  شمار  دادنامه  بموجب  المکان   
سوم   که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان--- قطعیت 
حاصل کرده است  محکوم علیها متضامنا محکوم به پرداخت مبلغ34/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال معادل حروفی سی و چهار  میلیون ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه 
دادرسی به مبلغ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال تاخیرتادیه براساس نرخ تورم تا یوم الوصول و 
نیم عشر دولتی به عهده  قانونی در حق محوم له ضمنا   برابر تعرفه  الوکاله  حق 

محکوم علیها میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ٢- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مال معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه  
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت وضعیت جامع دارائی  خود را به قسمت 
بعداز  نماید هرگاه ظرف سه سال  اعالم  ندارد صریحا  مالی  اگر  اجرا تسلیم کند 
انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده 
اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه  محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱3۷۹/۱/٢۱ و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجرای  محکومیت های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱3۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
قاضی شعبه سوم شوارای حل اختالف شهرستان خوی- فرهاد پور

مفقودی
های ۷۱۹۹۰٨ سری رب   ۷۱۹۹۰٢سری رب    ۷۱۹۹۰3سری رب   شماره  با  سفته 
رب  ۷۱۹۹۰۷سری  رب  ۷۱۹۹۱۰سری  رب  ۷۱۹۹۰۹سری  رب  ۷۱۹۹۰۵سری 
رب  ب/۱۷۱۹۰4۵سری  ٨۷۵3۱4سری  رب  ۷۱۹۰4۶سری  رب  ۷۱۹۹۰4سری 
۷۱۹۹۰۶سری رب ۷۱۹۹۱۱سری رب بنام خانم ندا علی زاده فرد منجیلی با ش ش 3٢4با 

 بابل کد ملی ٢۰۶3۰۹۷4٢۹مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای امید صدیقی دارای شناسنامه شماره ۵4 و شماره ملی 3۷3٢443۶۵۵ به شرح 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت  این  از  به کالسه ٨/۹۷۱٢٢3  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم صدیقی به شناسنامه ۱۰ و شماره 
ملی 3٨۵۹۷444۵ در تاریخ ٢۶/٢/۱3۹۷ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
۱. ماجی محمد حسنی ش ش ۵٢3 ت ت ٢/۱/۱33۶ و شماره ملی 3٨۵۹4۵۶٨۱4 

همسر متوفی
٢. امید صدیقی ش ش  ۵4 ت ت ۱/۱/۱3۶۰ و شماره ملی 3۷3٢443۶۵۵ متوفی

 3۷3٢۵۱۰۶٢۱ ملی  شماره  و   ۱/۶/۱3۶٢ ٨3۱ ت ت  صدیقی ش ش  وحید   .3
پسر متوفی

3. محمد صدیقی ش ش - ت ت 3۰/۶/۱3۶٨ و شماره ملی 3۷٢۰۰۷44۶3 پسر 
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 8494 -  رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج

دادنامه
بتاریخ ۹۵/3/٢۷ در وقت مقرر پرونده کالسه ٢/3۵٢/۹4 شعبه دوم شورای حل 
اختالف تحت نظر است لذا با عنایت به محتویات و مالحظه نظریه مشورتی ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
دهستان  آدرس:روانسر  پدر:کاکه-شغل:آزاد-  نام  محمدمحمدی-  خواهان:آقای 

زالواب سوپرمارکت محمدی
مجهول  و  پدر:یداله-شغل:آزاد-آدرس:متواری  رضانظری-نام  علی  خوانده:آقای 

المکان
 ٢/۱3٢/۰۰۰ مبلغ  وصول  و  مطالبه  بر  حکم  صدور  و  رسیدگی  خواسته:تقاضای 
و  تادیه  تاخیر  خسارت  انضمام  به  اینجانب  سوپرمارکت  از  خرید  بابت  تومان 

دادرسی
))رای شورا((

رضانظری  علی  آقای  بطرفیت  محمدمحمدی  آقای  دادخواست  خصوص  در 
مبلغ ۰۰۰/۱3٢/٢  مطالبه و وصول  بر  تقاضای رسیدگی و صدور حکم  بخواسته 
که  نموده  اظهار  که خواهان چنین  از سوپرمارکت.بدین شرح  بابت خرید  تومان 
خوانده در روستای زالواب سکونت داشته و با مراجعات مکرر از مغازه اینجانب 
مبلغ ٢/۱3٢/۰۰۰ توامن خریداری نموده است و اکنون متورای و مجهول المکان 
می باشد لذا شورا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده،اظهارات شهود و 
نیز با توجه به ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی و عدم حضور خوانده در هیچ یک 
از جلسات رسیدگی و عدم ارسال الیحه دفاعیه خواسته خواهان را وارد و ثابت 
تشخیص و مستندا به مواد ۱۹٨ ، ۵۰٢ ، ۵۱۹ ، ۵٢۰ ، ۵٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ٢۱3٢۰۰۰ تومان و خسارت دادرسی 
و تاخیر تادیه صادر و اعالم می دارد حکم صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 

تجدیدنظر در دادگاه عمومی-حقوقی شهرستان روانسر می باشد
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-علی صالحی

دادنامه
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹٨٨3۵۰3۰۰٢٢۷ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

 ۹۷۰۹۹۷٨3۵۰3۰۰۵۵۷ نهایی شماره  قصرشیرین تصمیم 
فرزند  آقای حامد کالنتری  با وکالت  فرزند محمد  لرستانی  فریبا  خواهان:خانم 

پیمان فتحی –دفتر وکالت  –خیابان مدرس  به نشانی قصرشیرین  بهروز 
پالی  –محله  نشانی قصرشیرین  به  نادعلی  فرزند  افکن  نان  آقای جبار  خوانده: 

آباد- منزل بال افکن
شروط  تحقق  دلیل  به  طالق  به  زوج  الزام  به  حکم  صدور  تقاضای  خواسته: 

نامه عقد)عقد  ضمن 
با برسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح آتی  دادگاه 

مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم فریبا لرستانی فرزند محمد با وکالت آقای حامد 
به  زوج  الزام  بخواسته  نادعلی  فرزند  افکن  نان  جبار  آقای  بطرفیت  کالنتری 
طالق که توضیحا در دادخواست تقدیمی آورده است )... موکل بموجب عقد 
ازدواج  کرج  شهر   4 شماره  خانه  دفتر  در   ۹۵،۷،۱۱ مورخ   ۶۷۷۱ شماره  نامه 
دائم منعقد نموده اند نظر به اینکه پرداخت نفقه وسایر مخارج ضروری تکلیف 
اینجانب را بیش از  اما متاسفانه خوانده موکل  قانونی وشرعی دعوی می باشد 
یک سال است در بالتکلیفی رها نموده وزندگی مشترک را ترک کرده است با 
 ٢۶ ماده  استناد  به  و...  نموده  نامه تخلف  ٨ عقد  بند  از  اینکه خوانده  به  توجه 
واجرای  طالق  به  زوج  الزام  به  حکم  صدور  تقاضای  خانواده  حمایت  قانون 
موجبات  از  دادرسی  اول  جلسه  در  استدعاست  مورد  آن  رسمی  وثبت  طالق 
عسر وحرج راغیبت بیش از شش ماه زوج عنوان نموده است دادگاه با عنایت 
به  نظر  خواهان  تقدیمی  دادخواست  به  توجه  وبا  پرونده  ومحتویات  اوراق  به 
به  امر  قانون حمایت خانواده قرار ارجاع   ٢۷ این دادگاه در اجرای ماده  اینکه 
داوری را جهت ایجاد صلح وسازش بین طرفین صادر نموده است لکن مساعی 
وتحقیقات  است  نگردیده  البین  ذات  واصالح  سازش  به حصول  منجر  داوران 
از ناحیه خواهان  انتظامی وشهادت شهود تعرفه شده  انجام شده بوسیله مرجع 
جهت  ابالغ  رغم  علی  وخوانده  است  ماه   ۶ از  بیش  زوج  غیبت  از  حاکی 
دادگاه حاضر  در جلسه  کثیراالنتشار  روزنامه  در  آگهی  نشر  از طریق  رسیدگی 
احراز  وبا  بنابراین  است  نداشته  معمول  خواهان  خواسته  رد  در  ودفاعی  نشده 
مشاور  محترم  قاضی  نظریه  به  توجه  وبا  مشترک  زندگی  داوم  در  عسر وحرج 
 ۱۱3۰ ماده  استناد  داده وبه  را وارد تشخیص  دادگاه خانواده خواسته مطروحه 
طالق  به  را  زوج  خانواده  حمایت  قانون   33-3۱-٢۹-٢۷ ومواد  مدنی  قانون 

زوجه با شرایط ذیل ملزم می نماید.
باشد  می  آزادی  بهار  تمام  سکه  عدد  وپنجاه  سیصد  تعداد  زوجه  ۱-مهریه 
نموده  بذل  زوج  به  طالق  حکم  صدور  درقبال  را  آن  عدد  پنجاه  تعداد  که 
عدد  وسیصد  است  نموده  وساقط  سلب  خود  از  را  مبذوله  به  رجوع  وحق 
ایام  المثل  اجرت  در خصوص  است.٢-زوجه  نموده  مطالعه  را  باقیمانده  سکه 
زناشویی ونفقه ادعایی ندارد3-زوجین دارای یک فرزند مشترک دختر ۷ ساله 
مالقات  ودرمورد  است  زوج  با  مشترک  فرزند  حضانت  که  هستند  تانیا  بنام 
فرزند شمترک زوجه هر دو ماه یک روز حق مالقات فرزند مشترک را بمدت 
دوازده ساعت را دارد به این نحو که با عنایت به اینکه فرزند مشترک که پیش 
عمه اش قیم نان افکن می باشد فرزند را از وی تحویل گرفته ودر همان محل 
نموده  مطالبه  جداگانه  رای  بموجب  را  جهیزیه  دهد4-زوجه  اش  عمه  تحویل 
وگواهی  اقرار خود  است۵-زوجه حسب  گردیده  ایشان صادر  به سود  وحکم 
باشد۶- نمی  حامله  قصرشیرین  شهرستان  ودرمان  بهداشت  شبکه  از  تقدیمی 
هزینه ثبت اجرای صیغه طالق برعهده زوج می باشد۷-نوع طالق بائن قضایی 
یا  خواهی  فرجام  رای  ابالغ  تاریخ  از  ماه  شش  بمدت  رای  این  باشد.٨-  می 
باشد رای صادره غیابی وبمدت بیست روز پس  انقضا مهلت فرجام معتبر می 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس بمدت بیست روز پس از آن قابل 

تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان می باشد.
باباخانی ریس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قصرشیرین بهمن 

آگهی حصر وراثت
شرح  به   33۷۹۷۰٢3۵٨ شماره  شناسنامه  دارای  لوئی  جگر  نامی  سلمان  آقای 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از    ۹۷۰3۵۶ کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر نامی جگرلوئی بشناسنامه ۱ در تاریخ 
مرحوم  آن  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در    ۱343،4،۱3

منحصر است به : ۱-متقاضی با مشخصات فوق پسر متوفی
٢-فرمان صفری به شماره ملی 33۷۹۷۰٢4۶3 پسر متوفی

3- مروارید خانم صفری به شماره ملی 4۹4٨۹43۹۶ همسر متوفی
در ضمن متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را درسه  نوبت پی در پی ماهی 
یک مرتبه  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از متوفی نزداو 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به این دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد.
شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین 

وزیر نفت گفت: به زودی فاز سوم پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس به بهره برداری می رسد که 
در این صورت میزان تولید بنزین کشور به 

۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.
به گزارش زمان به نقل از تارنمای خانه ملت، 
بیژن زنگنه افزود:در ماه جاری تولید فاز سوم 
که ظرفیت اسمی آن 3۶ میلیون لیتر در روز 

است، شروع و تا پایان سال تثبیت می شود 
و می تواند بیش از این نیز تولید داشته باشد.

  شرط بی نیازی به واردات بنزین
 در سال 98

به واردات  نیازی  اکنون  اینکه  بیان  با  زنگنه 
بنزین نیست و وضعیت ذخایر و تولید آن 
مناسب است، اظهار داشت: اگر همین روال 

بنزین  واردات  به  نیز  آینده  سال  رود  پیش 
اینکه  بیان  با  نفت  بود.وزیر  نخواهد  نیازی 
مصرف  میزان  خودروها،  تعداد  افزایش  با 
بنزین  افزود:  می شود،  بیشتر  نیز  سوخت 
تولیدی کشور برای یک سال کفایت می کند؛ 
اکنون دولت راهکارهای مختلف برای کنترل 

مصرف بنزین را بررسی می کند.

 ثبت نام 3 میلیون برای دریافت کارت سوخت
وزیر نفت با بیان اینکه در بودجه ۹٨ افزایش 
قیمت حامل های انرژی پیش بینی نشده است، 
برای  نفر  میلیون  سه  به  نزدیک  یادآورشد: 
اما  کرده اند  ثبت نام  سوخت  کارت  دریافت 
سال  در  سهمیه بندی  برای  تصمیمی  هنوز 

آینده اتخاذ نشده است.

زنگنه: تولید بنزين به 100میلیون 
لیتر در روز افزايش می يابد

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش 
از افزایش ۶۷ درصدی ظرفیت تولید بنزین 
خبر  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  کشور 
داد و گفت: با راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه 
پایان هفته، ظرفیت  ستاره خلیج فارس در 
روز  در  لیتر  میلیون   ۱۰۵ به  بنزین  تولید 

می رسد.
ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، علیرضا 
صادق آبادی با اشاره به این که ظرفیت تولید 
بنزین کشور در آبان ماه پارسال، ۶3 میلیون 
لیتر در روز بود، افزود: این مقدار در دی ماه 
پارسال با تثبیت تولید در فاز یک پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس ٢4 درصد افزایش یافت 

و  به ۷٨ میلیون لیتر در روز رسید. 
نخست  نیمه  در  بنزین  تولید  ظرفیت  وی 
امسال را ۹۵ تا ۹۷ میلیون لیتر در روز عنوان 

و تاکید کرد: هم اکنون در حال آماده سازی 
یک  و  بنزین  تولید  ظرفیت  افزایش  برای 

جهش بزرگ برای آخر هفته جاری هستیم.
و  پاالیش  ملی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به 
پخش فرآورده های نفتی، با تولید روزانه ۱۰۵ 
میلیون لیتر بنزین در کشور افزون بر تامین 
نیاز داخل، حدود ٢۰ میلیون لیتر نیز تفاوت 
تولید و مصرف در ۶ ماه دوم سال خواهیم 

داشت.
راه اندازی فاز سوم با نیروهای داخلی

صادق آبادی به همزمانی تحریم های جدید 

و مشکالت نقل و انتقال کاال و ارز با آغاز 
اجرای فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
این موضوع مشکالت  اشاره کرد و گفت: 
جدیدی سر راه اجرای این پروژه قرار داد که 
به لطف خدا با تالش همه مدیران و کارکنان 

پاالیشگاه بر این مشکالت فائق آمدیم.
وی تصریح کرد: همه مراحل پیش راه اندازی 
و راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج 
بدون  و  شرکت  داخلی  نیروهای  سوی  از 
حضور نمایندگان شرکت های خارجی انجام 

شده است.

 آغاز فاز چهارم با منابع صندوق توسعه ملی
 ٢۶۰ وام  که  این  به  اشاره  با  صادق آبادی 
میلیون یورویی صندوق توسعه ملی زمانی 
مراحل  که  یافت  اختصاص  پروژه  این  به 
انجام  نیز  پروژه  فاز سوم  ساخت و نصب 
شده بود، تصریح کرد: این مبلغ قرار است 
فاز  اجرای  یا  موجود  بدهی های  صرف 

چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس شود.
وی با تاکید بر این که منابع مالی این پروژه 
با اتکا به تولید محصوالت داخلی پاالیشگاه 
سوم  و  دوم  فاز  افزود:  است،  شده  تامین 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با اتکا به منابع 
داخلی تکمیل شد؛ این امر بدون حمایت ها 

و راهنمایی های وزیر نفت امکان پذیر نبود.
شبانه روزی  زحمات  از  نفت  وزیر  معاون 
سهامداران و پیمانکاران این پروژه در به ثمر 

رساندن این پروژه قدردانی کرد.

ظرفیتتولیدروزانهبنزینکشوربه۱۰۵میلیون
لیترمیرسد

رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به واگذاری پتروشیمی 
بیستون، گفت: مزایده این پتروشیمی در حضور ناظران قانونی 
به صورت شفاف برگزار شد و در نهایت به سه برابر قیمت 
پایه به فروش رسید.به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع 
رساني انجمن صنفي کارفرمایي صنعت پتروشیمی، میرعلی 
می گویند  برخی  اینکه  درباره  حسینی  پوری  عبداهلل  اشرف 
چرا مزایده پتروشیمی بیستون به عقب افتاده بود؟ اظهار کرد: 
مزایده پتروشیمی بیستون را به این علت عقب انداختیم که 
افراد بیشتری بتوانند در مزایده شرکت کنند که همین اتفاق 
هم افتاد و تعداد شرکت کنندگان بیشتر شد. این موضوع یک 
حسن است. اگر به جای مثال دو متقاضی کاری کنید که ۱۰ 
متقاضی بیاید که اتفاق خوبی افتاده است. وی افزود: در این 

فرستاده  سازی   سازمان خصوصی  به  پاکت  مزایده چندین 
شده است و تنها یک خریدار نداشته که حرف و حدیثی در 
نماینده  نماینده دیوان محاسبات،  این مزایده  برای  باشد.  آن 

بازرسی و اعضای کمیسیون مزایده حضور داشتند.
بین شرکت  از  رئیس سازمان خصوصی سازی، اضافه کرد: 
کنندگان در مزایده، سه تای آن ها قیمت را باالی 3۰۰ میلیارد 
حدود  مزایده  این  برنده  بودند. شخص  داده  پیشنهاد  تومان 
۵۰3 میلیارد تومان برای این پتروشیمی پیشنهاد قیمت داده بود 
و این یعنی پتروشیمی بیستون نزدیک به سه برابر قیمت پایه 

فروخته شده که اتفاق بسیار خوبی است.
پوری حسینی با اشاره به قیمت گذاری بنگاه ها قبل از انجام 
مزایده، گفت: من تاکید دارم که مزایده کامال سالم انجام شده 

قیمتگذاری  تایید  که  شوم  یادآور  دوستان  به  باید  اما  است، 
بنگاه ها در حیطه اختیارات هیات واگذاری است. آقایان اگر 
که  تغییر دهند؛ چرا  را  ترکیب هیات واگذاری  دارند،  انتقاد 
هیات واگذاری را سازمان خصوصی سازی تعیین نکرده، بلکه 
مجلس این هیات را تعیین کرده است و طبق قانون این هیات 

واگذاری است که قیمت پایه را تعیین می کند.
وی تاکید کرد: مزایده پتروشیمی بیستون بسیار سالم و خوب 
بوده  تومان  میلیارد  مزایده ۱۷4  این  پایه  قیمت  برگزار شد. 
به فروش رفت.  پایه  برابر قیمت  به سه  است که سرانجام  
قیمت ها را کارشناس رسمی می دهد و هیات واگذاری تایید 
میکند و سازمان خصوصی سازی حتی یک جا قیمت را غیر 

قانونی نداده است.

