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خرازی: تسریع دراجرای تعهدات اروپا ، برجام را حفظ می کند

هشدار به اروپا برای جلوگیری از مرگ برجام

عدم بازگشت 30میلیارد 
دالر ارز صادراتی 

ازهیچ طریقی به کشور

به گزارش زمان ، معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی از صادرکنندگان که 
مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود در قالب کاال و مواد اولیه هستند، گفت: ۳۰ 
میلیارد دالر از مجموع ۴۰ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کاال و نه به 
هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.در پی اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
دو نوبت مبنی بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در 
رسانه های خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی از ارزهای صادراتی را در قالب 
واردات مواد اولیه هزینه کرده اند؛ ادعایی که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد که چند 

هفته ای است سمت خود را واگذار کرده است، پاسخ آن را منفی می داند. 
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روزانهم صبح اریان

شرط استفاده از 
وام مسکن یکم برای 

خرید مسکن مهر

رکورداری دختران 
در استفاده از 

شبکه های اجتماعی

حذف دالالن اخالل گر 
از سایتهای 

فروش اینترنتی
752

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

ترامپ، راهبرد نظامی برای مقابله 
با ایران ندارد

با قرائت بیانیه ای در خبرگزاری اعماق ؛

کرد حکومت  تشکیل  اعالم  کشمیر  در  داعش 
1

2
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 ایست در زمان، زمانه را زمینگیر می کند
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

سرمقاله
ما نگوییم بد و میل به 

ناحق نکنیم
این  هوای  و  حال 
آذین  شهر،  روزهای 
سحر  ربّنای  به  بسته 
است و صلوات افطار. 
به  گره  که  آنان  چه 
بند تسبیح سحر دارند 

آنان  َو چه  افطار  به دعای  اجابت  و چشم 
که به هر طریق و طرق در پِس کوچه های 
رمضان خیره به نگاه آسمان هستند و دل بر 
کنف استجابت بسته اند، واقف براین امرند که 
هرچه می خواهد دل تنگت بگو در این ماه به 
عینه رسمیت می باید و هویت دارد.رمضان که 
نهمین ماه از ماه های قمری در تقویم اسالمی 
و بین ماه های شعبان و شوال است، از ریشه 
رمض است و رمض به معنی داغی سنگ در 
اثر شدت حرارت تابش خورشید و به معنی 
شدت گرما است.در بیان علت نامیده شدن این 
ماه به این اسم، گفته شده است: در لغت قدیم، 
اسامی ماه ها را به نام آن زمانی از سال که در 
آن قرار داشته، نام گذاری کرده اند و رمضان در 

موقع نام گذاری...

2 الهام آمرکاشی

نگاه روز
جشنواره تئاترفجر، آینه  ای از 

اداره جامعه ایران
8

اصـالحـیه
تاریخ  در  که  هشتگرد  شهرجدید  شهرداری  تجاری  واحدهای  اجاره  خصوص  در   98/56 مزایده  آگهی 

98/2/21 نوبت دوم آن به چاپ رسیده دارای اصالحاتی به شرح ذیل میباشد.
1-مزایده اجاره طبقه همکف خدمات شهر به صورت مزایده عمومی برگزار می گردد

به مبلغ  بهای ماهانه کیوسک ورودی شهر مبلغ 50/000/000 ریال و سپرده شرکت در مزایده  اجاره   -2
30/000/000 ریال صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

با قرائت بیانیه ای در خبرگزاری اعماق ؛

داعش در کشمیر اعالم تشکیل حکومت کرد
امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  از  پس 
گروه  کشمیر،  منطقه  در  شبه نظامیان  و 
بار در هند از  تروریستی داعش برای نخستین 

تشکیل والیت خبر داده است.
خبرگزاری  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
قرائت  با  شنبه  روز  داعش  به  وابسته  اعماق 
را  کشمیر  در  جدید  والیت  این  نام  ای،  بیانیه 

›والیت هند‹ عنوان کرد. 

در این بیانیه داعش همچنین ادعا می کند که 
به نیروهای امنیتی هند در منطقه › امشیپورا‹ 
کشمیر  و  جامو  ایالت  شوپیان  بخش  در  واقع 

هند حمالتی انجام داده است. 
بیانیه داعش در حالی منتشر می شود که روز 
شبه  ،یک  بود  کرده  اعالم  هند  پلیس  جمعه 
درگیری  در  احمد سوفی  اشفاق  نام  به  نظامی 
شوپیان  بخش  در  هند  امنیتی  نیروهای  با 

داعش پس  تروریستی  گروه  است.  کشته شده 
از  و  سوریه  و  عراق  در  مکرر  های  شکست  از 
خود  کنترل  تحت  مناطق  تمام  دادن  دست 
در  پذیر  آسیب  مناطق  سایر  به  نفوذ  دنبال  به 

جهان است. 
ماه گذشته این گروه مسئولیت حمله تروریستی 
نفر کشته و 5۰۰  را که در آن 25۳  سریالنکا 

نفر دیگر مجروح شدند،بر عهده گرفت.
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ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
* الهام آمرکاشی

حال و هوای این روزهای شهر، آذین بسته 
به ربّنای سحر است و صلوات افطار. چه 
و  دارند  تسبیح سحر  بند  به  گره  که  آنان 
چشم اجابت به دعای افطار َو چه آنان که 
های  کوچه  پِس  در  و طرق  طریق  هر  به 

رمضان خیره به نگاه آسمان هستند و دل بر کنف استجابت بسته 
اند، واقف براین امرند که هرچه می خواهد دل تنگت بگو در 

این ماه به عینه رسمیت می باید و هویت دارد.
رمضان که نهمین ماه از ماه های قمری در تقویم اسالمی و بین 
ماه های شعبان و شوال است، از ریشه رمض است و رمض به 
معنی داغی سنگ در اثر شدت حرارت تابش خورشید و به معنی 

شدت گرما است.
در بیان علت نامیده شدن این ماه به این اسم، گفته شده است: 
در لغت قدیم، اسامی ماه ها را به نام آن زمانی از سال که در آن 
قرار داشته، نام گذاری کرده اند و رمضان در موقع نام گذاری، 

هنگام تندی حرارت گرما واقع شده بود.
بی تردید در این ماه و اوقات آن، جدای از تقدس ویژه ای که 
در آن نفس می کشیم، باید حواسمان هم تمام قد به اوضاعمان 
بشکنیم  بیهوده؛  را  نفسی  برنجانیم  نکرده  خدای  نکند  باشد. 
بغضی را بی سبب؛ بلرزانیم دلی را که عرش هم به صدای حق 

الناس می لرزد و متقن نمی ماند. 
»در حدیث معراج است که خداوند فرمود: »یا احمد)ص(، آیا 
می دانی که میراث روزه چیست؟ عرض کرد: نه؟ فرمود: میراث 
روزه کم خوراکی و کم گویی است؛ سپس فرمود: سکوت مورث 
حکمت می شود و حکمت مورث معرفت و معرفت مورث یقین 
است و چون بنده به مرتبه یقین برسد باکی ندارد که چگونه بر 
او می گذرد! به سختی یا به آسانی؟! برای او متفاوت نیست و این 

مقام صاحبان »رضا« است«.
و در این ماه که دستیابی به مرتبه رضا، سهل تر از سایر ماه ها 
است، کاش در آن دسته ای قرار گیریم که در تمام طول زندگی 
و جنبه ها و ساحت هایش، عالوه بر جنبه مادی و جسمی، به 

ابعاد معنوی و رسیدن به کمال دست یابیم.
دردها  تمام  خانه  فرماید:»معده  می  اکرم)ص(  پیامبر  که  آنجا 
پیش،  از  بیش  باید  داروهاست.«،  باالترین  ]روزه[  امساك  و 
از پاسداشت از سالمتی  امر داشت و جدای  این  بر  ممارست 
بدن، به سالمتی روح و روزه کالم هم پایدار بود که پیامبر)ص( 
فرمودند: چهار چیز موجب تباهی روزه و بطالن کارهای خیر 

می شود؛ یکی از آن چهار چیز، سخن چینی است.
ابتدای صبح تا نوای  بنا به عادات هرروزه از  بسیاری از افراد 
شب، به هرطریق ممکن چنان به لجاجت در سخن پراکنی و 
بدگویی تمایل دارند که گاه شمارش افراد و انفاسی که از آنان 
ذکر خیر و شر داشته اند هم از دستشان می رود. شاید این ماه 
برای عده ای ماه تطهیر کالم و تمرین سکوت بیان هم باشد و در 
این ماه که پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »انما سمی الرمضان النه 
یرمض الذنوب«- »ماه رمضان به این نام خوانده شده است، زیرا 
گناهان را می سوزاند«، حواسمان باشد که اهمیت و جایگاه ویژه 
ای که این ماه دارد، با سایر ماه ها توفیر درخوری دارد و سلوك 
و عبادت و استغفارش که در کنارِ اطعام و شب زنده داری عجین 

می شود، روح را سیراب و جان را متعالی می کند.
یک ماه است دیگر، قراری کوتاه با خودمان بگذاریم و حواسمان 
کمی بیشتر به آداب ادب و سخن پراکنی ها باشد تا خدای نکرده 
در زمره والضالین ها قرار نگیریم و متمرکز بر احوال خویش، 
دل قوی داریم که میان تکبیرهای خوف و رجا، دعای روزه  دار 

رد نمی  شود.
علی هذا؛ کالم حافظ علیه الرحمه، ضرورتی است که در آداب 

روزمره مان قرار گیرد:
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم

جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است

کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم....
elhamamerkashi@ymail.com

ورود تعزیرات به بازار مسکن در صورت 
شکایت مردم

تعزیرات  سازمان  گفت:  حکومتی  تعزیرات  سازمان  رئیس 
و  ندارد  بازار مسکن  ساماندهی  برای  یافته ای  رسالت سازمان 
بنا به شکایات افراد در خصوص گرانفروشی و افزایش کرایه 

ورود می کند.
انصاری در مورد  تعزیرات، جمال  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
اظهار  مسکن،  و  خودرو  بازار  در  گسیخته  افسار  گرانی های 
ساماندهی  برای  مأموریتی  حکومتی،  تعزیرات  سازمان  کرد: 
امالك  فروشی  گران  دلیل  به  مردم  اگر  اما  ندارد  مسکن  بازار 
یا باال بودن کرایه ها به این سازمان شکایت کنند ما به صورت 
در  تعزیرات  سازمان  اینکه  بیان  با  می کنیم.وی  ورود  مصداقی 
آنها  توقعات  و  مردم  شکایات  به  جاری  و  گذشته  سال  طول 
بازار  افزود: درباره مشکالت موجود در  رسیدگی کرده است، 
خودرو نیز ما بر اساس اظهارات و شکایات مردم ورود کرده و 
به موضوع رسیدگی می کنیم، شکایت های مربوط به شرکت های 
خودروسازی و شرکت های واردکننده خودرو در سال گذشته 
نسبت به سال ۹6 حدود ۷ برابر افزایش پیدا کرد، مثاًل اگر در 
تعزیرات  به سازمان  سال ۹6، ۸00 شکایت در حوزه خودرو 
حکومتی واصل شد این تعداد در سال ۹۷ به ۷ هزار شکایت 
افزایش پیدا کرد که این موضوع بیانگر عزم سازمان در برخود با 
تخلفات و رسیدگی به شکایات افراد ذی حق و خریدار خودرو 
است.معاون وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات 
حکومتی، مأموریتی برای ساماندهی بازار مسکن ندارد اما اگر 
مردم به دلیل گران فروشی امالك یا باال بودن کرایه ها به این 

سازمان شکایت کنند ما به صورت مصداقی ورود می کنیم.
انصاری با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی بنا به شکایات 
کرد:  اظهار  می کند،  رسیدگی  و  کرده  ورود  موضوع  به  مردم 
برخی از موضوعات حوزه خودرو و مسکن مانند تبیین قیمت ها 
و… به مداخله سایر وزارتخانه ها نیاز دارد که این مسائل در 
کمیسیون ها و دستگاه های مختلف در حال بررسی است.وی با 
بیان اینکه اگر در حوزه خودرو و مسکن به دلیل گرانفروشی، 
عدم انجام تعهد فروش و… شکایتی به سازمان تعزیرات برسد، 
این سازمان با متخلفان برخورد شدیدی می کند.رئیس سازمان 
تعزیرات حکومتی با بیان اینکه گستردگی فعالیت سازمان تحت 
امرش در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات 
به  بنا  و  ندارد  بازار  ساماندهی  برای  یافته ای  سازمان  رسالت 

شکایات افراد ورود می کند.