پـتروشیـمیبیستـونواگـذارشـد
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 بانک مرکزی اعالم نرخ تورم 
را موقتاً متوقف کرد

بانک مرکزی به منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی دو 
اختالفات  رساندن  حداقل  به  خصوص  در  آمار  مرکز  با  جانبه 

آماری، اعالم نرخ تورم را تا اطالع ثانوی متوقف کرد.
مدیر  مرکزی،  بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران دو نهاد اصلی تولید کننده آمار در کشور هستند 
گفت: آمارهای تولید شده توسط این دو نهاد طیف گسترده ای 
هم  مواردی  در  و  دهد  می  پوشش  را  متغیرها  و  موضوعات  از 
آمارهای مشترکی تولید می شود که به عنوان مثال می توان به نرخ 
تورم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اشاره کرد. محمود 
چلویان با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز 
آمار تاکید کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک 
مرکزی و مرکز آمار اختالف محسوسی رخ می دهد و در بررسی 
های انجام شده عمده دالیل این امر مربوط به تفاوت سال پایه، 
دوره های احصاء هزینه های خانوارها، تناسب نظام جمع آوری 
داده ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه گیری و عوامل دیگر 
بوده است. این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص دلیل عدم 
انتشار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی گفت: اخیرا ً نیز بین 
نتایج شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی 
و  باعث سردرگمی  عموم  برای  است  ممکن  که  است  داده  رخ 
سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران 
نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته 
شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعال منتشر نشود تا با 
انجام بررسی های تخصصی و کارشناسی دوجانبه در خصوص 
اختالفات آمارها، این اختالفات به حداقل ممکن کاهش یابد.وی 
تولید  فرایند  به  کماکان  مرکزی  بانک  است  ذکر  به  الزم  افزود: 
آمارهای خود و انتشار دیگر شاخص های اقتصادی نظیر شاخص 

بهای تولید کننده ادامه خواهد داد.

وراث متوفیان مشمول سهام عدالت به پیشخوان 
دولت مراجعه کنند

 سازمان خصوصی سازی اعالم کرد وراث مشموالن متوفیان سهام 
عدالت برای بهره مندی از این سهام می توانند به دفاتر منتخب 

پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند.
به گزارش زمان به نقل از سازمان خصوصی سازی، از میان مجموع 
بیش از 4۹ میلیون مشمول سهام عدالت، حدود ٢ میلیون و 3۰۰ 
هزار نفر متوفی هستند که بر اساس مصوبه شورای عالی اصل 44 
قانون اساسی، وراث این دسته از متوفیان از مردادماه امسال می 
توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت)که اسامی و آدرس آنها 
در سامانه سهام عدالت به نشانیwww.samanese.ir قابل 
مشاهده است(، ثبت نام و ارائه مدرک کرده و از مزایای سود و 
اصل این سهام بهره مند شوند.بر این اساس نگاهی به میزان مراجعه 
وراث مشموالن متوفیان سهام عدالت به دفاتر پیشخوان در سراسر 
کشور نشان می دهد استانهای ایالم با ۱۶.3 درصد، لرستان با ۹.4 
درصد و کهگیلویه و بویراحمد با 4.۱ درصد بیشترین مراجعه را 
به دفاتر پیشخوان دولت داشته و استانهای سیستان و بلوچستان 
بوشهر و کردستان هر  با ۰.٨ درصد و  با ۰.۷ درصد، هرمزگان 
یک با ۰.۹ درصد کمترین میزان مراجعه را داشته اند.همچنین در 
حالی از میان حدود ٢ میلیون و 3۰۰ هزار متوفی سهام عدالت، 
حدود ٢.3 درصد از وراث آنها اقدام به مراجعه به دفاتر پشخوان 
و ارائه مدرک نموده اند که سازمان خصوصی سازی توصیه می 
کند وراث متوفیان مشموالن سهام عدالت برای بهره مندی از این 
سهام، در فرصت باقی مانده اقدام به مراجعه به دفاتر پیشخوان 

منتخب کنند.

با بانک آفیسر در کنار شما هستیم!

بانک ملی ایران با طرح ویژه بانک آفیسر در هر زمان و هر مکانی 
همراه شما و آماده خدمت رسانی است.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک 
آفیسر به منظور تعامل بیشتر با مشتریان تدوین شده و به کمک آن 
تمام نیازهای بانکی مشتری از مشاوره تا رسیدگی به امور بانکی، 
بدون مراجعه حضوری به شعبه انجام می شود. درواقع بانک آفیسر 
خدمتی است که توانسته چهره بانک ملی ایران را در میان مشتریان 
متحول کند و با کمک آن رابطه مشتری و بانک تسهیل شود.این 
محصول حاصل مطالعه کارشناسی و مشاهده حضوری بانک های 
بزرگ و معتبر جهان است و یکی از موفق ترین طرح های شروع 

شده توسط بانک ملی ایران در سال گذشته محسوب می شود.
 بانک آفیسر در شعب مراکز استان ها و شعب ممتاز عملیاتی شده 

و همچنان با وسعت و توان بیشتری نیز ادامه خواهد یافت.
این خدمت نقش بسزایی در ارایه خدمات بانکی به مشتریان ویژه 
دارد و می تواند موجب افزایش رضایت و سطح وفاداری مشتریان 

و ارتقای سطح کیفی خدمات شود.
هدف نهایی بانک آفیسر، تکریم حداکثری مشتریان است و با ارائه 
آن در شعب، به هر مشتری »اکانت آفیسر« ویژه ای اختصاص می 
یابد که عالوه بر روش های معمول، از طریق پیام رسان »بله« نیز 
ارتباطند. اکانت آفیسرها درواقع رابط میان شعبه  با مشتریان در 
انتخاب  توانمند  و  نخبه  نیروهای  میان  از  که  هستند  مشتری  و 
مشاوره  از  مشتری  بانکی  نیازهای  تمام  این طرح،  در  اند.  شده 
تا رسیدگی به امور بانکی، بدون مراجعه حضوری به شعبه و از 
طریق پیام رسان »بله« انجام می شود و در پایان هر بار ارتباط نیز 
مشتری می تواند به نحوه خدمت رسانی اکانت آفیسر امتیاز بدهد. 
متقاضیان بهره مندی از این خدمت می توانند به شعب بانکی ملی 

ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.

خبر

آغاز مقابله با پوشاک قاچاق 

با  ایران  پوشاک  نساجی و  اتحادیه  رئیس  نائب 
اشاره به برخورد قدم به قدم با پوشاک فاقد مجوز 
وارداتی گفت: درمرحله اول با فروشگاه هایی با 
متراژ بیش از 4۰۰ متر در مجتمع های شناخته 
شده تهران که با تابلوی یک برند، پوشاک غیر 

مجاز را عرضه می کنند برخورد می شود.
مدیرکل   ، ازتسنیم  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به برخورد 
جدی این سازمان با فروشگاه های پوشاک قاچاق 
گفت: از مجموع برندهای موجود در کشور، ۷۰ 
قانونی  مابقی بصورت غیر  دارند و  برند مجوز 
اظهار  اسفنانی  شود.محمدعلی  می  کشور  وارد 
کرد: »کسانی که با برندهای خارجی فاقد ثبت در 
کشور و نمایندگی اقدام به عرضه کاال به مردم 
گرفت.«  خواهند  قرار  برخورد  مورد  کنند  می 
وی افزود: »در کشور مجموعه های دارای مجوز 
اجازه فعالیت دارند و کاالی وارداتی آن ها نیز باید 
دارای شناسه باشد.« اسفنانی گفت: »از مجموع 
برندهای موجود در کشور، ۷۰ برند مجوز دارند 
و مابقی بصورت غیر قانونی وارد کشور می شود 
و طرح برخورد با آن ها صورت می گیرد.« وی 
در خصوص چرایی فقدان مبارزه صحیح با قاچاق 
کردیم  که شروع  »طرحی  گفت:  پوشاک  عظیم 
بدین معنا نیست که تنها در سطح عرضه مبارزه 
قانونی می گوید  صورت می گیرد؛ در حالیکه 
صورت  ورودی  مبادی  سطح  در  باید  برخورد 
گیرد و مبادی ورودی نیز کار خود را انجام می 
دهند.« اسفنانی افزود: »فرقی نمی کند قاچاق از 
چه طریقی وارد شود؛ چه از طریق کولبرها یا از 
طریق اسکله های وارداتی، برخوردها را شاهد 
هستیم و امیدواریم سر دسته مجموعه و کسانی 
که در راس کار هستند شناسایی و برخورد جدی 

با آن ها صورت گیرد.«

اقدام اورژانسی گمرک برای تعیین 
تکلیف کاالهای انباشته شده در بنادر

گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که در 
یک اقدام اورژانسی برای تعیین تکلیف کاالهای 
انباشه شده در بنادر، تیم فنی دفاتر ستادی گمرک 
پانزدهم دی ماه )شنبه آینده( در بندر شهید رجایی 

مستقر می شود.
با  اقدام  این  به گزارش زمان به نقل از گمرک، 
مشکالت  میدانی  بررسی  ضرورت  به  توجه 
فرآیند است و مقرر شده  اقدامات فوری در  و 
ریاست این تیم را »مهرداد جمال ارونقی« معاون 
فنی و امور گمرکی بر عهده بگیرد. معاون فنی و 
امور گمرکی در این خصوص گفت: این پپیشنهاد 
با توجه به تاکید معاون اول رئیس جمهوری و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس کل 
گمرک ایران مبنی بر تعیین تکلیف کاالهای انباشته 
شده در بنادر پیشنهاد شد تا تیم فنی دفاتر ستادی 
گمرک در کمترین زمان در بندر شهید رجایی به 
عنوان مهم ترین بندر تجاری کشور مستقر شود. 
جمال ارونقی افزود: در این ارتباط، مشکالت و 
مسائل گمرک شهید رجایی به عنوان نمونه ای 
بارز از مشکالت گمرکات کشور بررسی می شود.

رشد۷۰ درصدي اعتبارات بیماران 
خاص در الیحه بودجه ۱۳۹۸

پیرو انتشار مطلبي در خبرگزاري ایسنا با عنوان 
» بودجه »بیماران خاص« کاهش یافت« سازمان 
برنامه و بودجه توضیحات زیر را به منظور تنویر 

افکار عمومي منتشر کرد.
به گزارش زمان به نقل از سازمان برنامه و بودجه 
کشور، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماري 
با  بهداشت در گفت و گو  هاي خاص وزارت 
خبرگزاري ایسنا از کاهش اعتبار ردیف بودجه اي 
بیماران خاص در الیحه بودجه سال۱3۹٨ انتقاد 
کرده است که در این ارتباط توضیحات زیر ارائه 

مي شود:
   با توجه به اهمیت  موضوع درمان بیماران خاص 
، همه ساله بصورت ویژه جهت تامین هزینه هاي 
این گونه بیماران ردیفي تحت عنوان درمان بیماران 
خاص و صعب العالج ذیل وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکي پادار شده است.
اعتبار این ردیف در سال ۱3۹۷ در قالب جزء ۱4 
ردیف ۱٢۹۰۰۰ برابر ٢۱۶ میلیارد تومان است که 
در الیحه بودجه سال ۱3۹٨ به استناد ردیف هاي 
۱٢۹4۵4 اعتباري معادل ۱۵۰ میلیارد تومان و از 
پیوست  در  مندرج  برنامه ۱۶۰٢۰۰۱۰۵۶  محل  
اعتبارات   )موضوع   ۱3۹٨ سال  بودجه  الیحه   4
هدفمندي یارانه ها (  اعتباري معدل  ٢۱۶ میلیارد 
تومان منظور شده است که در مجموع در الیحه 
بودجه سال آینده بابت این موضوع 3۶۶ میلیارد 
تومان با رشد۷۰درصدي نسبت به اعتبار مصوب 

سال جاري منظور شده است.

خبر

گفت:یک  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رییس 
ریال از هر آنچه که از یارانه نقدی حذف 
برای  و  بازنمی گردد  تهران  به  می شود 
پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان همان استان 

هزینه می شود.
 به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدباقر 
نوبخت - معاون رییس جمهوری - اظهار 
کرد: در تقسیم بندی درآمد 4۰۷ هزار میلیارد 
تومانی دولت )از محل فروش نفت و اوراق 
 ،۹٨ بودجه  الیحه  در  مالیات(  وصول  و 
میلیارد  هزار   ۱۱۰ حد  در  سهم  بزرگترین 
تومان به امور رفاه اجتماعی اختصاص دارد 
که بیمه تکمیلی جانبازان نیز در این مقوله 
امور  در  افزود:  است.وی  شده  پیش بینی 
میلیارد   ۷۰۰ و  هزار   ٢٢ از  بیش  سالمت 
شده  گرفته  نظر  در  آن  برای  منابع  تومان 

است. در ۱۰ اموری که برای تقسیم منابع 
اجتماعی،  رفاه  امور  از  پس  داشته  وجود 
امور  امنیت،  و  دفاع  پژوهش،  و  آموزش 
سالمت قرار می گیرد و رشد آن نسبت به 
سال گذشته حداقل ۱۰ درصد است. طبق 
این  رییس  بودجه،  و  برنامه  سازمان  اعالم 
توزیع  عادالنه  برای  اینکه  بیان  با  سازمان 
شدن افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد 
کرد:  اظهار  می شود،  مطرح  پلکانی  تسهیم 
افزایش  حقوق ها  اساس  همین  بر  امسال 
برای  باید  دولت  سوی  از  آنچه  اما  یافت 
درصد   ٢۰ می شد  دیده  حقوق ها  افزایش 
بوده که حدود 34 هزار میلیارد تومان است 
که مجلس می تواند درباره هر آنچه به عدالت 
نزدیک تر است، تصمیم گیری کند.وی ادامه 
داد: در سال های گذشته بیش از 4.۵ میلیون 

خانوار از دریافت یارانه نقدی حذف شدند 
اما با توجه به مدارکی که ارائه کردند یارانه 
این  که  شد  برقرار  آنها  از  بزرگی  بخش 
موضوع نشان می دهد تصمیم گیری در تهران 
کار دشواری بوده و اگر قرار است حذفی 
براساس عدالت انجام شود در استان ها در 
بیان  با  شود.نوبخت  اقدام  خصوص  این 
اینکه استان ها و شورای برنامه ریزی استان 
یک مرجع قانونی در بودجه و قانون برنامه 
است، تاکید کرد: برای همسانی و یکنواختی 
کار، یک دستورالعمل و فرمول واحد به همه 
ارائه می دهیم اما استان ها می توانند بر اساس 
شناخت عمل کنند و برای هر آنچه حذف 
می شود انگیزه دارند؛ زیرا همه مبالغ در همان 
استان خرج می شود.وی با اعالم اینکه برای 
کاهش فقر در الیحه بودجه ۹٨ معادل ۷۰۰۰ 

میلیارد تومان در ردیف ملی دیده شده است، 
افزود: استان ها می توانند یارانه حذف شده 
دهک های باالی درآمدی را برای کاهش فقر 
مطلق و طرح های اشتغال و عمرانی در داخل 
استان استفاده کنند که این اقدام به مراتب 
از آنچه که در تهران برای همه روستاها و 
می شود،  گرفته  تصمیم  کشور  نقاط  سایر 
بودجه  و  برنامه  رییس سازمان  است.  بهتر 
با بیان اینکه مقرر شده صرفه جویی از محل 
حذف دهک های باالی درآمدی در استان ها 
صرف هزینه های عمرانی شود، اضافه کرد: 
بر این اساس بودجه طرح های استان های کم 
برخوردار در سطح ملی بیشتر می شود؛ به 
گونه ای که اکنون خوزستان بیشترین سهم و 
سیستان و بلوچستان در رتبه سوم و یا چهارم 

دریافت بودجه طرح ها قرار دارد.

پرداخت منابع حاصل 
از حذف يارانه نقدی 

به نیازمندان

نوبخت اعالم کرد: افزایش پلکانی 
حقوق منوط به تصمیم مجلس

اینکه ٢۰  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
و  تامین  کشور  در  اساسی  کاالی  تن  میلیون 
تدارک شده است، از توزیع ۱4۷هزار تن روغن، 

برنج و شکر برای شب عید خبر داد. 
به گزارش زمان به نقل از مهر، مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی با باین اینکه ارز مورد نیاز تامین 
کاالهای اساسی تا پایان سال تامین شده است، 
گفت: از ٢۰ میلیون تن کاالی اساسی خریداری 
شده تا کنون ٨ و نیم میلیون تن آن مصرف شده 
است و آرامش نسبی حاکم بر بازار به این دلیل 
است. یزدان سیف افزود:در سه ماه پایانی سال 
۵۰ هزارتن برنج با رصد کمیسیون تنطیم بازار 
تامین  برای  خام  روغن  هزارتن   ۵۷ ها  استان 
تنظیم  برای  شکر  هزارتن   4۰ و  نباتی  روغن 
بازار به شبکه توزیع تزریق می شود.او با اشاره 

سال  در  گفت:  سال ۹٨_۹۷  تضمینی  خرید  برنامه  آغاز  با 
۹۷_۹۶ حدود ۵٨ هزار تن دانه روعنی سویا کلزا و آفتابگردان 
و 3۵٨ هزارتن دانه های غیر روغنی خریداری شد.به گفته 

یزدان سیف در بررسی کیفیت نان های کشور درصد 
کیفیت انواع نان ٨4 درصد بود.او افزود:برای تجهیز 
نانوایی ها و ارتقا کیفیت نان به هر نانوایی ۱۵ میلیون 
ابان  پایان  تا  که  پرداخت می شود  تسهیالت  تومان 
۱۵۱ میلیارد ریال از این تسهیالت تا کنون پرداخت 
شده است.او افزود:ماهانه ٢۰ هزار تن برنج تایلندی 
می  تزریق  بازار  به  تومان  و 4٢۰۰  قیمت ۵٢۰۰  با 
شود.به گفته یزدان سیف قیمت روغن خام تحویلی 
به کارخانه ها برای روغن سویا 3۹۵۰ تومان روغن 
تومان  پالم 3۹۵۰  روغن  و  تومان  آفتابگردان 3۷۰۰ 
است و تا کنکن ٢۰۰ هزارتن از ذخایر استراتژیک 
این عدد  برابر  دو  و  امده  در  به گردش  روغن خام 
دوباره ذخیره شده است.مدیرعامل شرکت بازرگانی 
دولتی افزود:هیچ کمبودی در تامین کاال و مشتقات 
گندم نداریم و کمبودی که در ماههای اول سال دیده 

شد بخاطر عرضه کم کارخانجات بود نه کمبود کاال.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

توزيع 147 هزار تن کاالی اساسی برای شب عید

نقش معامالت الگوریتمی در افزایش 
شفافیت معامالت بورسی

بیان  با  بهادار،  اوراق  معاون سازمان بورس و 
افزایش  شاهد  الگوریتمی  معامالت  در  اینکه 
اطمینان،  با  بازیگران  گفت:  هستیم،  شفافیت 

ایمنی و ریسک کمتری داد و ستد می کنند.
سیدمصطفی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  خود  دیروز  خبری  نشست  در  رضوی 
خبرنگاران با تاکید بر ضرورت توسعه معامالت 
از  عمده  ای  بخش  امروز  گفت:  الگوریتمی 
دستی  حالت  از  سرمایه،  بازار  فعالیت های 
انجام  الکترونیکی  صورت  به  و  شده  خارج 
می شود؛ این در حالی است که یکی از مهمترین 
الکترونیکی،  سرمایه  بازار  مسیر  در  روش ها 
معامالت الگوریتمی است.معاون سازمان بورس 
و اوراق بهادار افزود: در این روش، بر اساس 
فاکتورهای دقیق، تصمیم گیری شده و رفتارهای 
مبتنی بر شایعه و هیجان از فرآیند داد و ستد 
حذف می شود؛ این در حالی است که معامالت 
الگوریتمی، به علمی شدن تصمیم گیری ها در 
بورس کمک می کند؛ به نحوی که در معامالت 
الگوریتمی ما شاهد افزایش شفافیت هستیم و 
بازیگران با اطمینان، ایمنی و ریسک کمتری 
داد و ستد می کنند.وی تصریح کرد: به رغم 
اما  الگوریتمی،  پیشرفت در توسعه معامالت 
کارهای  و  ساز  با  سرمایه گذاران  عموم  هنوز 
اجرایی این روش آشنایی ندارند و در نتیجه در 
این مسیر به فرهنگ سازی نیاز داریم.همچنین 
یاسر فالح، مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس نیز با بیان اینکه در چند سال 
اخیر، به معامالت الگوریتمی در دنیا  اهمیت 
این  در  گفت:  است،  شده  داده  زیادی  بسیار 