سرخآبی ها آماده واگذاری هستند

مدیرکل توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها گفت: 
سرخآبی های پایتخت با حسابرسی های دقیق آماده 
واگذاری هستند و با انتخاب حامیان مالی مناسب و 
پرداخت بدهی ها که در مجموع حدود 55 میلیارد 

تومان بود، مجوز حرفه ای 2 باشگاه اخذ شد.
به گزارش زمان از وزارت ورزش و جوانان، »افشین 
های  باشگاه  سنگین  های  مالیات  افزود:  داوری« 
تا  باعث شد  استقالل و پرسپولیس طی سال ها 
مشکالتی در بخش مجوز داشته باشند که بخش 
اعظم آن به دلیل ساختار آنها بود.وی افزود: حسابرسی 
2 باشگاه حدود هشت سال انجام نشده بود و شفافیت 
مالی هم وجود نداشت. از طرفی درآمدزایی جانبی و 
نوع بلیت فروشی 2 باشگاه به دلیل ساماندهی نشدن 
آن مشکالت را بیشتر کرد.مدیرکل توسعه ورزش 
حرفه ای و امور باشگاه ها به تالش وزارت ورزش و 
جوانان برای حرفه ای شدن استقالل و پرسپولیس 
اشاره کرد و افزود: تالش بسیار مضاعف وزارت ورزش 
باعث شد تا با انتخاب حامیان مالی و پرداخت بدهی 
که در مجموع حدود 55 میلیارد تومان بود مجوز 
حرفه ای 2 باشگاه گرفته شود.وی تصریح کرد: مالیات 
هم نقش بسیار مهمی برای صدور این مجوز داشت که 
با درایت و برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان، تمام 
بدهی مالیاتی 2 باشگاه تجمیع و در حال حاضر در 
کمیسیون ماده 251 مکرر قانون مالیاتی کشور مورد 
رسیدگی مجدد قرار گرفته که امیدواریم هرچه زودتر 
مرتفع شود. در واقع دستور وزیر ورزش و جوانان باعث 
شد برای نخستین مرتبه تمامی مالیات های گذشته 
تجمیع و برای اولین بار به صورت مشخص تحویل 
وزارت اقتصاد و دارایی شده تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

داوری ادامه داد: هر دو باشگاه سالیان طوالنی بود که 
حسابرسی نشده بودند و نیاز بود که میزان درآمد و 
هزینه آنها مقایسه شود. با تالشی که طی 2،5 سال 
گذشته داشتیم اکنون به نقطه ای رسیدیم که به روز 
هستیم و در سال 95، 96 و 97 بخش حسابرسی 2 
باشگاه به سرانجام رسیده و آماده واگذاری هستند. 
وی با اشاره به تاکید دکتر سلطانی فر بر روی ساختار 
درست هر دو باشگاه گفت: استقالل و پرسپولیس 
در حال حاضر دارای هیات مدیره توانمند، تخصصی 
و فنی هستند و ساختارشان برابر قوانین و مقررات 
تنظیم شده است. اگر موارد فوق را درست ارزیابی 
کنیم بخش مهمی از آن به ساختار بسیار خوب 2 
باشگاه بر می گردد که باعث شفافیت مالی شده 
اتفاقات خوب دیگری مثل بلیت  است. همچنین 
فروشی الکترونیکی به دستور وزیر ورزش و جوانان 
انجام شد که سابقا فیزیکی بود. میزان درآمدها از این 
طریق کامال شفاف است و به زودی می توان شاهد 
واگذاری کامال منطقی 2 باشگاه باشیم.داوری سپس 
با اشاره به اراده بسیار جدی وزارت ورزش و جوانان 
برای واگذاری 2 باشگاه گفت: برابر قانون و به خصوص 
با تاکید وزیر ورزش بر رفع برخی نواقص در این مسیر، 
مسائل و موارد مربوط به این 2 باشگاه کامال شفاف 
به دستگاه های ذیصالح، مجلس و سازمان خصوصی 
سازی تحویل داده شده و در دی ماه سال 97 این 
 حساب ها یا مستندات تحویل دستگاههای ذیصالح 
داده شده و منتظریم سازمان خصوصی سازی هرچه 
سریعتر برابر قوانین و مقررات زمان مزایده را اعالم 
کند تا بتوانیم شاهد واگذاری این دو باشگاه باشیم.

داوری در مورد بدهی های انباشته شده استقالل و 
پرسپولیس از سالیان دور گفت: بدهی ها به اشخاص 
مختلف، ارگانها، برخی از مربیان داخلی و خارجی و 
بازیکنان بود که با دستور دکتر سلطانی فر در جلسات 
مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بخصوص در رابطه 
با ورزش حرفه ای بدهی ها ساماندهی شد. البته 
پرداخت بدهی ها زمانی مقدور بود که حامی مالی 
وجود داشته باشد چون دولت از حمایت مالی برای 
کمک به دو باشگاه معاف شده بود. به همین منظور 
حامیان خوبی مثل ایرانسل، اتکا و کوثر به صورت دو 
طرفه به 2 باشگاه کمک کردند و هم بهره کافی از 
برند استقالل و پرسپولیس را ببرند.وی گفت: همیشه 
استقالل و پرسپولیس نیازمند کمک  بودند و سیاست 
جدید باعث شد هم بدهی های گذشته آنها پرداخت 
شود و هم با درآمدی که از حامیان مالی داشتند 
شرایط بسیار خوبی در مسابقات داخلی و آسیایی 

داشته باشند.

ایران بر جایگاه نخست اثرگذاری 
علمی خاورمیانه تکیه زد

پایگاه اینترنتی SJR تازه ترین رتبه بندی کشورهای 
خاورمیانه را در اثرگذاری علمی منتشر کرده است که 

در این بین نام ایران در صدر فهرست دیده می شود.
 SJR به گزارش زمان به نقل ازایرنا، پایگاه اینترنتی
با انتشار تازه ترین رتبه بندی کشورهای خاورمیانه در 
سال 2۰17 ، اعالم کرده است که کشور ایران با ارائه 
5۴ هزار و ۳88 مدرک علمی در صدر کشورهای 
خاورمیانه در زمینه اثرگذاری علمی قرار گرفته است.

این پایگاه مدارک علمی قابل قبول کشور ایران را 51 
هزار و 61۴ مدرک و تعداد استنادها به ایران را 28 
هزار و 81۳ استناد اعالم کرده است.بر اساس گزارش 
این پایگاه، کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، رژیم 
صهیونیستی، مصر و امارات متحده عربی به ترتیب 
با ارائه ۴2 هزار و ۴۰5 ، 2۰ هزار و 6۴۴، 2۰ هزار 
و ۳91، 18 هزار و ۳۰ و پنج هزار و 91۴ مدرک 
علمی رتبه های دوم تا ششم را بعد از ایران به خود 
اختصاص دادند.همچنین کشورهای عراق، قطر، اردن، 
لبنان و عمان به ترتیب با ارائه سه هزار و 9۰2، سه 
هزار و 56۴، سه هزار و 228، دو هزار و 912 و یک 
هزار و 667 مدرک علمی در رتبه های هفتم تا یازدهم 

قرار دارند.

اخبار

سرمقاله

هر سختی و گرفتاری در برابر
 دوزخ ، عافیت است

کالمامیر

سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رییس 
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
این که ترامپ به دنبال تغییر در برجام است، 
گفت: رییس جمهور آمریکا تنش زدایی را 
در دستور کار قرار داده و می خواهد مانع 
و  ایران  بین  نظامی  ادبیات  شکل گیری 
نظامی  راهبرد  اساسا  چون  شود،  آمریکا 

برای مقابله با ایران ندارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حشمت اهلل 
رفتارهای  از  تحلیلی  در  فالحت پیشه 
زمان  از  آمریکا  جمهور  رییس  ترامپ 
برای  تمایل  اعالم  تا  تحریم ها  تشدید 
مذاکره با ایران و حتی دادن شماره تماس 
به سفارت سوئیس گفت: واقعیت آن است 
ابزارهای  آخرین  آمریکایی ها  عماًل  که 
اسالمی  جمهوری  علیه  را  خود  تحریمی 
ایران به کار گرفته اند. پیش از این ترامپ 
مشخص  بهمن ماه   ۲۲ تا  را  ضرب االجلی 
کرد و حتی می گفت که تا آن زمان ایران 
که  می کرد  اعالم  و  آمده  مذاکره  میز  پای 
ایران با شکست مواجه می شود که نتیجه 
به  نظامی  قالب  که  کرد  سعی  و  نگرفت 
کمیسیون  بدهد.رییس  خود  تهدیدهای 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
اعزام  زمان  تا  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
بین  توافقی  لینکلن  آبراهام  هواپیمابر  ناو 
ترامپ و بولتون وجود داشت که بعد از آن 
ترامپ سعی کرد تنش زدایی را در دستور 
قرار دهد و مانع شکل گیری ادبیات نظامی 

بین ایران و آمریکا شود چون اساساً راهبرد 
راهبرد  ندارد  ایران  با  مقابله  برای  نظامی 
ترامپ تحریم بود، چون کارش اقتصادی 
است و فکر می کرد با تحریم می تواند ایران 
بکشاند.فالحت پیشه  مذاکره  میز  پای  را 
چالش های  برای  ترامپ  این که  بیان  با 
ادامه  ندارد،  نظامی  راهبرد  هم  کوچک تر 
مدیریت  با  می کند  تالش  ترامپ  داد: 
در  نظامی  ادبیات  از شکل گیری  تحوالت 
مناسبات ایران و آمریکا پرهیز کند.رییس 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
مجلس شورای اسالمی در ادامه در واکنش 
شبیه سازی  پایه  با  تحلیل ها  برخی  به 
احتمال  و  کره شمالی  و  آمریکا  مذاکرات 
اظهار  ایران،  درباره  سناریو  همین  وجود 
متفاوت  شمالی  کره  با  ایران  شرایط  کرد: 
مختلف  ابزار  ایران  می داند  ترامپ  است 
که  کرد  اعالم  اخیراً  آمریکا  دارد.  قدرت 
ایران بمب  تا  فقط می خواهد مذاکره کند 
این  ندارد  دیگری  کار  و  نداشته  هسته ای 
یعنی ترامپ به دنبال تغییر در برجام است 
و خیلی از ابزارهای قدرت ایران را می داند. 
ترامپ می داند که نمی تواند ما را کنترل و 
مهار کند پس عماًل مقایسه ی ایران و کره 
حال  عین  در  است.وی  متفاوت  شمالی 
گفت: البته وجود برخی بازیگران در منطقه 
شرایط را متفاوت کرده است بدان معنا که 
در اطراف کره شمالی دو بازیگر حساس به 
تحوالت یعنی کره جنوبی و ژاپن با راهبرد 

تنش زدایی وجود دارد، اما در منطقه غرب 
آسیا بازیگرانی همچون عربستان سعودی، 
متحده عربی و رژیم صهیونیستی  امارات 
با ادبیات تنش هستند که وجود بازیگران 
شرایط  استمرار  هدف  با  منطقه  در  ثالث 
ایران  مناسبات  ادبیات  و  اوضاع  امنیتی 
باعث  و  است  کرده  متفاوت  را  آمریکا  و 
شده که ادبیات تندی در مناسبات این دو 
امنیت  باشد.رییس کمیسیون  کشور حاکم 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
معتقد  کرد:  اظهار  جمع بندی  در  اسالمی 
در  منطقه ای  منفی  بازیگران  نقش  هستم 
موثر  آمریکا  و  ایران  بین  راهبردی  تقابل 
است وگرنه ایران و آمریکا می توانند تنش 
بین خود را مدیریت کنند. از طرف دیگر 
از  که  کسانی  ایران  اسالمی  در جمهوری 
که  آنهایی  یا  و  می کنند  صحبت  مذاکره 
حرف مقابله را می زنند همه راهبردشان در 
آمریکاست  این برخالف  قالب است  یک 
اختالف  و  تنش  نوعی  دچار  اکنون  که 
تردیدهایی  همان  ترامپ  عماًل  و  شده اند 
آینده  در  را  دارد  کری  به جان  نسبت  که 
بولتون  می کند.  پیدا  هم  بولتون  به  نسبت 
شکست  باعث  می تواند  که  است  کسی 
جمهوری  درباره ی  ترامپ  سیاست های 
اسالمی ایران شود.فالحت پیشه اضافه کرد: 
در ایران هم نظامیان واقعیتی تحت عنوان 
مقابله را مطرح می کنند، چون آمریکایی ها 
در محاسبه توان نظامی ایران دچار اشتباه 

شده اند که نباید این اشتباه را آقای ترامپ 
هم انجام دهد. آمریکا توان ایران را شبیه 
ناو  مقابل  در  ایرباس  مظلومیت  دوران 
آمریکایی ها دید که از آن زمان تاکنون ایران 
بسیار قدرتمند شده است که حتماً جنگ با 
ما مدیریت ناپذیر خواهد بود.وی توضیح 
ملی  امنیت  راهبردهای  وجه  هیچ  به  داد: 
آمریکا اجازه نمی دهد که ترامپ به جنگ 
یا  آمریکا  پس  شود  وارد  ناپذیر  مدیریت 
و  نکرده  محاسبه  خوب  را  ایران  قدرت 
اشتباه  بین  این  در  نمی آورد.  زبان  به  یا 
از  بولتون و  محاسباتی به واسطه پمپئو و 
ناحیه بازیگرانی همچون عربستان سعودی، 
مثل  گروهک هایی  و  صهیونیستی  رژیم 
منافقین صورت گرفته است که نباید دولت 
محاسباتی  اشتباه  دچار  اینگونه  آمریکا 
نظامی شود قطعاً در این شرایط نظامیان ما 
به طور طبیعی تهدیداتی را مطرح می کنند 
که آمریکا دچار حماقت نشود و سیاسیون 
بیان می کنند. در  هم چنین موضوعاتی را 
عنوان  به  مذاکره  از  هم  آمریکا  بین  این 
استفاده  بین المللی  عرصه  در  قدرت  ابزار 
معتقدم  کرد:  اظهار  پایان  در  می کند.وی 
تعیین  شرط  مذاکره  برای  می تواند  ایران 
کند ما کشوری بزرگ هستیم و کشورهای 
بزرگ هم تصمیمات بزرگ اتخاذ می کند. 
به هیچ وجه اجازه نداریم که کشورمان را 
قابلیت  بحران  این  که  کنیم  بحرانی  وارد 