معامالت کاهش نقش انسان و معامله گران نقطه 
عطف به شمار می رود و الگوریتم ها، سیستم ها 
و رایانه ها معامالت اصلی را انجام می دهند؛ 
بر همین اساس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
تمرکز خود را بر موضوع توسعه فرهنگ سازی 
در این زمینه گذاشته است.وی افزود: در این 
رقابت ها که از سوی سازمان بورس طراحی 
این  در  متقاضی حضور  تیم  است، 3۰  شده 
مسابقات بودند که از این تعداد، ٢۷ تیم برای 
حضور در مصاحبه شرکت کرده اند؛ به نحوی 
که با مصاحبه های صورت گرفته توسط تیم 
داوری، ٢۰ تیم به عنوان شرکت کنندگان نهایی 
انتخاب شدند که این تیم ها در 3٢ روز به رقابت 
می پردازند.وی در خصوص زمان شروع این 
دوره از مسابقات گفت: اولین دوره مسابقات 
معامالت الگوریتمی از ۱۵ دی ماه سال جاری 
آغاز می شود، با این وجود افتتاح رسمی این 
رقابت ها از تاریخ ۱۹ دی ماه آغاز و تا ۱۷ 
بهمن ماه ادامه دارد؛ ٢۰ تیم شرکت کننده در سه 
بخش مختلف به رقابت می پردازند که این سه 
بخش شامل سهام، اوراق با درآمد ثابت و حل 
مساله است.فالح در ادامه به جوایز این دوره از 
مسابقات اشاره کرد و گفت: در بخش رقابت 
در سهام ، تیم های اول، دوم و سوم به ترتیب 
3۰، ٢۰ و ۱۰ میلیون تومان اعتبار خرید سهام 
دریافت می کنند. در بخش اوراق با درآمد ثابت 
سه تیم ابتدایی به ترتیب ۱۵، ۱۰ و ۵ میلیون 
تومان اعتبار خرید سهام دریافت می کنند و در 
بخش حل مسیله مبالغ ۷، ۵ و 3 میلیون تومان 

اعتبار خرید سهام به نفرات برتر اهدا می شود.

 جای خالی ۴۰ درصد فرار مالیاتی 
در بودجه ۹۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
در سال های گذشته در بخش های مختلف، 
است،  شده  داده  زیادی  مالیاتی  های  معافیت 
افزود: طرح جامع مالیاتی باید به درستی اجرا 
و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. چرا در 
مالیاتی  فرار  تا 4۰ درصد،  باید 3۵  کشورمان 

داشته باشیم؟
کاظم  سید  ازتسنیم،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
دلخوش با اشاره به اینکه بودجه، ساالنه و پیش 
بینی درآمدها و هزینه هاست، گفت: تا کنون به 
این  نتوانستیم  اقتصادی کشور  علت وضعیت 
پیش بینی را به سمت واقعیت محقق کنیم.وی 
ادامه داد: در خوشبختانه ترین حالت حدود ۵۰ تا 
۶۰ درصد پیش بینی بودجه ها از جمله عمرانی 
و جاری، محقق می شد.دلخوش با بیان اینکه 
شرایط ما در سال آینده سخت تر خواهد بود، 
دچار  نفتی  درآمدهای  کردن  محقق  در  گفت: 
نیم  و  روزانه یک  مشکل می شویم صادرات 
میلیون شبکه ای نفت در بودجه پیش بینی شده 
است در حالی که به سمت صادرات 3 میلیون 
بشکه در روز پیش می رفتیم.وی با بیان اینکه 
مالیات، نفت، عوارض و فروش اموال و امالک 
دولت از منابع مهم درآمدی کشور است، اضافه 
کرد: امسال در کنار این ها ، دارایی های سرمایه 
ای و مالی هم پیش بینی شده است و این نشان 
می دهد دولت در شرایط مضیقه، بودجه سال 
کمیسیون  است.عضو  کرده  تدوین  را  آینده 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
بودجه، زمانی عملیاتی می شود که اقتصاد در 
آرامش باشد، گفت: پس از انقالب اقتصاد کشور 

دستوری بوده و مشکالتی داشته است.دلخوش 
با بیان اینکه در سال های گذشته در بخش های 
مختلف، معافیت های مالیاتی زیادی داده شده 
است، افزود: طرح جامع مالیاتی باید به درستی 
اجرا و از فرارهای مالیاتی جلوگیری شود. چرا 
در کشورمان باید 3۵ تا 4۰ درصد، فرار مالیاتی 
داشته باشیم؟وی گفت: ساختار بودجه، سنتی 
است و مجلس و دولت باید بسیج شوند و برای 
بودجه عملیاتی، برنامه ریزی کنیم. مژگان خانلو 
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه 
کشور نیز با این برنامه با اشاره به اینکه بودجه 
شامل پیش بینی در آمدها و منابع مالی یکساله 
دولت است، گفت: در شرایطی تحریمی که برای 
سال ۹٨ پیش رو داریم اهدافی را برای حفظ ثبات 
اقتصادی کشور برای صیانت از تولید و اشتغال 
و تامین معیشت مردم و کاهش فقر پیگیری می 
کنیم  اتخاذ  را  راهکارهایی  مجبوریم  لذا  کنیم 
که پیامدهای اقتصادی و چالش های کشور را 
میلیارد  هزار   ٢۰٨ داد:  ادامه  دهیم.وی  کاهش 
تومان در آمد عمومی برای سال آینده پیش بینی 
را  کردیم که ۵۱ درصد کل درآمدهای کشور 
شامل می شود و شامل ۱۵4 هزار میلیارد تومان 
مالیات و حقوق ورودی و ۵4 هزار تومان سایر 
درامدهاست.خانلو افزود: ۱۱ درصد رشد درآمد 
مالیاتی برای سال آینده پیش بینی شده است در 
حالی که ظرفیت وصول درآمد مالیاتی بیشتر از 
این را داریم.وی گفت: باید راهکارهای اصالحی 
از جمله افزایش درآمدهای پایدار و اصالح پایه 
های مالیاتی را برای حل مشکل ناشی از محقق 
نشدن بخشی از درآمدهای نفتی پیش بینی کنیم.

مفقودی
 برگ سبز پژو 4۰۵ جی ال ایکس مدل ٨٨ با شماره موتور ۱٢4٨۷۱۰۷۵۹3و شماره 
شاسی naam۰۱ca۰۹e٨۵۱۰۷۷با شماره پالک ۷٨۶م۱4 ایران ٨٢ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی ابالغ 
دادخواست و ضمایم و وقت دادرسی

 به مریم مفیدی ساکن مجهول المکان که فعال مجهول المکان  می باشد اخطار 
می شود سهیال طالشی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به استناد کپی  مصداق 
سند های عادی مورخ ۹۵/۶/3۰و استماع شهادت شهود شورای حل اختالف 
تنکابن که به کالسه ۵٢۱/۹۷ شعبه اول ثبت و وقت دادرسی به روز یکشنبه 
دستور  و  خواهان  درخواست  به  اینک   گردید  تعیین   ۱۰:3۰ ۹۷/۱۱/۷ساعت 
دادگاه به استناد ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی با نتشار  یک نوبت آگهی 
وقت رسیدگی در یکی از جراید کثیراالنتشار به شما ابالغ می شود ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر 
این شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید در صورت عدم 
حضور دادگاه غیابا رسیدگی خواهد نمود چنانچه منبعد  ابالغی به وسیله آگهی 

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

آگهی فقدان
آقای ابراهیم صوفیانی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت  چهاردانگ از ششدانگ یک  دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت ٢۵/۹۵ 
متر مربع قطعه۱ تفکیکی به پالک ۱۵۵4۶ فرعی از۶۹ اصلی مفروز و مجزی شده از اصلی 
ابراهیم  بنام  نظراباد  ثبتی شهرستان  نظرآباد  جزء حوزه  اراضی  نامبرده واقع در  مذکور 
صوفیانی ثبت و صادر گردیده است و برابر سند قطعی به شماره  مورخ تنظیمی دفتر خانه 
و طبق سند رهنی دفترخانه در رهن به متقاضی منتقل شده که به علت جابجایی مفقود 
المثنی نموده است.لذا مراتب به استناد تبصره  گردیده ودرخواست صدور سندمالکیت 
یک اصالحی به ماده ۱٢۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  
مدعی وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می باشد 
ازتاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
به این اداره تسلیم نماید. دیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا 
درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م.الف:۱۱۵۷ تاریخ ۹۷/۱۰/۱۱
منصور هدایتکار - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی وقت رسیدگی
فرزند  نورالهی  ۱-محمدرضا  آقایان  شعبه  این  فوق  کالسه  پرونده  در  بدینوسیله 
اماکن  بانوان در  برای  اتهام مزاحمت  به  محمدحسن ٢-داود سبزواری فرزند مهدی 
و معابر عمومی و تهدید موضوع شکایت خانم زهرا سلیمانی فرزند شعبانعلی تحت 
تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در 
اجرای مقررات ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
یک ماه از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد 
بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. 

دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –صادق حیدری 

آگهی حصر وراثت
شرح  به   33۷۹۷۰٢3۵٨ شماره  شناسنامه  دارای  لوئی  نامی جگر  سلمان  آقای 
دادخواست به کالسه ۹۷۰3۵۷ از  این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مروارید صفری بشناسنامه 4۹4٨۹43۹۶۷ 
در تاریخ ۱3۷3،۱۱،4  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین آن 

مرحوم منحصر است به :
۱-سلمان نامی جگر لوئی بشماره ملی 33۷۹۷۰٢3۵٨ پسر متوفی

٢- فرمان صفری به شماره ملی 33۷۹۷۰٢4۶3 پسر متوفی
در ضمن متوفی ورثه حین الفوت دیگری ندارد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را درسه  نوبت پی در پی 
ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیاتنامه از 
متوفی نزداو باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به این دادگاه  تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان قصرشیرین 



عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم حقیر و 
کوچک بماند.

دیزرائیلی

سخنحکیمانه

گر چون نافه ام خون گشت کم زینم نمی باید  
جزای آنکه با زلفت سخن از چین خطا گفتیم

تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار در نگرفت 
 ز بد عهدی گل گویی حکایت با صبا گفتیم

امروزباحافظ

 آثار فروغ به زبان انگلیسی
 ترجمه شد

فروغ  از  شعری  مجموعه 
مایکل  مقدمه  با  فرخزاد 
ایران شناس   - هیلمن 
عنوان  با   - آمریکایی 
تاراج  به  که  »معصومیتی 
ترجمه  با  رفت«  نخواهد 
 4۰۰ در  قالجوری  داوود 
صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت 4۵هزار 

تومان در نشر نخستین عرضه شده است.
زندگینامه  کمبود  می خوانیم:  کتاب  مقدمه  در 
حیرت آور  فارسی،  ادبیات  صحنه  در  شخصیت ها 
چنین  وفور  به   توجه  با  بخصوص  است، 
زندگینامه هایی در ادبیات غرب که نویسندگان ایرانی 
از آن الهام می گیرند. به عنوان مثال، با توجه به عالقه 
ایرانیان به دانستن زندگی صادق هدایت که بعد از 
سعدی بیشترین تأثیر را بر ادبیات فارسی گذاشته، 
هنوز که هنوز است یک زندگی نامه جامع و کامل از 
او وجود ندارد. این موضوع در مورد نیما یوشیج نیز 
صادق است؛ شاعری که پس از حافظ بیشترین تاثیر 

را بر شعر فارسی گذاشته است.
واکنش ها در سال ۱۹٨۰ به نگارش زندگینامه یک 
شخصیت برجسته ادبی، نشانگر ویژگی های فرهنگی 
ایران و ناشی از دشواری های زندگینامه نویسی است. 
در سال ۱۹٨۶ رئوس کلی زندگینامه شاعر معروف، 
زنده یاد نادر نادرپور نیز با مخالفت وی و دوستان 
دوستانش  از  یکی  توصیه  به  نادرپور  شد.  روبه رو 
خواست تمام آن مطالب حذف شود جز تاریخ تولد 
و ازدواجش. نویسنده و فیلمساز لندن نشین ابراهیم 
گلستان نیز با هر آنچه راجع  به زندگی معشوقه و 
است  شده  نوشته  فرخزاد  فروغ  سابقش  کارمند 
مطالب  این طور  است  گفته  و  داده  نشان  مخالفت 
دخالت در زندگی خصوصی دیگران است و جز 
قلقلک دادن خواننده این آثار حاصلی دربر ندارد.... 
به گفته یکی از منتقدین )ثریا پاک نظر، ۱۹٨۹( کتاب 
من به نام »زنی تنها: زندگی و شعر فروغ فرخزاد« 
اولین کتابی است که درباره زندگی یک شخصیت 

ادبی ایرانی به چاپ رسیده است.
چاپ  به  ایرانی  زنان  از  بسیاری  اتوبیوگرافی های 
رسیده که از نظر ادبی خصوصیات و عالیق مشترک 
این   اکثر  این که  اول  است.  مشاهده  قابل  آن ها  در 
نویسندگان زن به طبقه الیت جامعه تعلق دارند و 
بنابراین از حمایت خاصی برخوردارند که شاید زنان 
معمولی از آن بی بهره  باشند. دوم  این که، اکثر این آثار 
در دفاع از شیوه زندگی نویسنده است که شاید در 

اذهان غیرمنصفانه تعبیر شده باشد.
در صحنه ادبیات قرن بیستم ایران چندین شخصیت 
برجسته زن دیده می شود که در میان آنان از مهشید 
امیرشاهی، سیمین بهبهانی، سیمین دانشور، پروین 
اعتصامی، فروغ فرخزاد، ژاله قائم مقامی، گلی ترقی، 
طاهره صفارزاده و زندخت شیرازی می توان نام برد. 
معروف ترین چهره ادبی از میان زنانی که نام برده 
شد، فروغ فرخزاد است که در آثارش به طور مستقیم 
از زندگی خود می نویسد و بنابراین اشعارش را جز 

زندگینامه او نمی توان دانست.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

۱۱4 اثر هنری در تهران  حراج می شود

در دهمین حراج تهران با آثار بیش از ۱۰۰ هنرمند، ۱۱4 اثر چکش خواهد 
خورد.

در میان آثاری که برای فروش در این رویداد عرضه شده اند ۱4 اثر مجسمه، 
۷۵ اثر نقاشی، ۶ اثر عکس و ۱۹ اثر نقاشی خط وجود دارد.

همچنین در میان ۱۰۵ هنرمند حاضر در این دوره حراج تهران با رویکرد 
معاصر، ۱۶ هنرمند درگذشته اند و ٨۹ هنرمند در قید حیات هستند.

منیر فرمانفرماییان )متولد ۱3۰۱( مسن ترین هنرمند حاضر در دهمین حراج 
تهران است؛ همچنین جوان ترین هنرمندانی که قرار است آثارشان در این 
رویداد به فروش برسد، فرزانه وزیری تبار و یحیی گمار )متولد ۱3۶۶( هستند.
افجه ای،  نصراهلل  اعتمادی،  پروانه  اسکندری،  ایرج  مانند  هنرمندانی  آثار 
تباتبایی،  ژازه  پیالرام،  فرامرز  بانگیز،  رضا  اویسی،  ناصر  الخاص،  هانیبال 
صادق تبریزی، کاظم چلیپا، حسین زنده رودی، کوروش شیشه گران، جالل 
شباهنگی، حبیب اهلل صادقی، حمید عجمی، پرویز کالنتری، بهمن محصص، 
عباس کیارستمی، منوچهر نیازی، فرهاد مشیری و ... در این حراج چکش 

می خورد.
مجموع کل بیشینه قیمت پیشنهادی حراج، 3۵ میلیارد و ششصد و سه میلیون 
تومان است. اثری از منیر فرمانفرماییان که آیینه کاری، نقاشی پشت شیشه و 
گچ روی چوب است با قیمت پیشنهادی سه تا چهار میلیارد تومان در این 
حراج ارائه شده است. مراسم دهمین حراج تهران جمعه )٢۱ دی  ماه( ساعت 

۱٨ در هتل پارسیان آزادی برگزار می شود. 

»برگ جان« در جشنواره های جهانی

فیلم سینمایی »برگ جان« به کارگردانی 
دوره  هفدهمین  در  مختاری  ابراهیم 
آسیایی  فیلم های  بین المللی  جشنواره  
»چشم سوم« بمبئی در کشور هندوستان 

به نمایش درآمد.
به گزارش رسیده، فیلم سینمایی »برگ 
جان« Leaf of Life به کارگردانی و 
تهیه کنندگی ابراهیم مختاری در آخرین 

فیلم های  بین المللی  بین المللی خود؛ در هفدهمین دوره جشنواره   حضور 
این  درآمد؛  نمایش  به  هندوستان  کشور  در  بمبئی  سوم«  »چشم  آسیایی 
جشنواره ، با حضور آثاری از کارگردانان کشورهای مختلف آسیایی در چندین 
بخش رقابتی فیلم های بلند اول و دوم و مسابقه فیلم های کوتاه در روزهای 
٢٢ تا ٢۹ آذر ماه امسال )۱3 تا٢۰ دسامبر ٢۰۱٨( در شهر بمبئی در کشور 

هندوستان برگزار شد.
»برگ جان« در ادامه حضورهای بین المللی خود؛ در بخش »فیلم های معنوی« 
در هفدهمین دوره جشنواره  بین المللی فیلم »داکا« در کشور بنگالدش روی 
پرده خواهد رفت. این جشنواره در بخش های مختلف از جمله؛ فیلم های بلند 
سینمایی، کوتاه، مستند و بخش »سینمای جهان« در روزهای ٢۰ تا ٢٨ دی 
ماه جاری )۱۰ تا ۱٨ ژانویه ٢۰۱۹( در شهر داکا در کشور بنگالدش برگزار 

خواهد شد.
»برگ جان« همچنین در روزهای ٢۵ دی ماه جاری تا ۱۱ بهمن ماه امسال )۱۵ 
تا 3۱ ژانویه ٢۰۱۹( در یازدهمین دوره جشنواره  بین المللی فیلم »صوفیا منار« 

در شهر صوفیه پایتخت کشور بلغارستان به نمایش درخواهد آمد.