پیشگیری دارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی:

ترامپ، راهبرد 
نظامی برای مقابله 

با ایران ندارد

دالالن اخالل گر از سایتهای فروش اینترنتی حذف می شوند
به دنبال التهابات اخیر در بخش های خودرو و مسکن که به 
غیرواقعی شدن قیمت ها انجامید،  سایت دیوار ناچار به حذف 
قیمت ها در این دو حوزه شد و در بخش قیمت نیز فقط کلمه 
»توافقی« به چشم می خورد. بازار با این راه حل موقت، حسن 

نیت خود را در کم کردن التهاب بازار نشان داد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سایت دیوار پس از دریافت 
بازخوردهای کاربران و همچنین بررسی ها و جلسات مختلف 
شکلی  به  التهاب  کاهش  برای  را  راهکارهایی  مسئوالن،  با 
پایدارتر و بازگشت آرامش به معامالت عموم مردم در نظر 
گرفته است. چند روزی است، دو بازار خودرو و امالک درگیر 
التهابات بسیاری شده و سایت دیوار که بستری برای فروش 
اینهاست، نیز از این التهاب بی نصیب نمانده است. از دالیل 
این التهابات می توان به برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا 
ناشی از محدودیت های تولید، ممنوعیت واردات خودرو به 
کشور و هجوم نقدینگی به بازار خودرو اشاره کرد.بازار مسکن 
نیز التهابات خاص خودش را داشت. بر اساس گزار ش های 
بانک مرکزی، در ماه های پایانی سال گذشته شاهد کاهش ۴9 
درصدی معامالت در شهر بوده و همین شرایط ویژه اقتصادی، 
فرصت را برای تبانی و قیمت سازی  در بازار خودرو -به ویژه 
بازگشت  و  داشته اند-  محدودتری  عرضه  که  خودروهایی 
رکود به بازار مسکن فراهم کرد.منشأ تبانی هایی که در بازار 
قیمت گذاری خودرو و مسکن صورت گرفته، خارج از فضای 

دیوار بود به همین دلیل این نیاز وجود داشت دستگاه قضا 
برای کاهش این التهابات وارد میدان شود. سایت دیوار نیز 
پس از برگزاری جلسات مختلف، تصمیم گرفت اصالحاتی 
این دست به  از  تا مشکالتی  ایجاد کند  را در پلتفرم خود 
صفر برسد. این سایت با صدور بیانیه ای راه حل های کاربردی تر 
برای کاهش التهابات را ارائه داده است.اولین قدمی که آن ها 
برخواهند داشت، همکاری با سازمان فناوری اطالعات است. 
به این شکل که از این پس در دو دسته بندی خودرو و امالک، 
کد ملی درج  کنندگان آگهی با کد ملی مالک شماره موبایلی 
که از طریق آن ثبت آگهی صورت گرفته، از طریق سامانه 
شاهکار تطبیق داده خواهد شد.در گام بعدی در صورت صحت 
اطالعات وارد شده، تطبیق آن در صفحات آگهی نمایش داده 
می شود. راهکاری که خریدار را از صحت اطالعات هویتی 
آگهی دهنده مطمئن می کند.استعالم هویت، فاز اول اقدامات 
بیشتری  سخت گیری های  بعدی  فازهای  در  و  است  دیوار 
خواهد  اعمال  آگهی دهندگان  هویت  تشخیص  زمینه   در 
شد.این کار منجر به کوتاه شدن دست تبانی گرانی می شود 
واقعی  غیر  آگهی  به درج  اقدام  بی هویت  با سیم کارت های 
یا کاله برداری  بازار  در  التهاب  ایجاد  و هدفی جز  می کنند 

ندارند.
»دیوار« برای دسته بندی های مختلف، راهکارهای مخصوص 
دسته بندی  در  مثال  طور  به  است.  گرفته  نظر  در  نیز 

خودرو به طور آزمایشی و تا زمان رفع التهاب بازار، قیمت 
های خودرو با استفاده از فهرست اتحادیه  صنف دارندگان 
نمایشگاه ها و فروشندگان خودرو، اعالم می شود. در کنار آن 
محدودیت هایی در سقف قیمت پیشنهادی آگهی های خودرو 
نیز اعمال خواهد شد. دیوار با همکاری وزارت راه و شهرسازی 
التهابات برداشته است. در  این  نیز قدم دیگری در کاهش 
دسته بندی امالک شهرهای بزرگ، از امروز اطالعات معامالت 
پایان پذیرفته ای که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعالم 
می شود به تفکیک مناطق در اختیار بازدیدکنندگان سایت 
دیوار قرار خواهد گرفت. اطالعاتی که می تواند تصمیم گیری 
در خصوص قیمت ارائه شده را برای کاربران ساده تر کند، البته 
اگر مدام به روز رسانی شوند و جمع آوری آن از سوی نهادهای 
مسئول با دقت انجام شود.سایت دیوار محل درج آگهی های 
رایگان است، در ادامه سیاست ها این مسئله به همین شکل 
باقی خواهد ماند اما برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز 
عموم، اقدام به درج آگهی می کنند، هزینه ای در نظر گرفته 
خواهد شد.برای اجرایی شدن این راهکارها در جهت کاهش 
التهابات بازار مسکن و خودرو، به همکاری سازمان فناوری 
اطالعات و کاهش تعرفه استفاده از سیستم شاهکار، اعالم 
فهرست قیمت از سوی اتحادیه  صنف دارندگان نمایشگاه ها 
و فروشندگان خودرو، درج و به روز رسانی اطالعات معامالت 

پایان پذیرفته ای با کمک وزارت راه و شهرسازی نیاز است.

 قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به 
خدمات رسان  دستگاه های  همکاری  لزوم 
رئیس  گفت:  مهر  مسکن  پروژه های  در 
کشور  مهر  مسکن های  تکمیل  بر  جمهور 

تا پایان امسال تاکید دارد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، از مجموع 
دو میلیون و2۰۰ هزار مسکن مهر شهری 
تحویل  آن  واحد  هزار  و8۰۰  میلیون  یک 
آماده  واحد  هزار   2۰۰ شده،  متقاضیان 
مانده هم  باقی  واحد  هزار  و 2۰۰  تحویل 
کنون  تا  می شود.  تکمیل  امسال  پایان  تا 
مهر  مسکن  اتمام  جشن  استان،  پنج  در 
شهرهای باالی 25 هزار نفر انجام شده و 

دولت وعده داده تا پایان سال پرونده مسکن 
مهر در کل کشور، بجز واحدهایی که دارای 
معارض هستند را ببندد.در روزهای اخیر، 
احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی در مسکن مهر در سفر به کرمان 
و بررسی آخرین وضعیت مسکن مهر این 
تکمیل  بر  جمهور  رئیس  تاکید  از  استان 
مسکن های مهر کشور تا پایان امسال خبر 
مسئول  دستگاه های  همکاری  بر  وی  داد. 
در به سامان رساندن مسکن مهر و انجام 
خدمات زیربنایی و روبنایی در زمان مقرر 
کرد.بیشترین  تاکید  مناسب  صورت  به  و 
در  مهر  مسکن  نیمه کاره  واحدهای  تعداد 
شهرهای پردیس، پرند و هشتگرد قرار دارد 

ایجاد  روند  میدانی،  گزارش های  طبق  که 
سایت ها  این  روبنایی  و  زیربنایی  خدمات 

سرعت گرفته است.
 از 1۰ بهمن ماه سال گذشته در پردیس 
دو قرارداد بزرگ به ارزش 1,۴۰۰ میلیارد 
زیرساخت ها  و  خدمات  ایجاد  برای  تومان 
از جمله مترو و راه های دسترسی به امضا 
مسکن  واحد  هزار   85 از  رسید.هم چنین 
مهر این شهر گفته می شود تا کنون بیش 
واحدها  سایر  و  افتتاح  مورد  هزار   ۳5 از 
پرند هم  تکمیل می شود.در  پایان سال  تا 
اردیبهشت  چهارم  روز  در  مراسمی  طی 
مهر  مسکن  واحد   5۰۰۰ که   1۳98 ماه 
و  آماده سازی  پروژه های  همچنین  و 

از  دیگر  برخی  و  افتتاح  محوطه سازی 
پروژه ها کلنگ زنی شد، مدیرعامل شرکت 
 96 از  که  گفت  پرند  جدید  شهر  عمران 
هزار واحد مسکن مهر پرند، 7۴ هزار واحد 
از  هم  هشتگرد  است.در  شده  بهره برداری 
ابتدا در سال 1۳86 حدود ۴9 هزار واحد 
دلیل  به  که  بود  شده  تعیین  مهر  مسکن 
عدم تقاضا به ۳9 هزار کاهش پیدا کرد. از 
این تعداد 17 هزار مورد تحویل شده و 6 
هزار واحد نیز به پایان رسیده که در مرحله 
رفع نقص قرار دارد. به گفته داوود صفدری، 
مترو  هشتگرد،  عمران  شرکت  مدیرعامل 
این شهر و هم چنین پروژه مسکن مهر تا 

پایان امسال به اتمام می رسد.

تاکید رئیس جمهور بر اتمام مسکن مهر تا پایان امسال
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سی ان ان: کاخ سفید به ایران شماره داد!

شبکه خبری سی ان ان به نقل از یک دیپلمات آمریکایی گزارش داد 
که ترامپ پس از پیشنهاد تماس به مقام های ایران، شماره تلفنی را 

به سوئیس داد تا در اختیار آنها بگذارد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سی ان ان در تارنمای خود نوشت: 
پیشنهاد دونالد  از  منبع دیپلماتیک گفت که کاخ سفید پس  یک 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مقام های ایرانی برای تماس با 
وی، شماره تلفنی را به سوئیس داده که در اختیار تهران بگذارد. این 
منبع دیپلماتیک در عین حال گفت: احتماال سوئیس این شماره را 
در اختیار ایران قرار نمی دهد، مگر آنکه مقام های ایرانی به صورت 
مشخص درخواست دریافت این شماره را داشته باشند؛ اما ظاهرا 
خیلی بعید است که ایرانی ها این کار را بکنند. به نوشته سی ان 
ان، مقام های کاخ سفید مدعی هستند که پیشنهاد ترامپ صادقانه 
است. این شبکه خبری همچنین به نقل از منابع آگاه از موضوع 
تبادل زندانیان گزارش داد که مقام های ایرانی درخواست آمریکا 
برای آزادی »محمدباقر نمازی« زندانی ایرانی-آمریکایی را رد کرده 
اند. به نوشته سی ان ان، رابرت اوبراین نماینده ویژه آمریکا در امور 
گروگان ها اوایل اردیبهشت ماه در نامه ای به ایران خواستار آزادی 
نمازی به عنوان پیش شرط برای شروع مذاکرات تبادل زندانیان 
شده بود. این نامه مدت کوتاهی پس از پیشنهاد محمد جواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران برای تبادیل زندانیان آمریکایی در ایران با 
ایرانیانی که در آمریکا به بهانه هایی از جمله نقض تحریم ها زندانی 
هستند، ارسال شده است. منابع آگاه به سی ان ان گفتند که طرف 
این استدالل که هیچ پیش شرطی برای  با  پیشنهاد را  این  ایرانی 
مذاکرات نباید تعیین شود، رد کرده است. ظریف روز چهارشنبه 
4 اردیبهشت ماه در نشست انجمن آسیایی در نیویورك گفت: در 
آمریکا و اروپا ایرانیانی هستند که در زندان هستند، چون آمریکا به 
آنها اتهام نقض تحریم ها را زده است. اتهام آنها ارسال تجهیزات 
هواپیمای مسافربری و نه جت بوده است. ما مترجم داریم که در 

استرالیا زندانی است.
 ظریف ادامه داد: ما در مورد زاغری صحبت می کنیم؛ که البته من 
ناراحتم از شرایط او و به عنوان وزیر امور خارجه هر چه از دستم 
برآمده برای کمک انجام داده ام اما هیچ کسی از زنی که در استرالیا 
در زندان است، سخن نمی گوید. وی اضافه کرد: من این پیشنهاد 
را علنا می دهم، بیایید زندانی ها را تبادل کنیم. یک مقام وزارت 
خارجه آمریکا در واکنش به سخنان ظریف در مورد تبادل زندانیان 
گفت: ایران می تواند با آزادی اتباع آمریکایی، جدیت خود را در 
زمینه مسائل کنسولی از جمله مسائل مربوط به ایرانی هایی که به 
نقض قوانین تحریمی ایاالت متحده محکوم شده یا تحت پیگرد قرار 

گرفته اند، نشان دهد.
ترامپ روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری پیشنهاد گفت و گو را 
داد و گفت: کاری که آنها باید انجام دهند این است که با من تماس 
بگیرند و ]به صحبت[ بنشینند. ما می توانیم توافق کنیم، توافقی 
منصفانه.وی افزود: آنها باید تماس بگیرند. اگر این کار را انجام 
بدهند ما آماده صحبت با آنها هستیم. دوست دارم آنها با من تماس 
بگیرند. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیش 
از آن در ادامه رفتارهای خصمانه با مردم ایران، با صدور فرمانی 
اجرایی، بار دیگر تحریم هایی را علیه بخش آهن، فوالد، آلومینیوم 

و مس ایران اعمال کرد.
فرمان اجرایی ترامپ روز چهارشنبه در سالروز خروج یکجانبه از 
توافق بین المللی و مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و اعمال تحریم های غیرقانونی صادر شد.»مجید تخت روانچی« 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در واکنش به پیشنهاد ترامپ برای 
گفت وگو با ایران اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا ابتدا باید 
پاسخ دهد چرا میز گفت وگو را ترك کرد. چه تضمینی وجود دارد 
که او در گفت وگوهای آتی میان ایران و آمریکا دوباره بدقولی 
نکند؟ پیشتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه 
با شبکه سی بی اس گفته بود: میز مذاکره ای هست که هنوز هم 
وجود دارد. ما آن میز مذاکره را ترك نکردیم. ایاالت متحده طرفی 
بود که میز مذاکره را ترك کرد. بقیه اعضای برجام هنوز آنجا هستند.