»قفس پرنده« با 4۵ میلیون بازدید، موفق ترین محصول 
نتفلیکس در هفته اول

هنر و تجربه به نقل از پلی لیست نوشت: نتفلیکس وقتی پای آمار و ارقام 
مربوط به وضعیت تماشاگران و کاربران جهانی اش به میان می آید، چندان 
شفاف سازی نکرده است؛ و البته که در دنیای امروز خیلی هم نمی شود از این 

بابت خرده گرفت و آن ها را مقصر دانست!
سال ها پیش و در دهه ۱۹٨۰ بود که استودیوهای فیلم سازی اجازه دادند آمار 
و ارقام مربوط به گیشه در گزارش ها منعکس شوند تا در واقع به موفقیت های 
بزرگ خود بنازند؛ اما با این کار، خودشان را در معرض قضاوت و بررسی 
شکست های شان به دست ژورنالیست ها قرار دادند و به همین خاطرست که 
استودیوها همیشه دست به شفاف سازی در خصوص بودجه ها و هزینه های 
 – با گسترش  این روزگار و  تبلیغات و… نمی زنند؛ هرچند در  تولید و 
همچنان روزافزون! – راه های ارتباطی، دیگر نمی شود همه چیز را کاماًل 

مخفی کرد.
پس با در نظر گرفتن گزارش های گیشه و انتقادهای گه گاه تندوتیز نسبت 
به عملکرد استودیوها، برای ما پذیرفتنی است که نتفلیکس چرا تا امروز به 
طور کامل و دقیق از آمار و ارقام کاربران و استقبالی که از محصوالتش شده، 
اطالعات زیادی را برمال نکرده است. به هر حال، این هفته نتفلیکس دوباره 
کمی شفاف سازی کرده و به طور طبیعی از رکورد تازه اش گفته است و نه 

چیزهای دیگر!
این طور که پیداست فیلم ترسناک-تریلرِ پساآخرالزمانی و فراطبیعی »قفس 
پرنده« به کارگردانی سوزان بیر دانمارکی )که جایزه اسکار را هم در کارنامه 
دارد( و با بازی سندرا بوالک در نقش اصلی، به باالترین میزان استقبال در هفته 
اول عرضه اش دست پیدا کرده است و 4۵ میلیون عالقه مند در گوشه وکنار 
دنیا به تماشای آن نشسته اند. داستان فیلم درباره موجودیت های فراطبیعی 

است که اگر انسان ها آن ها را ببینند، متقاعد به خودکشی می شوند.

خبر

رئیس  بروجردی«  »اشرف 
در  سخنانی  طی  ملی  کتابخانه 
اختتامیه همایش مهر موالنا، با بیان 
جهان بینی  آشتی،  و  صلح  اینکه 
موالناست، گفت: ما نیز با موالنا 

هم صداییم.
ابیاتی  اشرف بروجردی، خواندن 
از مثنوی موالنا، گفت: با خواندن 
مثنوی، کالم آرام بخش موالنا، در 
صلح و مدارا را مرور می کنیم، در 
دوره ای که جنگ، جهان و زندگی 
مردم جهان را سیاه کرده و همه 
جا را گرفته است.صلح و آشتی، 
جهان بینی موالناست و او معتقد 
با  اهلل،  فی  فنا  به  رسیدن  است، 
کنار گذاشتن تفاوت ها در درون و 
بیرون، ممکن می شود. موالنا می 
گوید، اهل دوزخ در تفرقه هستند 
و اهل بهشت، در توحید و نادیده 

گرفتن خود، بهشتی می شوند.
پیامبر  از  حدیثی  خواندن  با  وی 
مثنوی  از  ابیاتی  الهام بخش  که 

بوده است، افزود: موالنا به درستی 
وحدت،  نتیجه  که  می گوید 
از  و  است  هم زیستی  و  صلح 
ویژگی های سلیمان نبی، این نکته 
را می داند که فرقی میان زاغ و باز 
نمی گذارد. مدارا با بدان و نیکی با 
نیکان، رها کردن جنگ در بیرون 
از  در درون،  نفس  با  و جنگیدن 

ویژگی های صلحی است که موالنا 
به آن می اندیشد. او می گوید باید 
رنگ ها و رنگارنگی را در جهان 
موالنا  صلح طلبی  گذاشت،  کنار 
اجتماعی  هم  است،  دوستانه  هم 
و جامعه ای که کین ورزی، بخل و 
تنگ نظری شکل نگیرد، جنگ و 
نزاع هم از آن دور می شود. ما باید 

آموزه های نیک موالنا را در ذهن 
ثبت کنیم.

بروجردی با برشمردن ویژگی های 
با  او  داد:  ادامه  موالنا،  اخالقی 
در  فکری اش  ویژگی های خاص 
همه فرهنگ ها، از شرق تا غرب 
می  او  می شود،  متجسد  جهان، 
نویسد و ما نیز می گوییم که صلح 

است.  جهان  مردم  همه  خواسته 
می شود  شکوفا  صلح  با  جهان 
خویشتن  با  و  انسان  با  انسان  و 
از  بخشی  در  می رسد.  به صلح 
مصطفی  تصویری  پیام  برنامه، 
ملکیان، استاد فلسفه و مدیرعامل 
پخش  موالنا  سروش  موسسه 
نواختن  به  عبدی،  عبداهلل  و  شد 
برنامه،  پایان  در  پرداخت.  ساز 
فرهنگی  معاون  جوادی،  محسن 
مدیر  رفیعی،   ... ارشاد،  وزارت 
تهران،  شهرداری  فرهنگی  کل 
ولی  نماینده  دعایی،  سیدمحمد 
مریم  اطالعات،  روزنامه  در  فقیه 
سروش  موسسه  مدیر  موسوی، 
موالنا و اشرف بروجردی، رئیس 
دهندگان  ارائه  از  ملی  کتابخانه 
این  کردند.  تجلیل  سخنرانی 
دوره  هشتمین  روزه  دو  همایش 
خود را به همت موسسه سروش 
موالنا، شهرداری تهران و کتابخانه 

ملی برگزار کرد .

کاریکاتور

مهران احمدی که به تازگی بازی اش در چهارمین ساخته 
بهنام بهزادی به پایان رسیده است، درباره همکاری خود 
بهنام  با  سینما  »تجربه  نوشت:  می ترسم«  »من  فیلم  در 
بهزادی پا گذاشتن در جغرافیای جدیدی است که بسیار 
شگفت انگیز است. انگار در دنیای تازه ای قدم می گذاری 
که بسیار پیچیده والیه الیه است. تمام اینها از ذهن یک 

سینماگر با سواد، عاشق و پر از بینش تراوش می شود.«
امیر  رحیمی سام،  پوریا  شاکردوست،  الناز  فیلم،  این  در 

جعفری، ستاره پسیانی، مهران احمدی و... بازی می کنند.
در خالصه داس چهارمین فیلم بلند سینمایی بهنام بهزادی، 
فآمده است: »بدیش اینه من وسط کلی شک ام که می خوام 
مطمئنم  برابرش  صد  که  اینه  بدترش  ولی  نه...  یا  برم 

نمی تونم بمونم.«

 »مهران احمدي«
 به »من یم ترمس« پیوست 

چشم مسئوالن و اتحادیه ها روشن!!!

 بروجردی: با موالنا برای صلح جهان هم صدايیم

فیلم سینمایی »سرو زیر آب«، ساخته محمدعلی باشه آهنگر و به 
تهیه کنندگی حامد حسینی که از ٢3 آبان ماه در گروه سینمایی 

آزادی به اکران عمومی رسیده بود، آماده اکران جانبی شد.
به  عنایت  با  آب«  زیر  »سرو  سینمایی  فیلم  عمومی  روابط 
فرهنگی  مجموعه های  و  دانشجویی  جوامع  پیگیری های 
مبنی بر چگونگی اکران های جانبی بهترین فیلم از نگاه ملی در 
جشنواره سی وششم فیلم فجر، اعالم کرد عالقمندان به اکران 
این فیلم در دانشگاه ها، ادارات یا مجموعه های فرهنگی می توانند 
و   ۰٢۱4٢٨٨۷۰۷۰ شماره های  با  الزم  هماهنگی های  برای 

۰٢۱4٢٨٨۷۰٨۰ تماس بگیرند.
با  با سیستم های dcp سیار و  شیوه پخش »سرو زیر آب«، 
تاکنون در چندین شهر و  کیفیت دیجیتال سینمایی است که 

دانشگاه مطرح کشور به اکران جانبی درآمده است.
)علیرضا  فیلمبرداری  بهترین  بلورین  سیمرغ  آب«  زیر  »سرو 
)عباس  صحنه  طراحی  بهترین  بلورین  سیمرغ  زرین دست(، 
بلوندی( و سیمرغ زرین بهترین فیلم از نگاه ملی را از سی و 

ششمین جشنواره فیلم فجر به دست آورد.
بابک حمیدیان، مسعود رایگان، رضا بهبودی، مینا ساداتی، همایون 
اسکندری،  ستاره  برق نورد،  هومن  نصیرپور،  مهتاب  ارشادی، 
باشه آهنگر، فرخ نعمتی، هادی  شهرام حقیقت دوست، حسین 
قمیشی، سیاوش چراغی پور، حسن نجاریان، حسین فالح و امیر 

دلفانی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.  

اعالم رشایط اکران »رسو زیر 
آب« در محافل فرهنیگ

ساخت موسیقی سریال کمدی »سال های دور از خانه« 
آغاز  توسلی  امیر  توسط  صالحی  مجید  کارگردانی  به 
شد. به گزارش رسیده، با پایان فیلمبرداری و پیشرفت 
امیر  این مجموعه کمدی،  نخست  تدوین قسمت های 
خانه«  از  دور  »سال های  موسیقی  ساخت  کار  توسلی 

را آغاز کرد.
اکنون فیلمبرداری سریال نمایش خانگی »سال های دور 
از خانه« در شمال تهران ادامه دارد و قرار است زمان 

توزیع آن در چند هفته آینده نهایی شود.
»سال های دور از خانه« اسپین آف مجموعه »شاهگوش« 
پس  دوران  از  کمدی  و  متفاوت  داستانی  که  است 
می کند.  روایت  را  »زهره«  و  »خنجری«  سربازی  از 
و  تهیه کننده  صالحی،  مجید  و  قاسمی  محمدحسین 
کارگردان این مجموعه هستند و تبلیغات آن را لوتوس 

پالس برعهده دارد.
احمد مهرانفر در نقش خنجری، هادی کاظمی در نقش 
زهره، آزیتا حاجیان، حدیث میرامینی، احسان کریمی، 
گیتی قاسمی، علیرضا استادی، میرطاهر مظلومی، مهرناز 
بیات، محمدرضا عقدایی، علی نظری، یداله شادمانی، 
خسرو احمدی، علی عامل هاشمی، بهنام شرفی، مهدی 
صباغی، سیاوش چراغی پور، علی اوجی و امیر نوری 

از بازیگران اصلی این سریال کمدی هستند.