 لزوم مسئولیت پذیری آمریکا 
در برابر آوارگان افغان

مسئول  آمریکا  خارجه:  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
اصلی آوارگی مردم افغانستان است و باید هزینه آن 

را بپردازد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ سید عباس 
عراقچی درگفتگو با برنامه سالم صبح بخیر شبکه 
سه سیما با اشاره به جریان سازی های انجام شده در 
مورد سخنان وی در مورد مهاجران افغان در ایران 
تصریح کرد: این که عراقچی گفته است اگر تحریم ها 
فشار آورد ما مجبوریم با برادران و خواهران افغان 
خودمان خداحافظی کنیم این تعبیر از بنده نیست.
وی افزود: یک برداشت و سوءتفاهم بزرگی نسبت 
بحث  است،  گرفته  صورت  بنده  صحبت های  به 
اخراج، بازگرداندن و خداحافظی اصاًل مطرح نیست.
عراقچی گفت:حرفی که در آن شب زدم این بود که 
ما در مقابل برادران و خواهران افغان خود گزینه های 
جدیدی را قرار می دهیم اروپایی ها باید به مسئولیت 
خود عمل کنند و عمل به این مسئولیت نیز از دو 
طریق انجام پذیر است.وی افزود: اروپایی ها باید در 
تأمین هزینه مهاجران و پناهندگان افغان مشارکت کنند 
و بخشی از آن ها را در خاك خود بپذیرند اصاًل بحث 
بلکه  نیست  مطرح  کشورشان  به  افغان ها  بازگشت 
موضوع قرار دادن گزینه های جدید پیش روی افغان ها 
برای بهبود وضعیت این عزیزان است و اروپایی ها نیز 
مهاجران افغان را بپذیرند.عراقچی با بیان اینکه روی 
با افغانستان و نه افغان هاست  صحبت ما اصاًل نه 
بلکه با غربی ها و اروپایی هاست گفت: دیگرانی که 
مسبب بسیاری از مشکالت و مسائل در افغانستان 
هستند باید به مسئولیت خود در این رابطه عمل کنند.
وی افزود: مسبب مشکالت و آوارگی مردم افغانستان 
مردم ایران نیستند بلکه در درجه اول امریکایی ها و 
غربی ها و کسانی هستند که گروه های تروریستی در 
افغانستان ایجاد و از آن ها حمایت کردند و نیروی 
نظامی به افغانستان فرستادند و در آنجا پایگاه نظامی 
ایجاد کردند، در این کشور جنگ به راه انداختند لذا 
نباید توقع داشته باشند فقط ایران هزینه های عملکرد 
خواهران  و  برادران  با  گفت:ما  بپردازد.وی  را  آن ها 
افغان خودمان 40 سال است که زندگی می کنیم و 
اتفاقاً بسیار حضور خوبی در ایران دارند و در جبهه ها 
رشادت های بسیار کرده اند و در زمان جنگ با صدام 
داشتند.معاون  بسیاری  رشادت های  حرم  از  دفاع  و 
وزیر امور خارجه با بیان اینکه روابط واقعاً برادرانه و 
خواهرانه بین مردم ایران و افغان ها وجود دارد تاکید 
کرد: بحث ما کمک بیشتر به همین عزیزان است و 
دیگران نیز مسئولیت خود را باید در این رابطه انجام 
دهند.وی افزود: تا جایی که توانستیم کمک کردیم و 
باز هم کمک خواهیم کرد و تا هر روزی که بتوانیم 
ما  ایران حضور خواهند داشت  افغان های عزیز در 
هیچ مشکلی با این موضوع نداریم، اما نمی شود که 
غربی ها، امریکا و اروپایی ها ما را تحریم و فشار های 
اقتصادی سنگینی را بر ما تحمیل کنند، اما مسئولیت 
خود را در این رابطه فراموش کنند.وی با تاکید بر 
با  مبارزه  هزینه های  تامین  در  اروپا  مشارکت  لزوم 
هستند  کشور هایی  ما  مخاطب  گفت:  مخدر،  مواد 
آن ها  لذا  بودند  افغانستان  مردم  آوارگی  مسبب  که 
هستند که باید به مسئولیت خود عمل کنند.سیدعباس 
عراقچی درباره اظهارات خود در خصوص افغان های 
مقیم ایران، مهاجرت را مسئولیت بین المللی خواند و 
افزود: جمهوری اسالمی ایران تاکنون بیش از توان 
خود به مسئولیتش در این راستا عمل کرده است و 
تا حد توان نیز کمک خواهد کرد، اما اروپایی ها نیز 
باید به مسئولیت خود عمل کنند لذا این موضوع را با 

جدیت پیگیری می کنیم.

ادعای ترک ها مبنی بر حمله ارزی 
آمریکا به این کشور 

اهوال گزارش داد: روزنامه نزدیک به دولت »حریت« 
در گزارشی اعالم کرد بانک های آمریکایی »جی پی 
مورگان« و »سیتی بانک« در پس حمله به لیر قرار 

دارند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، روزنامه حریت ترکیه 
آمریکایی  بانک های  است  کرده  اعالم  گزارشی  در 
از چندین تالش  بانک پس  جیپی مورگان و سیتی 
برای تضعیف ارزش لیر، اکنون در پس حمله جدید 
به بازارهای ارزی این کشور هستند.دور جدید ریزش 
کمیسیون  که  گرفت  آن صورت  از  پس  لیر  ارزش 
انتخابات این کشور به درخواست رجب طیباردوغان، 
انتخابات  نتایج  ابطال  دستور  ترکیه  جمهور  رئیس 
داد. را  آن  برگزاری مجدد  و  استانبول  در  شهرداری 
کارشناسان و فعاالن بازار ارز هشدار داده اند که اقتصاد 
ترکیه تحمل اوضاع متشنج سیاسی این کشور را ندارد 
و ممکن است لیر به سطوح پایین تری نیز سقوط کند. 
روزنامه حریت در ادامه گزارش خود با اشاره به مداخله 
بانک مرکزی در بازار ارز گفته است به دنبال حمایت 
این بانک و بانک های دولتی دیگر، ارزش لیر بار دیگر 
در برابر دالر تقویت شده است.نورا نوتبوم، کارشناس 
مسائل اقتصادی در مؤسسه » ابن امرو« هشدار داده 
است لیر به دلیل مناقشات داخلی و مجادله با آمریکا 
سر خرید سامانه موشکی اس 400 از روسیه و هم 
چنین سیاست های بانک مرکزی ممکن است به سطوح 
پایین تری سقوط کند. با این حال به نظر می رسد که 
مقامات ترکیه در حال ارزیابی برخی تصمیمات خود 
بانک های  ترکیه،  که  نیست  بار  نخستین  هستند.این 
آمریکایی را متهم به دخالت در بازار ارز این کشور 
می کند. پیش تر بعد از آن که بانک آمریکایی جی پی 
مورگان در گزارشی مدعی شده بود ارزش لیر پس از 
انتخابات محلی سی و یکم مارس کاهش خواهد یافت 
و به مشتریان خود توصیه کرده بود سهم دالر از سبد 
ارزی خود را تقویت کنند، نهاد ناظر بر نظام بانکی ترکیه 
از آغاز رسیدگی به پرونده این بانک به اتهام اخالل در 

نظام ارزی این کشور خبر داده بود.

خبرخبر

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره 
به تصمیم ایران برای تعلیق مرحله ای تعهدات 
خود و در نظر گرفتن فرصت 60 روزه برای 
طرف های مقابل در توافق هسته ای برجام گفت: 
فرصت خوبی برای اروپاست که با تسریع در 
اقدام گذشته  اینستکس، کندی  اجرایی کردن 
خود را جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند.
سیدکمال  ازایسنا،   نقل  به  زمان  گزارش  به 
روابط  راهبردی  شورای  رئیس  خرازی، 
خارجی کشورمان که برای شرکت در مجمع 
رهبران برای صلح به پاریس سفر کرده است، 
کمیسیون  رئیس  سارنز،  دو  ماریل  خانم  با 
مالقات  فرانسه  ملی  مجلس  خارجی  روابط 
کرد. خانم دو سارنز با ابراز خرسندی از این 
دیدار و تأکید بر اهمیت ایران، خواستار شنیدن 
دیدگاه دقیق تهران در خصوص تصمیم اخیر 
مبنی بر تعلیق اجرای برخی تعهدات برجامی 
شد. وی گفت: این تصمیم و خروج ایران از 
برجام می تواند نتایج مثبت و ثبات ایجادشده 
بعد از توافق هسته ای را با مشکل مواجه سازد 

کمال خرازی  دارد.  نگرانی  امر جای  این  که 
نیز در توضیح مواضع جمهوری اسالمی ایران 
اظهار داشت: مردم ایران نسبت به اروپا به دلیل 
تبعیت  آن ها و  برجامی  تعهدات  نکردن  اجرا 
دادن  تن  و  ترامپ  تحریمی  سیاست های  از 
به تصمیم های فراملیتی آمریکا به شدت بدبین 

هستند. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
ایران  اسالمی  جمهوری  افزود:  کشورمان 
با صداقت مذاکره کرد و در نتیجه آن توافق 
هسته ای که مورد تائید شورای امنیت سازمان 
ملل هم قرار گرفت، حاصل شد؛ لیکن با وجود 
به  اروپا فقط  ایران،  از سوی  تعهدات  اجرای 

موضع گیری سیاسی بسنده و در عملی کردن 
تعهدات خود کوتاهی کرد. خرازی ادامه داد: 
در نتیجه جمهوری اسالمی ایران بر اساس مفاد 
برجام تصمیم به تعلیق اجرای برخی از تعهدات 
خود گرفت.وی گفت: فرصت دوماهه، فرصت 
خوبی برای اروپاست که با تسریع در اجرایی 
مبادالت  در  تسهیل  برای  اینستکس  کردن 
را  خود  گذشته  اقدام  کندی  مالی،  و  تجاری 

جبران و از مرگ برجام جلوگیری کند.
خارجی  روابط  کمیسیون  رئیس  همچنین 
از  ناراحتی  ابراز  با  نیز  فرانسه  ملی  مجلس 
تصمیمات فراملیتی و فشارهای آمریکا به اروپا 
و انتقاد از خروج آمریکا از برجام، اذعان کرد 
برجام نتوانسته در عمل خوب جلو برود.وی 
اظهار کرد: اروپا و فرانسه برای پیشبرد و حفظ 
برجام، اراده و حسن نیت دارند و امیدواریم 
به راه حل مناسبی برسیم.دو سارنز همچنین بر 
اهمیت تبادل هیئت های پارلمانی بین دو کشور 
دیدگاه های  و  واقعیت ها  بهتر  شناخت  برای 

طرفین تأکید کرد.