ساخت موسییق رسیال 
ویدئویی »سال های دور از خانه«

»تورنادو« بزودی آماده نمایش می شود

فیلم سینمایی »تورنادو« در حال حاضر در آخرین 
مراحل فنی قرار دارد و بزودی آماده نمایش خواهد 
شد. به گزارش بانی فیلم، فیلم سینمایی »تورنادو« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی جواد هاشمی در حال 
حاضر با اتمام مراحل تدوین، ظرف روزهای پیش 
تدوین  شد.  خواهد  صداگذاری  مرحله  وارد  رو 
و  رسیده  پایان  به  هاشمی  جواد  توسط  فیلم  این 
صداگذاری نیز برعهده علی ابوالصدق خواهد بود. 
همچنین ساخت بخش های ویژوآل افکت فیلم نیز 
بزودی توسط محمدرضا نجفی امامی به پایان می 
رسد. زمان اکران »تورنادو« به احتمال فراوان تابستان 
سال آینده خواهد بود. این فیلم پیش تر قرار بود در 
جشنواره سی و هفتم فیلم فجر به نمایش درآید که 
گویا سازندگان از حضور در این فستیوال منصرف 
شده اند. اکبر عبدی، کامران تفتی، بهنوش بختیاری، 
الناز حبیبی، ارسالن قاسمی، عباس جمشیدی، وحید 
نفر، امیر رونقی، همراه با هنرمندان کودک و نوجوان: 
محمدمهدی  احمدی،  امیررضا  عزیزپور،  راستین 
ایرانی و نگار نافذ بازیگرانی هستند که در این فیلم 
سینمایی به ایفای نقش پرداخته اند. جواد هاشمی در 
حال حاضر فیلم سینمایی »پیشونی سفید ٢« را روی 
اکنون سری  این کارگردان هم  پرده سینماها دارد. 

سوم این فیلم سینمایی را نیز آماده اکران دارد. 

خبر

خواننده  علیزاده  محمد  زمستانه  کنسرت 
موسیقی پاپ، در حالی ٨ دی ماه در دو سانس 
برگزار  المللی  بین  نمایشگاه  میالد  سالن  در 
به صورت تک سانس در  نیز  شد که ۷ دی 
نمایشگاه بین المللی روی صحنه رفت. علیزاده 
این بار متفاوت کنسرتش را برگزار کرد؛ چراکه 

مادرش تماشاگر اجرای او بود.
تغییر در زاویه ال ای دی ها و نمایشگر های استیج 
از جمله نکات جالب کنسرت این خواننده به 
شمار می آید. محمد علیزاده بخشی از اجرای 
دانشجویان  درگذشت  تلخ  حادثه  به  را  خود 
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اختصاص 
داد و یک آهنگ حسی را به یاد این دانشجویان 

و خانواده هایشان خواند.
با نمایش و معرفی ارکستر همراه با تصاویر، 

نوازندگان روی استیج آمدند.
رو  تو  »من  آهنگ  اجرای  با  دنیاست«  »غم  قطعه   خواننده 
دوست دارم« کنسرت بامدادی خود را آغاز کرد و پس از 
اجرای اولین قطعه گفت: خدا همیشه حواسش به من هست. 
خیلی خوشحالم که در ماه تولدم یعنی دی ماه میزبان شما 

هستم.

این  آلبوم  جدیدترین  نرو«  »گفتم  آلبوم  از  بخند«  »گاهی 
خواننده، قطعه دومی بود که اجرا شد.

سپس علیزاده به درگذشتگان حادثه دانشگاه آزاد اشاره کرد 
و گفت: خیلی متاثرم که یاد نگرفتیم آدم هایی که برایمان 
ارزشمند هستند را در پر قو بزرگ کنیم. این روز ها فقط 
دنبال نقطه ضعف گرفتن از همدیگر و غیبت کردن هستیم. 
حیف برای پدر و مادری که نذر کرد، فرزندش دانشگاه قبول 

شود. حیف که آن ها موفقیت فرزندشان را ندیدند. 
متاسفانه اثری از هنرمندان در واکنش به این اتفاق 
مهم رخ نداد. من تنها کاری که می توانستم انجام 

دهم، خواندن یک قطعه در کنسرتم بود.
فقید  دانشجویان  به  »زخم«  آهنگ  ترتیب،  این  به 
تقدیم شد و اجرای حسی آن حضار و خواننده را 

تحت تاثیر قرار داد.
محمد علیزاده به تک تک نوازندگان گل الله داد 
از  نمادین  تابلوی  مقابل  را  این گل ها  کدام  هر  و 

دانشجویان درگذشته قرار دادند.
این اولین باره )حس فوق العاده( از آلبوم »سورپرایز«، 
زندگی )دو بار(، خاطرت تخت )جدیدترین اثر این 
خواننده(، قطعه های خاطره انگیز جز تو، برگرد، کجا 
تیتراژ سریال  این روزا، روز تولد و  میری، عشقم 
تلویزیونی »برادر« موزیک هایی بود که در ادامه اجرا 
شد. داوود اریکه ترومپت، پوریا فیروزی گیتاریست، امیر 
حسین اویسی رهبر ارکستر، امیر پور نگهبان گیتار بیس، 
فراز نصیری گیتار الکتریک، اشکان صدیق آذر کیبورد، بهمن 
میرزا زاده گیتار الکتریک، ایمان ذاکری درامز، اشکان موسوی 
نوازنده ویولن اعضای ارکستر محمد علیزاده بودند که او را 

در این اجرا همراهی کردند.

تقديم آهنگ » زخم « علیزاده به دانشجويان فقید دانشگاه آزاد

»خداحافظ دختر شیرازی« تحویل 
جشنواره فجر شد

»خداحافظ  سینمایی  فیلم  اولیه  نسخه 
سوی  از  بازبینی  برای  شیرازی«  دختر 
دبیرخانه  تحویل  انتخاب  هیات 
سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر شد.
سینمایی  فیلم  تهیه کننده  طائرپور  فرشته 
»خداحافظ دختر شیرازی« به کارگردانی 
تکمیل  به  اشاره  با  هاشمی  افشین 
در  فیلم  این  حضور  درخواست  فرم 
فجر  فیلم  ملی  جشنواره  سی وهفتمین 

آخرین  فیلم  این  حاضر  حال  در  گفت: 
مراحل فنی را طی می کند تا برای نمایش 

در جشنواره آماده شود.
اولیه  پایان درباره تحویل نسخه  وی در 
فیلم به دبیرخانه توضیح داد: برای بازبینی 
فیلم از سوی هیات انتخاب نسخه اولیه 
شده  تحویل  نهایی،  صداگذاری  بدون 
است و امیدواریم که از سوی این هیات 
انتخاب  جشنواره  در  حضور  برای  فیلم 
به  که  شیرازی«  دختر  »خداحافظ  شود. 
هاشمی  افشین  کارگردانی  و  نویسندگی 
جلوی دوربین رفته، اقتباسی از فیلمنامه 
خداحافظی«  »دختر  نام  با  سایمون  نیل 
است که پیش تر و براساس این فیلمنامه 
»دختر  نام  با  فیلمی   ۱۹۷۷ سال  در 
راس  هربت  کارگردانی  به  خداحافظی« 
در ژانر کمدی رمانتیک ساخته شده بود.

شبنم مقدمی بازیگر اصلی فیلم هاشمی 
دختر  »خداحافظ  فیلم  در  که  است 
شیرازی« نقش کاراکتری را بازی می کند 
فیلم  که مارشا میسن در سال ۱۹۷۷ در 
کالسیک »دختر خداحافظی« ایفاکرده بود 
و ایفای نقش مقابل او را افشین هاشیم 

برعهده دارد.

شاهرخ خان و سلمان خان با هم 
همبازی شدند

»بانسالی«  کار  آخرین  »پادماواتی« 
با  که  است  بالیوود  مطرح  کارگردان 
موفقیت چشمگیری همراه بود و حاال به 
دنبال پروژه ای بزرگ با بازی دو هنرپیشه 
و  »شاهرخ خان«  بالیوود  سینمای  مطرح 

»سلمان خان« است.
شاهرخ  و  سلمان خان  همکاری  آخرین 
حاال  بازمی گردد.   ٢۰۰٢ سال  به  خان 
کارگردان  بانسالی«  لیال  »سانجای 
این دو خان  بالیوود قصد دارد  معروف 
بالیوود را در درامی از دوستی و خیانت 

کنار هم بنشاند.
آن  عنوان  هنوز  که  فیلم  این  داستان 
دو  مورد  در  نشده  اعالم  و  مشخص 
به  هم  با  که  است  صمیمی  دوست 
صمیمیت شان  و  می روند  سفر  یک 
می گذرد  فیلم  در  که  رویدادهایی  طی 
هم  به  باز  بعد  و  می گراید  دشمنی  به 
دشمنی  جنگ  به  هم  با  و  پیوندند  می 
شبیه  حیث  این  از  که  می روند  مشترک 

فیلم »سوداگر« است.
هرچند شایعه هایی مبنی بر الهام گیری و 
نیز شباهت این پروژه جدید بانسالی با 
به کارگردانی »سوبهاش  فیلم »سوداگر« 

»راج  و  کومار«  »دیلیپ  بازی  با  گای« 
کومار« است، اما کارگردان اطمینان داده 
فیلمی  هیچ  با  شباهتی  کوچک ترین  که 

نخواهد داشت.
چنانچه خلق این فیلم به ثمر برسد این 
دو هنرپیشه سوپراستار بالیوود همکاری 
شما  به  »ما  فیلم  از  پس  را  مجدد خود 
ساخته   ٢۰۰٢ سال  در  که  داریم«  تعلق 

شد، تجربه خواهند کرد.