خرازی: تسریع دراجرای تعهدات اروپا، برجام را حفظ می کند

هشدار به اروپا برای جلوگیری از مرگ برجام

سازمان همکاری اسالمی خواستارخروج 

صهیونیست ها از جوالن

سازمان همکاری اسالمی درنامه ای به کمیسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی 
از وضعیت حقوق بشر ساکنان جوالن اشغالی 
بر  صهیونیستی  رژیم  حاکمیت  شناسایی  و 
آمریکا، خواستار خروج  از سوی  منطقه  این 
صهیونیست ها از همه سرزمین های اشغالی از 

جمله جوالن شد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »طاهر حسین 
همکاری  سازمان  کننده  هماهنگ  اندرابی« 
اسالمی در ژنو در نامه ای به »میچل باچله« 
متحد  ملل  بشر سازمان  عالی حقوق  کمیسر 
حقوق  شورای   ۲1/40 قطعنامه  به  اشاره  با 
بشر این سازمان درباره منطقه جوالن سوریه، 
نگرانی جدی اعضای سازمان همکاری اسالمی 
پیرامون شناسایی حاکمیت رژیم صهیونیستی 
را  آمریکا  سوی  از  جوالن  های  بلندی  بر 
نامه، سازمان همکاری  این  ابراز کرد.براساس 
اسالمی این اقدام دولت دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا را مشروع کردن اشغالگری 
رژیم صهونیستی در جوالن سوریه و بخشیدن 
خاك این کشور به اشغالگران می داند.هماهنگ 
کننده سازمان همکاری اسالمی تاکید کرد که 
براساس منشور ملل متحد، قوانین بین المللی و 
قطعنامه های سازمان ملل به ویژه قطعنامه های 
۲4۲، 33۸ و 4۹۷، این اقدام نقض آشکار حق 
حاکمیت ملی و یکپارچه سرزمینی جمهوری 
عربی سوریه است.شورای حقوق بشر سازمان 
ملل در قطعنامه های ۲1/40 و ۲4/40 که از 
سوی سازمان همکاری اسالمی پیشنهاد شده 
بود، بر غیرقابل پذیرش بودن حاکمیت از طریق 
اشغالگری و همچنین رعایت حقوق ساکنان 
جوالن اشغالی از سوی نیروهای اشغالگر تاکید 

کرده است.شورای حقوق بشر سازمان ملل در 
این قطعنامه ها همچنین خواسته است که رژیم 
صهیونیستی اقدامات سرکوبگرانه علیه ساکنان 
جوالن اشغالی را متوقف کرده و از اقدامات 
وضعیت  تغییر  به  منجر  که  اداری  و  قضائی 
حاکمیتی این منطقه شود، خودداری کند؛ چراکه 
ناقض کنوانسیون چهارم ژنو و  اقدامات  این 
قوانین بین المللی است.این نامه تصریح کرد 
اعضای سازمان همکاری اسالمی تاکید دارند که 
اقدام ایاالت متحده در شناسایی حاکمیت رژیم 
صهیونیستی بر جوالن، هیچ تغییری در وضعیت 
ایجاد  آن  بودن  اشغالی  و  منطقه  این  حقوقی 
نمی کند.کشورهای سازمان همکاری اسالمی 
همچنین از همه کشورهای عضو سازمان ملل 
می خواهند که به قطعنامه های سازمان ملل 
احترام گذاشته و اقداماتی خالف این قطعنامه ها 
انجام ندهند.اعضای سازمان همکاری اسالمی 
در این نامه تاکید کردند که رژیم صهیونیستی 
باید قطعنامه های مجمع عمومی، شورای امنیت 
و شورای حقوق بشر سازمان ملل را رعایت 
کرده و از همه سرزمین های اشغالی عربی از 
جمله جوالن سوریه و قدس شرقی خارج شود.
رئیس جمهوری آمریکا پنجم فروردین ماه و 
تنها دو هفته پیش از انتخابات پارلمانی سرزمین 
های اشغالی در اقدامی که مغایر با تمامی قوانین 
بین الملل و قطعنامه های شورای امنیت بود، 
حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جوالن اشغالی 
سوریه را به رسمیت شناخت.یکسال پیش از آن 
نیز دولت آمریکا ۲4 اردیبهشت ۹۷ در اقدامی 
تحریک آمیز و در تعارض با تمامی قطعنامه 
های بین المللی، سفارت ایاالت متحده را از تل 

آویو به قدس اشغالی منتقل کرد.

نوری مالکی: 

تهران و واشنگتن گفت وگو کنند

و  عراق  قانون  دولت  ائتالف  رئیس 
ضمن  کشور  این  پیشین  نخست وزیر 
محکوم کردن سیاست تحریم و زورگویی 
خواستار حل مشکالت میان ایران و آمریکا 

از طریق گفت وگو شد.
نوری  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
مالکی، در بیانیه ای خواستار پایان دادن به 
تنش های نظامی منطقه از طریق گفت وگو و 
به دور از سیاست زورگویی شد.وی با بیان 
اینکه ما خواستار پایان تنش میان واشنگتن و 
تهران از طریق گفت وگو هستیم افزود: تنش 
نظامی در منطقه و تهدید به جنگ همراه 
سوی  از  یکجانبه  اقتصادی  تحریم های  با 
جمهوری  یعنی  ما  همسایه  علیه  آمریکا 
اسالمی ایران که در تضاد با قوانین و قواعد 
بین المللی است، پیامدهای خطرناکی برای 
ملت مسلمان ایران و تمام ملت های منطقه 
خصوصاً عراق به دنبال خواهد داشت زیرا 
عراق به تازگی از جنگ داعش رهایی یافته 
است و هسته های خاموش آن تا به امروز 
نیز امنیت و ثبات کشور را تهدید می کند.
المالکی گفت: سیاست به کارگیری زور و 
تهدید با سالح استراتژیک و تالش برای 
زور  منطق  با  سلطه گری  و  اراده  تحمیل 
منطقه  در  بی ثباتی  و  ناامنی  ایجاد  باعث 
جدید  مرحله  آمدن  وجود  به  همچنین  و 
مرحله  این  و  می شود  فراگیر  از خشونت 
می تواند آغاز فصل جدیدی از قتل، ویرانی 
که  است  درحالی  این  باشد  تخریب  و 
ملت های منطقه حساس ما نیازمند آرامش، 
پیشرفت های  تحقق  همچنین  و  ثبات 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همکاری های 

مشترك هستند.وی همچنین اعالم کرد که 
عدم پایندی به معاهدات بین المللی ، اعالن 
جنگ و ایجاد تحریم که به ملت مسلمان 
ایران آسیب می رساند، همانطور که پیش از 
این به ملت عراق آسیب رساند به دور از 
است.نخست  بین المللی  قوانین  و  ضوابط 
کردن  محکوم  ضمن  عراق  پیشین  وزیر 
زورگویی  اسلوب  گفت:  تحریم  سیاست 
تضاد  در  ایران  ما  همسایه  علیه  تهدید  و 
اراده  نقض  و  بین المللی  قوانین  با  آشکار 
یک کشور مستقل است و تجاوزی آشکار 
به یک ملت مسلمان که تسلیم را نمی پذیرد 
به شمار می رود. ملت های با اراده از ناو و 
کشتی جنگی نمی ترسند و تاریخ نشان داده 
است که تجاوز به وسیله زور در برابر اراده 
ملت های آزاده کارساز نیست.رئیس ائتالف 
دولت قانون عراق در ادامه گفت: با توجه 
به تاکید ما بر منافع ملت عراق و حمایت 
و همبستگی از ملت مسلمان ایران و تمام 
ملت های منطقه و همچنین به منظور حفظ 
منطقه و جهان و حفاظت  ثبات  و  امنیت 
کشورها  تمام  از  بین المللی  نظام  ثبات  از 
می خواهیم که موضعی یکپارچه در رابطه 
با سیاست تهدید کننده ملت های منطقه و 
جهان اتخاذ کنند و زبان عقل و گفت وگو 
شده  تعلیق  مشکالت  و  گیرند  کار  به  را 
میان کشورها را با اسلوب هایی حکیمانه و 
طبق قوانین بین المللی حل کنیم نه از طریق 
زورگویی و تحریم.نوری مالکی در پایان از 
سازمان ملل، شورای امنیت و تمام کشورها 
خواست تا آتش جنگ منطقه را خاموش 

کنند.

که  امور شهر؛ شهری  اداره  برای  »شورای شهر« شورایی 
بهترین  باید در  انسان ها،  به عنوان مهم ترین محل زندگی 

سطح از امکانات قرار داشته باشد.
همین دلیل کافی است بر اهم  بودن این ساختار اداری در 
هر جامعه ای. با مروری بر سابقه شورای شهر در تاریخ 
اجتماعی-سیاسی دنیا، این امر برجسته تر می شود. سابقه 
اداره شهر در دولت شهرها حتی از سابقه حکومت ها نیز 
پیشی می گیرد. اداره امور به صورت دولت- شهر موضوعی 
بوده که در یونان باستان و برخی دیگر از تمدن های کهن 

دارای سابقه بسیار است. 
از نظام  ایران به منظور گذر  ساختار مدیریت شهری در 
متمرکز و حرکت به سمت نظام غیرمتمرکز و بیرون رفتن 
از چالشهای رخ داده، الجرم باید ایجاد تحول در نظام برنامه 
ریزی و مدیریت، توسعه پایدار شهری را به عنوان یک راه 
حل اساسی پذیرا باشد و از آنجایی که دستیابی به »توسعه 
پایدار« نیازمند توجه به مسائل اقتصادی، زیست محیطی و 
اجتماعی است نهادی مانند شورای شهر و شهرداری متولی 
و اجرا کننده و دستیابی به »توسعه پایدار« می باشند. امروزه 
شهرها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده اصلی کاالها 
و خدمات، کانون توجه بحث پایداری شده اند. بنابراین 
به یک مدیریت بهینه، جهت کاهش مشکالت فرهنگی، 
اجتماعی، خدماتی، ایجاد آرامش و آسایش، ایجاد عدالت به 
نحو مؤثر و تقویت روحیٔە مشارکت شهروندان نیازمندند. 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای حمایت و توسعه 
محلی  مدیریت  حوزه  برای  پایدار  درآمدهای  ایجاد  و 
مشتمل بر شوراهای اسالمی شهر و روستا و شهرداری ها 
و دهیاری های کشور اردیبهشت ماه ۸۷ براساس اصل ۸۵ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب گردید و مقرر 
شد با موافقت مجلس به مدت پنج سال به صورت آزمایشی 
اجرا گردد.  علیرغم پیش بینی و توقع حوزه های ذیربط، پس 
از بررسی طوالنی که حدود دو سال و نیم به طول انجامید، 
در نهایت این قانون توسط کمیسیون اقتصادی مجلس در 
به  تصویب  و  بررسی  جهت  افزوده  ارزش  الیحه  قالب 
مجلس شورای اسالمی ارائه شد، در حالی که در مفاد اصلی 
این الیحه مغایرت های قانونی داشت به نحوی که در بند 
»خ« ماده یک، کلمه مالیات به عوارض نیز تسری داده شده 
و ایراداتی که به صراحت بیانگر مغایرت با قانون است. در 
الیحه ارائه شده به بحث مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده 
که بر اساس آن سهم شهرداری ها باید به خزانه دولت واریز 
و سپس به استانداری داده شود تا استانداری این بودجه را 

تخصیص دهد.
هفته گذشته اعضای فراکسیون امید از هیات رئیسه مجلس 
افزوده«  ارزش  بر  مالیات  »عوارض  تا الیحه  اند  خواسته 

لوایح  تمام  خصوص  در  که  همانگونه  بماند.  مسکوت 
بحث و بررسی های مختلفی از سوی مخالفین و یا موافقین 
صورت می گیرد این الیحه نیز با موافقان و مخالفانی همراه 
بود.  برخی نمایندگان مخالف بر این اعتقادند که این الیه 
یک نهاد عمومی غیر دولتی را به نهاد دولتی بدل خواهد کرد 
و به نوعی استقالل مالی شهرداریها که وظیفه خدماتی در 

شهرها را برعهده دارند زیر سوال می برد.
منابع  افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه  تصویب  با  قاعدتا 
درآمدی پایدار شهرداری ها به مخاطره می افتد و همین امر 
مشکالتی را برای مدیریت شهری در کالنشهرها به وجود 
خواهد آورد که اگر نمایندگان مجلس به پیامدهای ناشی از 
تصویب این الیحه توجه کنند، این امر ملغی خواهد شد. 
از طرفی دیگر الیحه اصالح و دائمی شدن قانون مالیات 
بر ارزش افزوده که طبق آن بخشی از اختیارات شوراهای 
شد،  خواهد  گرفته  آنان  از  شهری  مدیریت  و  اسالمی 
انتقادهایی را نیز از سوی شوراها و شهرداری ها به  باتوجه 
به اینکه در برنامه سوم و چهارم توسعه کشور بر شکل گیری 
مدیریت یکپارچه و هماهنگ کشور تاکید شده و بر اساس 
آن تمام تصدی گری ها و تولی گری ها حوزه شهر باید به 
شهرداری ها و شوراها برونسپاری شود، این تصمیم دولت 
هم در ارائه الیحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و هم 
تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس مغایرت جدی با قانون 
اساسی، برنامه ششم توسعه و الیحه درآمدهای پایدار دارد.

ظاهر الیحه دائمی کردن مالیات بر ارزش افزوده، بازگشت 
به عقب و دولتی کردن شهرداری ها و دهیاری ها است در 
حالی که این الیحه شهرداری  ها و دهیاری  ها را از نهادهای 
عمومی غیردولتی به نهادهای دولتی و وابسته تبدیل خواهد 
نهادی  به  قانونگذار،  و  نظارتی  نهادی  از  را  کرد شوراها 

تشریفاتی تبدیل می کند.
عده ای که موافق این الیحه هستند، معتقدند که در قانون 
فعلی مالیات بر ارزش افزوده، حوزه مالیات و عوارض از هم 
منفک شده و سهم شهرداری ها مشخص است و بر اساس 
قانون گذشته، نهادهای مالیاتی باید عملکرد این حوزه را 
هر 6 ماه یکبار به شورای عالی استان ها ارائه می کردند اما 
در قانون دائمی شدن، عوارض و مالیات، ترکیب و سهم 
شهرداری  ها و دهیاری  ها، تغییراتی ایجاد شده که دارای 
اشتباه و ایرادات قانونی است. عده ای آن را جوسازی می 

دانند و معتقدند؛ الیحه مالیات بر ارزش افزوده، عوارض 
مالیات تلقی شده، در حالی که هیچ تداخلی بین عوارض 
و مالیات در الیحه مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته و 

سهم هر کدام جداگانه در نظر گرفته شده است.
طرح مباحثی مبنی بر اینکه در گزارش کمیسیون اقتصادی 
درباره مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهری را به عنوان 
مالیات تلقی شده نیز مطرح است که کمیسیون  نشستی با 
نمایندگان شورای عالی استان ها، شهردار و اعضای شورای 
شهر تهران برگزار کرد و در این جلسه مطرح شد که الیحه 
و  مالیات  بخش  شامل   افزوده  ارزش  بر  مالیات  جدید 
عوارض می شود و این دو کنار یکدیگر در این الیحه در 
نظر گرفته شده است و از آنجایی که تمام بخش ها نقطه به 
نقطه عوارض ذکر نشده اما در ماده قانونی عنوان شده که 
۵0 درصد از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض به 
شهرداری ها اختصاص یافته و ۵0 درصد  از آن به عنوان 

مالیات به بخش های تعریف شده تعلق می گیرد.
شکل کنونی الیحه مالیات بر ارزش افزوده مغایر با قوانین 

باالدستی است
اما عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، 
با انتقاد از نحوه اعمال تغییرات در الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده که با رویکردی اقتصادی صورت گرفته، آن را مغایر با 

قوانین باالدستی و قانون برنامه ششم توسعه دانست.
محمد محمودی شاه نشین در خصوص گالیه اعضای 
شورای شهر پیرامون الیحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی 
بر اینکه با این الیحه 60 درصد درآمدهای شهرداری ها از 
بین می رود و موجب تضعیف شورای شهر نیز می شود با 
بیان اینکه کمیسیون شوراها نیز انتقاداتی را به قالب کنونی 
این الیحه وارد می داند می گوید که در شکل کنونی این 
الیحه نظرات کمیسیون اقتصادی لحاظ شده که با رویکرد 
اقتصادی صورت گرفته است و با نگاه مدیریت شهری 
به  نیز  شوراها  کمیسیون  ندارد.  همخوانی  شهرسازی  و 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه  در  اعمال شده  تغییرات 
اعتراض دارد. او می گوید: اعضای کمیسیون شوراها نیز 
نسبت به تغییرات اعمال شده در الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده معترض هستند و چون یک بخشی از آن مربوط به 
مباحث شوراهای شهر و شهرداری ها بود باید به عنوان 
اگر  هم اکنون  می کردند.  بررسی  را  آن  فرعی  کمیسیون 

جهت  در  شود،  داده  فرصتی  مخالفت  دالیل  بیان  برای 
تامین منافع شهروندان و نقش ارزش افزوده که در شهر 
دارد، در این رابطه اظهارنظر خواهیم کرد، هر چند بعید 
به نظر می رسد که بدنه صحن مجلس این بخش از ارزش 
افزوده را بپذیرند. عباس زارع رئیس شورای اسالمی شهر 
کرج نیز با بیان این مطلب که چالش اساسی ما الیحه ای 
است که دولت تنظیم کرده چرا که جهت متمرکز کردن 
درآمدهای ناشی از عوارض هاست و این نشان دهنده این 
است که اختیاراتی که در قانون بصورت محلی به شورای 
اسالمی شهرها واگذار شده کاهش خواهد یافت و این 
اتفاق به نوعی حاکمیت های محلی را خدشه دار کرده 
و تغییر عنوان از عوارض به مالیات تنها تغییر واژه است 
اما تبعات بسیاری دارد چرا که تخصیص ها و تصمیم 
ها دولتی خواهند شد. او معتقد است دولتی شدن، باعث 
فاصله گرفتن شهرداریها و دور شدن از هدفی است که 
برایشان تعریف شده و اگر این قانون تصویب شود عمال 
شوراها در کمیته های برنامه ریزی استان حضور نخواهند 
داشت. اما باید گفت این رویکرد رویکرد خطرناکی است، 
چرا که جدای از تاثیر مستقیم آن بر درآمد شهرداری است 
و از وظایف ذاتی شوراها که در قانون اساسی به صورت 
ویژه به آن پرداخته شده مغفول خواهد ماند. رئیس شورای 
اسالمی شهر کرج تاکید کرد که بعد از انقالب به نقش 
شوراها بصورت ویژه پرداخته شده در حالی که در چند 
دوره اخیر سیاست دولت در جهت کاهش اختیارات و 
در حوزه  مثال  بعنوان  است  رفته  پیش  محلی  حاکمیت 
شهرسازی  قوانین  در  و  شهری  باالدستی  های  برنامه 
اختیارات شورا بسیار محدود شده است در حالی که هر 
روز شاهد رنگ باختتن نقش شوراها بوده ایم. گویا دولت 
عالقمند نیست که جایگاه خود را پیدا کند در حالی که 
در قانون شوراها اختیارات جامع مدیریتی شهر برعهده 
شهرداری هاست حتی قانونی که در دهه 30 نوشته شده 

بسیار مترقی تر از تفویض اختیار شورا وجود دارد.
عباس زارع معتقد است تصویب این الیحه خدشه وارد 
کردن به نظام مردمساالری است چرا که حتی اگر حتی این 
سیاست در جهت کنترل فساد در شورا و شهرداری قلمداد 
شود باید دید به نسبت شوراهایی که در کشور وجود دارد 
چه میزان تخلف صورت گرفته و در برابر آن در دیگر نهادها 

چه اتفاقاتی رخ داده است آنوقت می توان دید که نسبت 
فساد در شوراها در مقایسه با سایر نهادها بسیار کمتر است. 
چرا که ما در کشور باالی 1۲00 شورای شهر و روستا داریم 
که در مقیاس مقایسه فساد در آنها بسیار پایین تر از نهادهای 
دیگر است و اجرای چنین قانونی دلیل موجهی برای تهدید 
دموکراسی نیست. چرا که کارمردم باید به مردم واگذار شود، 
باید تالش کنیم  تمرکز را در مدیریت کشورمان از بین ببریم 
و اعتقاد به حاکمیت محلی داشته باشیم و اختیارات بیشتری 

به شوراها واگذار شود.
از میان بحث و بررسی هایی که انجام شد آنچه جایگاه 
شورا و شهرداری را تهدید کرده مدیریت یکپارچه دولتی 
به جای مدیریت محلی و چابک سازی، دولت را ناگزیر به 
رشد و توسعه همه جانبه کشور کرده و این در حالی است 
که مدیریت محلی با اختیارات بیشتری به رشد و شکوفایی 
خواهد رسید. در صورت تخصیص مالیات بر ارزش افزوده 
به استانداری، شهرداری ها برای گرفتن حق خود درگیر پیچ 
و خم اداری و با مشکالت فراوانی روبرو می شوند. برخی 
از اعضای مجلس هنوز در خصوص اثرات این الیحه بر 
ساختار اداره شهرها اطالعی ندارند. در »ماده ۵0« این الیحه 
تأکید دارد که اختیارات وضع عوارض محدود شود و تنها 
»وزیر کشور« مواردی را به شهرداری، ابالغ کند. تخصیص 
مالیات بر ارزش افزوده به استانداری، منجر به پیچ و خم 
اداری برای شهرداری می شود درحالی که می توان این مبلغ 
را به شکل مستقیم و طبق روال قبل به شهرداری واگذار کرد. 
در این میان هر زمان که استانداری بخواهد سهم شهرداری 
از مالیات بر ارزش افزوده را اختصاص می دهد و برای 
این اختصاص اعتبارات نیز، ممکن است استانداری مسایل 
اولویت دار خود را با شهرداری مطرح کند. با تخصیص 
اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده به استانداری، کار شهرداری 
ایجاد  برای شهرداری ها  و مشکالتی  می شود  سنگین تر 
خواهد شد زیرا این نهاد برای دریافت اعتبارات خود همیشه 
باید دست بسته تسلیم استانداری ها بوده تا بعد از عملی 
شدن خواسته های استانداری ها بتوانند پول خود را دریافت 
کنند. تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده موجب کاهش 
درآمد شهرداری ها می شود. این موضوع یکی از دغدغه 
های جدی نهاد شوراهای شهر و روستای کشور است و این 
تصمیم مجلس نقطه عطفی در سرنوشت و آینده مدیریت 
و  دموکراسی  مردم ساالری،  محلی،  و حکمرانی  شهری 

مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها خواهد بود.
اگر این الیحه تصویب شود، ساز و کار توزیع عوارض و 
مالیات های شهری، مخدوش می شود و درآمدهای شهرداری 
از این محل از بین رفته و دچار چالش و بحران های شدید 

خواهد شد. 

تصویب الیحه مالیات بر ارزش افزوده؛ 

راهی برای کسب درآمد بیشتر دولت؛ دستان خالی شورا و شهرداری 
الیحه مالیات بر ارزش افزوده مغایر قانون اساسی است
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تحول در حوزه عمران و خدماتی

لیال نوری- خبرنگار زمان: شهردار نسیم شهر گفت: 
امسال در نسیم شهر شهروندان فهیم منطقه شاهد سیر 
تحوالت چشمگیری در حوزه های عمرانی و خدماتی 
همانطوری  داد:  ادامه  عباس شوندی   . بود  خواهند 
که  سال ۹۷ در نسیم شهر شاهد تحوالت شگرفی 
در حوزه های عمرانی و خدماتی بودیم امسال نیز 
با افزایش رشد پروژه های عمرانی شهروندان فهیم 
منطقه شاهد خدمات چشمگیری از سوی شهرداری 
با حمایت شورای شهر خواهند بود. سکاندار مدیریت 
شهری همچنین خاطرنشان ساخت ؛با در نظر گرفتن  
همین تحوالت امسال نیز رشد پروژه های عمرانی 
نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری خواهد یافت.

وی رمز موفقیت این اقدامات را در گرو حمایت قاطع 
شورای شهر و مسوولین شهرستان برشمرد و گفت: 
امروز در نسیم شهر شاهد یک انسجام و همدلی خوبی 
بین مردم و مسوولین شهرستان بهارستان بویژه نسیم 
شهر بودیم که این اتحاد و همدلی منجر به تحوالت 
عمرانی و خدماتی شد و این روند خوشبختانه در 

جهت رسیدن به اهداف عالیه تداوم خواهد یافت.

 احداث پایانه  بزرگ شهر
 در غرب اصفهان 

شهرداری   13 منطقه  مدیر  اصفهان:  بهادری- 
اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن 
این  عملکرد یک ساله خود گفت:  گزارش  اعالم 
منطقه با 3 هزار و 600 هکتار حریم، با جمعیتی 
حدود 130 هزار نفر طبق سرشماری سال ۹۵، در 

جنوب غرب شهر اصفهان واقع شده است.
محمد شرفا با اشاره به بودجه منطقه در سال ۹۷، 
 ۸0  ،۹۷ سال  در   13 منطقه  اعتبار  کرد:  تصریح 
میلیارد تومان بود که حدود ۸۵ درصد آن محقق 
شد و نسبت به سال ۹6 رشد 40 درصدی را نشان 
میلیارد  به 100  نزدیک  نیز  سال ۹۸  در  می دهد. 
بودجه عمرانی و جاری منطقه است که 63 درصد 
عمرانی و 3۷ درصد این بودجه جاری است. وی 
سبز  فضای  آبی  نیاز  درصد   ۸۵ افزود:  همچنین 
موجود شهرداری منطقه با آب 4 حلقه چاه تامین 
نیاز  مورد  بتوان آب  این ها  با مجموع  تا  می شود 

فضای سبز را تامین کرد.
شرفا در ادامه با اشاره به اقدامات عمرانی منطقه 
13، اذعان داشت: بخشی از کارهای حوزه عمرانی 
ساماندهی  سطحی،  آب های  دفع  آسفالت،  مانند 
سرویس های بهداشتی، بازسازی پل های عابر پیاده، 
سال  در  که  است  مردمی  نیازهای  و...  پیاده روها 
گذشته انجام شد. مدیر منطقه 13اصفهان، با اشاره 
به پروژه های شاخص منطقه 13 ادامه داد: تملک 
پایانه غرب یکی از پروژه  های  و اجرای فاز اول 
می رود  شمار  به   13 منطقه  در  امسال  شاخص 
چرا که قرار است یکی از پایانه  های بزرگ شهر 
در بخش غرب اصفهان و در مجاورت پل اندیشه 

احداث شود. 

خبر

خدمت رسانی به سیل زدگان و اهدای کمک های 
غیرنقدی به همت شرکت گاز مازندران

ساری-سامان علیزاده: به همت شرکت گاز استان مازندران خدمت رسانی 
به سیل زدگان استان گلستان به ویژه شهرستان های بندرترکمن و گمیشان 
در قالب اهدای کمک های غیرنقدی از قبیل توزیع اقالم غذایی،مصرفی، 

بهداشتی و... با حضور تیم توسن انجام شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران ، به دستور مدیرعامل 
تیم  دوستی،  نوع  و  انسانی  وظیفه  راستای  در  و  مازندران  گاز  شرکت 
واکنش سریع از مناطق سیل زده استان گلستان به خصوص شهرستان های 
بندرترکمن و گمیشان بازدید و به صورت میدانی به امداد رسانی و کمک به 

سیل زدگان این منطقه پرداختند.
در کنار فعالیت های عملیاتی و خدماتی شرکت گاز مازندران ایفای نقش 
محوری در توسعه اجتماعی و پایبند بودن به مسئولیت های اجتماعی از 
مهم ترین ماموریت های شرکت گاز است.  در راستای ایفای مسوولیت 
های اجتماعی و وظیفه همگانی و انسانی، کارکنان این شرکت به صورت 

داوطلبانه در این امرخداپسندانه شرکت کردند

لزوم استفاده از ظرفیت اجتماعی بانوان در 
مدیریت مصرف برق

وحیدی فر-اهواز: مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده در سفری به 
خوزستان از کمپ های اسکان سیل زدگان و مرکز دیسپاچینگ بازدید و در 
جلسه ای با حضور مدیران، معاونین و مشاورین اموز زنان و خانواده صنعت 
آب و برق خوزستان، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان و 

فرماندار کارون، شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود 
دشت بزرگ در این نشست با تشکر از همکاری و همیاری شرکت های 
تابعه وزارت نیرو در مقابله با سیالب، اظهار داشت: تنها حس هم خانواده 
بودن می تواند تعبیر درستی از همکاری های صورت گرفته شرکت های 
تابعه وزارت نیرو در سیل خوزستان باشد و این همدلی و یکی بودن یادآور 

روزهای جنگ بود.
وی تصریح کرد: همکاران به صورت خودجوش برای حفظ پست های 
برق به کمک ما آمدند و شرکت های پیمانکاری که با این شرکت نیز سابقه 
همکاری داشتند اعالم آمادگی برای همکاری کرده بودند و بعضی از آنها نیز 

در عملیات های نگهداری پست ها شرکت داشتند.
این همکاری و همدلی در  منطقه ای خوزستان  برق  مدیرعامل شرکت 
مجموعه خانواده وزارت نیرو را عاملی دانست تا با همه سختی ها و شدت 

بحران سیل، در شبکه کوچکترین خاموشی رخ ندهد.
مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده نیز در این نشست از تالش های 
صورت گرفته در حفظ شبکه تشکر کرد و آن را اقدام ارزنده ای خواند که 

نشان از توان مدیریتی در صنعت برق خوزستان است.
مولود شیوا افزود: استفاده از ظرفیت اجتماعی بانوان در مدیریت مصرف می 
تواند کمک حال صنعت برق کشور باشد و استفاده از این ظرفیت کمک می 

کند تا هدر رفت انرژی به حداقل برسد.
در  استانداری خوزستان  خانواده  و  بانوان  امور  مدیرکل  موسوی  فرانک 
این جلسه با تشکر از اقدامات انجام شده صنعت برق خوزستان در حفظ 
و  همدلی  اخیر  سیالب  در  کرد:  تاکید  سیالب،  در  برق  شبکه  پایداری 
همکاری مثال زدنی بین مردم و دولت بوجود آمده بود و در مدار بودن برق 

کمک کرد تا ابعاد دشواری های سیل بیشتر نشود.
شهناز احمدی روزبهانی مشاور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در امور زنان و خانواده که میزبانی این بازدید و نشست را بر عهده داشت 
نیز در این نشست گزارشی از اقدامات انجام شده این امور و برنامه های 

آن ارائه کرد.

خبر

 خانی نژاد- خبرنگار زمان؛ رئیس پلیس آگاهی 
البرز از دستگیری سه نفر باند سارقین منزل خبرداد.
خبرنگاران  جمع  در  نادربیگی  محمد  سرهنگ 
گفت: سه نفر از اعضای باند سرقت منزل با 60 
کرج  شهرستان  مختلف  درمناطق  سرقت  فقره 

دستگیر شدند.
دستگاه  ازیک  استفاده  با  سارقان  این  افزود:  وی 

خودرو پراید اقدام به سرقت می کردند.
باند  از دستگیری اعضای  وی در بخش دیگری 
سرقت خودرو نیسان و لوازم داخل خودرو در این 

استان خبرداد.
افزایش  پی  در  گفت:  نادربیگی  محمد  سرهنگ 
سرقت خودرو نیسان در برخی مناطق شهرستان 
کرج موضوع به صورت ویژه دردستورکار پلیس 

آگاهی این استان قرارگرفت.
وی اضافه کرد: با تحقیقات بیشتر پلیس اعضای 
سه نفر این باند که هم سابقه دار بودند شناسایی 
که  کرد  نشان  نادربیگی خاطر  دستگیر شدند.  و 

پنج دستگاه  به سرقت  دراعترافات خود  سارقان 
خودروی نیسان و ۹0 فقره تجهیزات داخل خودرو 

اعتراف کردند.
تاکنون سه دستگاه خودروی سرقتی  وی گفت: 

کشف شده است.
رئیس پلیس آگاهی البرز دربخش دیگری ازسخنان 
دراین  ای  حرفه  بر  جیب  زن  ازدستگیری  خود 

استان خبرداد.

نادربیگی افزود: این زن سابقه دار که چندی پیش 
از زندان آزاد شده دوباره اقدام به جیب بری در 
مترو می کرد.وی خاطرنشان کرد که متهم تاکنون 
و  اعتراف کرده  مترو  در  بری  فقره جیب  به ۵0 

تحقیقات همچنان ادامه دارد.
نادربیگی از اعضای باند سرقت منزل با 40 فقره 

سرقت در این استان خبرداد.
درمناطق  منزل  سرقت  افزایش  درپی  افزود:  وی 
جنوب شهرستان کرج پیگیری موضوع به صورت 

ویژه دردستورکار پلیس قرارگرفت.
وی خاطرنشان کرد که اعضای این باند چهارنفر 
بودند که یکی ازآن ها متواری شده بود در شمال 

کشور دستگیر شد.
وی گفت: شیوه سرقت آن ها به روش بالکن روی 
مالباخته  نفر  تاکنون ۹  که  بوده  تخریب درب  و 
البرز  شناسایی شدند. رئیس پلیس آگاهی استان 
بیان داشت که ارزش ریالی اموال مسروقه تاکنون 

هفت میلیارد ریال برآورد شده است. 

دستگیری اعضای باند منزل با 60 فقره سرقت درالبرز 

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت تکرو CC1۲۵ به شماره پالك ۹4۷۸۷-۵۸۷ و شماره موتور 
TK3۹۵334 و شماره تنه TK3۹0010۵1۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

بهشهرمی باشد.

مفقودی
 برگ سبز سواری پژ ۲06 مدل ۸4 به رنگ قرمز – متالیک با شماره پالك ۷3۹م۹۸ 
ایران ۸۲ با شماره موتور 10fx۵x۲4۵34۹۹و شماره شاسی 13۸03۸۸3بنام فاطمه 

اسمعیلی دوغی کالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی  سواری پژ ۲06 مدل ۸4 به رنگ قرمز – متالیک با شماره پالك ۷3۹م۹۸ 
ایران ۸۲ با شماره موتور 10fx۵x۲4۵34۹۹و شماره شاسی 13۸03۸۸3بنام فاطمه 

اسمعیلی دوغی کالئی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی مفقودی
سند کمپانی موتورسیکلت سیستم پیشرو تیپ پیام 1۲۵ به شماره موتور ۸1۵۷1۸6۹ 
و شماره تنهNCR *** 1۲۵H۸۹۷1۷0۵و شماره پالك 4۸4۲۵-۵۸6  متعلق به 

اینجانب غالمعلی دیرنده مفقود و فاقد اعتبار می باشند.
بهشهر

مفقودی
 برگ سبز وسند کمپانی کامیونت – ون شخصی نیسان ۲400 مدل ۸1 با شماره پالك 
۹۲4ص۲۷ایران 1۲ با شماره موتور 001۸0۷66و شماره شاسی c۸0۲6۹بنام رمضان 

یعقوب زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 سند کمپانی  سواری سمند ایکس ۷ به رنگ نقره ای – متالیک مدل ۸3 با شماره پالك 
364ن۷۲ ایران ۷۲ با شماره موتور 1۲4۸۲004۸۹1و شماره شاسی ۸۲۲43461بنام 

میالد غرایاق زندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
برگ سبز سواری سمند ایکس ۷ به رنگ نقره ای – متالیک مدل ۸3 با شماره پالك 
364ن۷۲ ایران ۷۲ با شماره موتور 1۲4۸۲004۸۹1و شماره شاسی ۸۲۲43461بنام 

 بابل میالد غرایاق زندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی مفقودی
برگ سبز موتورسیکلت سیستم پیشرو تیپ پیام 1۲۵ به شماره موتور ۸1۵۷1۸6۹ 
و شماره تنه NCR *** 1۲۵H۸۹۷1۷0۵و شماره پالك 4۸4۲۵-۵۸6 مفقود و 

بهشهرفاقد اعتبار می باشند.

مفقودی
 برگ سبز موتور سیکلت ناتالی تیپ  RD1۲۵CC مدل 13۹0 به رنگ قرمز با 
شماره پالك ۲۸33۹-۵۸۷و شماره تنه  N3S *** 1۲۵F۹01106۸  به مالکیت 

محمد محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
 برگ سبز خودروی سواری پژو تیپ 1600 اردی مدل 13۸۲به رنگ طوسی روشن 
متالیک با شماره پالك ۵31ج1۸ ایران 4۲ با شماره موتور ۲۲36۸۲161۷۲و شماره 
شاسی 00۸۲1160۸3 به مالکیت زهره قربان زاده بهادری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

مفقودی
سند کمپانی و برگ سبز وکارت ماشین خودروی وانت پیکان به رنگ سفید روغنی  
مدل 13۸6و به شماره نیروی انتظا می ۷43 ص۷6 ایران -- ۷۲ وبه شماره موتور 
114۸60۲۲6۷6 وبه شماره شا سی 31۲3۹01 به نام  صادق زاغ پشت خاچکی مفقود 

نوشهر گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد

آگهی مفقودی
متالیک مدل13۸1به شماره پالك  پرایدرنگ مشکی  برگ سبزوسندکمپانی سواری 
ایران34-۹۲1ب۲۲وشماره موتور00301۹۵۹وشماره شاسیS141۲۲۸1۷۷۲۹۷0بنام 
یوسف یاری چگنی فرزندشیرمحمدبشماره شناسنامه1صادره ازخرم آبادمفقودگردیده 

شهرستان باغملکوازدرجه اعتبارساقط می باشد.

دادنامه 
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- 

میدان مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان   بانک مهر اقتصاد به وکالت جعفر صادق  دادگر    آدرس : -خوی – خیابان 

امام- ك نواله خان – مجتمع نواله خان ط4 واحد11 
خواندگان::  1- رباب علی اکبرلو  فرزند قوچعلی ۲- علی علی دخت فرزند اسماعیل 

به نشانی :1- مجهوالمکان ۲- –خوی بیمارستان قمربنی هاشم 
موضوع :مطالبه مبلغ 13۸/000/000 ریال ازبابت صدورچک با احتساب خسارت 

دادرسی و تاخیرتادیه بر طبق قرارداد و حق الوکاله وکیل و قرار تامین خواسته 
رای  به صدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم   را  رسیدگی  ختم  شورا   : شورا  رای 
دادگر   جعفر صادق   وکالت  به  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی     مینماید:در خصوص 
بطرفیت1- رباب علی اکبرلو  فرزند قوچعلی ۲- علی علی دخت فرزند اسماعیل 
به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک   بشماره  ۹۷63۹۲ بعهده بانک صادرات  با 
احتساب خسارت دادرسی و  تاخیر با بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  به 
میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت 
بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از 
انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه 
خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه 11 شورای حل 
اختالف خوی و مستندا  به ماده ۲30 قانون مدنی و  به مواد  1۹۸-۵1۹-۵۲۲  قانون 
ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت 
احتساب   با  خواسته  اصل  ازبابت   مبلغ13۸/000/000   پرداخت   به  گان  خوانده 
خسارت دادرسی بمبلغ /۷۵0/000 ریال و تاخیرتادیه  طبق قرارداد  از تا زمان وصول 
حق الوکاله  در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره  در خصوص خوانده 
ردیف اول غیابی بوده و ظرف ۲0 روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض  در همین شعبه  و 
نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض 

در همین شعبه     میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

دادنامه 
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- 

میدان مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان آقای   بانک ملت به وکالت جعفر صادق  دادگر    آدرس : -خوی – خیابان 

امام- ك نواله خان – مجتمع نواله خان ط4 واحد11 
خواندگان::  1- آذر شیخلو فرزند عزیز ۲- هادی ارزانی فرزند ابراهیم  به نشانی 

: –خوی – شهرك ولیعصر  روبروی کالنتری جنب پارك مجهول المکان 
احتساب  با  دریافتی  تسهیالت  ازبابت  ریال   4۲/000/000 مبلغ  :مطالبه  موضوع 

خسارت دادرسی و تاخیرتادیه بر طبق قرارداد و حق الوکاله وکیل 
رای شورا : شورا ختم رسیدگی را اعالم  و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید:در 
خصوص دعوی بانک ملت فرزند  نقی به وکالت جعفر صادق  دادگر    بطرفیت 1- آذر 
شیخلو فرزند عزیز ۲- هادی ارزانی فرزند ابراهیم   به خواسته مطالبه وجه یک قرارداد 
بشماره ۹۲۲۵۹46۸۵/14 بانک ملت با احتساب خسارت دادرسی و  تاخیر با بررسی 
محتویات پرونده و استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  و بقای اصول 
مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال ذمه خوانده  و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه 
معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا شورا با مشورت  
اعضای محترم شعبه 11 شورای حل اختالف خوی و مستندا  به ماده ۲30 قانون مدنی 
و  به مواد  1۹۸-۵1۹-۵۲۲  قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه  را وارد و ثابت 
دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده گان به پرداخت  مبلغ 4۲/000/000ریال ازبابت  
اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ 1/۷00/000  ریال و تاخیرتادیه  طبق 
قرارداد  از تا زمان وصول حق الوکاله  در حق  خواهان صادر و اعالم مینماید. رای 
صادره  در خصوص خوانده ردیف اول غیابی بوده و ظرف ۲0 روز  از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض  در همین شعبه  و نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف ۲0 روز از 

تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین شعبه     میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

دادنامه
شماره دادنامه : ۹/1016ش   -شماره پرونده:11/110۲/۹6

مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی
خواهان: حسین عظیم فر با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر  محل اقامت : خوی 

مجتمع نوراله خان – طبقه چهار واحد11  
خوانده:  حسین تاجیک ادرس: مجهول المکان  

موضوع: مطالبه مبلغ 1۵0/000/000 ریال فیش واریزی  قاضی  پس از مشاوره با 
اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت از درگاه خداوند متعال 

ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا: در خصوص دعوی خواهان حسین عظیم فر با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر  
بطرفیت حسین تاجیک بخواسته مطالبه وجه به مبلغ  1۵0/000/000 ریال از بابت فیش 
واریزی با توجه به اینکه در جلسه دادرسی حاضر نشده  و الیحه دفاعی نیز ارسال ننموده  
باستناد  ماده 1۹4و1۹۸و۵1۹ قانون ایین دادرسی مدنی   حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ1۵0/000/000 ریال بابت اصل خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ  
3۲00/000  ریال خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم از تایخ تقدیم دادخواست  تا 
یوم الوصول صادر و اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع شورا میباشد پس از انقضای آن ظرف بیست روز قابل اعتراض در 

محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد
رضا رضازاده - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده۹۸-43-6ش / وقت رسیدگی :  روز سه شنبه ۹۸/3/۲۸ ساعت۹/30 

صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب پادگان 
شرفخانلو   / خواهان: بانک مهراقتصاد با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :مرتضی 

قاسمی )مجهول المکان(  خواسته : مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله مرتضی قاسمی 
وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  
چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و 
رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. 

عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

رو نوشت آگهي حصروراثت
خانم الله ظاهری عبده وند به شماره شناسنامه  3۲6 متولد 1360 به شرح دادخواست 
به کالسه ۹۸00۷۷4 از این دادگاه درخواست گواهی  حصر وراثت نموده و چنین 
شناسنامه  شماره  به  جهان  و  لطفعلی  فرزند  نظرپور  علی  آقای  که  داشته  اظهار 
46۷0110۵00 در تاریخ 13۹۷/11/1۹ در اقامتگاه دائمي خود بدرود گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-خواهان فوق الذکر همسر متوفی 
 ( متولد 13۹۵  شناسنامه 46116۷43۵۵   به شماره   علی  فرزند  نظرپور    ۲-آریا 

پسرمتوفي(
 (13۷3 متولد   ۵۵۵041۹۲46 شناسنامه  شماره   به  علی  فرزند  نظرپور   3-آرین 

پسرمتوفي(
 (13۸6 متولد   ۵۵۵0334۹۹۲ شناسنامه   شماره   به  فرزندعلی  نظرپور  4-مریم 

دخترمتوفي(
 (13۸۸ متولد    ۵۵۵036۲3۷6 شناسنامه  شماره   به  فرزندعلی  نظرپور  ۵-زهرا 

دخترمتوفي(
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مذبور را یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یاوصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی شورای حل اختالف شماره دو چلگرد ـ ستاره علیخانی 

دادنامه
تاریخ:۹۷/1۲/۲۲             پرونده کالسه:۹۷/ 1 ح/640         شماره دادنامه:۸۲۲    

مرجع رسیدگی کننده:حوزه یکم  حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه 
خسرو  شهید  ك  فارس-  خلیج  بلوار  سینا-  شهرك   : علیرضائی  اکرم  خواهان: 

تقوی- پالك ۲0 –واحد 1  
خوانده:  سعید جعفری اصل   : مجهول المکان 

خواسته: مطالبه وجه    
گردشکار: خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده باال تقدیم دادگاه  نموده که پس از 
ارجاع به این شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت 
تشریفات آیین دادرسی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه بتصدی امضا  کننده زیر 
تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 

مبادرت به انشاء رای می نماید: 
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان خانم اکرم علیرضائی به طرفیت خوانده آقای سعید 
معادل  وجه  مطالبه  بر  مبنی  حکم  صدور  تقاضای  خواسته  به  اصل    جعفری 
30/000/000 ریال از بابت افت قیمت اتومبیل به شماره شهربانی 66۹ د ۸۷ ایران 
10 با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی و احتساب خسارت تاخیر در تادیه و 
خواهان در ایضاح خواسته اعالم نموده که خوانده محترم در اثر تصادف با اتومبیل 
نموده و  دادگستری خسارت وارد  کارشناس رسمی  نظر  اینجانب طبق  به  متعلق 
وی  به  مکرر  مراجعات  با  و  گردیده  تعیین  قیمت  افت  ریال   30/000/000 مبلغ 
حاضر به پرداخت بدهی اش نشده نظر به محتویات پرونده و منضمات پیوست 
دادخواست و نظریه کارشناسی مورخ ۹۷/10/16 به شماره پرونده 4۸0/۸۹۸/۹۷ 
که فتوکپی مصدق آن ضم پرونده می باشد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ وقت 
رسیدگی از طریق نشر آگهی در شورا حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه ننموده است 
علی ایحال شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و به استناد 
مواد 1۹۸ و ۵1۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته پرداخت مبلغ 46۵/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت 1/۵00/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه به ماخذ اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست ) 
13۹۷/10/1۸( لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد، رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز قابل واخواهی در این شورا و پس از آن 
ظرف ۲0 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

می باشد. م/الف 1۸1
هاشم امامی - قاضی شورای حل اختالف چهاردانگه  

 افتتاح مرکز خدمات جامع 
شهری غازیان انزلی

منکویی- رشت: مرکز خدمات جامع شهری 
شادروان دکتر رفعتی در بخش غازیان بندر 

انزلی افتتاح شد.
در مراسم افتتاح این مرکز، اسماعیل حیدری 
از  تقدیر  ضمن  انزلی  بندر  فرماندار  آزاد- 
تالش مسووالن دانشگاه علوم زشکی گیالن 
و حمایت های نماینده مردم انزلی، اظهار کرد:  
افتتاح این مرکز، دسترسی  مردم بخش غازیان 
بهداشتی   خدمات  دریافت  برای  را  انزلی 

تسریع  می بخشد.
نیز،  انزلی  بند- نماینده مردم  حسن خسته 
افتتاح این مرکز را  دستاورد یک کار تیمی 
عنوان کرد و  افزود:  با همکاری و مشارکت 
مسووالن شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی 
مشکالت  همه  علیرغم  مرکز  این  گیالن، 

اقتصادی، به بهره برداری رسید. 
های  سال  در  که  مطلب  این  بیان  با  وی  
اخیر اقدامات خوبی در جهت توسعه مراکز 
بهداشتی و درمانی بندر انزلی صورت گرفته 
است، اذعان کرد: احداث مرکز جامع شهری 
امام علی، راه اندازی مرکز غربالگری سرطان 

غرب گیالن در بندر انزلی در آینده نزدیک، 
بخش  توسعه  و  پزشکی  تجهیزات  ارتقای 
های بیمارستانی  از دیگر برنامه های در دست 

اقدام حوزه سالمت گیالن است.
دکتر سیدعارف عابدین نجفی- مدیر شبکه 
بهداشت و درمان انزلی، با بیان این که بندر 
انزلی دارای 3 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 
۲مرکز شهری روستایی و 3 مرکز روستایی 
است، اظهار کرد: طبق ساختار طرح گسترش 
وزارت بهداشت، در بندر انزلی نیز این طرح  

بصورت صددرصد  در حال اجراست. 
وی با اشاره به این که ساخت مرکز جامع 
شهری غازیان از  سال ۹6 آغاز شد، افزود: در 
این مرکز  خدماتی نظیر پزشکی، پرستاری، 
دندانپزشکی، مامایی، آزمایشگاه و مشاوره به 

مردم ارایه می شود. 
مدیر شبکه بهداشت و درمان انزلی با اشاره 
به استقرار نظام ارجاع الکترونیک در گیالن 
گفت: پرونده الکترونیک در مراکز بهداشتی 
و درمانی بندر انزلی استقرار یافته و در حال 
حاضر در مراکز درمانی انزلی، ارجاع بیماران 

بصورت الکترونیک انجام می شود.
شهری  جامع  خدمات  مرکز  پایان،  در   
شادروان دکتر رفعتی در بخش غازیان بندر 
انزلی در زمینی به مساحت ۹03 مترمربع و 
زیربنای 4۷۵ مترمربع با اعتبار ۵0۹ میلیون 
تومان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
پوشش  تحت  را  نفر  هزار   ۲4 مرکز  این 

خواهد داشت.

نظارت مستمر بر عملکرد نازل هاي عرضه 
سوخت پمپ بنزین های البرز

مجاري  عملکرد  بر  نظارت  راستاي  در 
عرضه سوخت و رعایت حقوق شهروندي 
عملکرد نازل هاي عرضه سوخت جایگاه 
های عرضه سوخت استان البرز از نظر کمی 

مورد آزمایش و کنترل دقیق قرار گرفت.
از روابط عمومي  نقل  به  زمان  به گزارش 
شرکت ملي پخش فرآورده های نفتی استان  
البرز کارشناسان واحد خدمات مهندسي این 
شرکت به همراه رئیس واحد روابط عمومي 
ضمن بازدید تعدادي از جایگاههاي عرضه 
سوخت  استان، عملکرد تلمبه ها و نازل 
و  آزمایش  مورد  را  گیري  سوخت  هاي 

نظارت دقیق قراردادند.
پخش  ملي  شرکت  مدیر  توسلي  ابراهیم 
این  در  البرز  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
فعالیت  بر  نظارت  از  گفت: هدف  ارتباط 
ها  جایگاه  در  رسانی  سوخت  عملیات  و 
رعایت حقوق شهروندي، عرضه سوخت 
از  جلوگیری  موجود،  استاندارهاي  طبق 
و  فروشی  کم  از  اجتناب  قاچاق سوخت، 
در  توسلي  است.  احتمالی  های  تخلف  یا 
ادامه به وجود گروه بازرسی و نظارت بر 
کمیت سوخت عرضه شده به شهروندان با 
در اختیار داشتن ابزار و تجهیزات مورد نیاز 
همچون پیمانه های معیار در جایگاه های 
نحوه  گفت:  و  کرد  اشاره  عرضه سوخت 
آزمایش به این صورت است که کارشناسان 
مقدار سوختی را که از هر نازل  در جایگاه 
عرضه می شود را  اندازه گیری  کرده تا از 

میزان بودن آن اطمینان حاصل شود.
پخش  ملي  شرکت  بازرسان   افزود:  وی 
فرآورده های نفتی استان البرز عالوه بر کنترل 
و نظارت بر کمیت سوخت عرضه شده در 
جایگاهها بر کیفیت آن نیز نظارت دارند و 
با در اختیار داشتن تجهیزات آزمایشگاهی 
سیار، سوخت عرضه شده در جایگاه ها را 

از نظر کیفی نیز بررسی می کنند.
توسلي گفت: نظارت کارشناسان بر کمیت 
و کیفیت سوخت در پمپ بنزینها به صورت 
مستمر و ماهانه و یا سرزده بدون هماهنگي 
نظارت  این  مواقع  برخي  در  و  باشد  مي 
ها به شکل بازدید هاي مشترك با حضور 
نمایندگان دستگاههاي ذیربط از قبیل اداره 
تعزیرات حکومتي و اداره استاندارد انجام مي 
شود. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف مرتبط با عرضه سوخت مي توانند 
با شماره تلفن هاي واحد بازرسي و روابط 
پاسخگویي0۹6۲۷  سامانه   یا  و  عمومي 
که در جایگاه هاي عرضه سوخت اطالع 

رساني شده اند تماس حاصل کنند.
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 بزرگترین مدرسه »بیماران تاالسمی« 
برگزار می شود

مدیر عامل انجمن تاالسمی ایران از برگزاری کارگاهی 3 روزه برای 
بیماران تاالسمی خبر داد و گفت: این بزرگترین مدرسه آموزشی طی 
سال های گذشته است. یونس عرب مدیرعامل انجمن تاالسمی ایران در 
گفت وگو با فارس در خصوص برگزاری مدرسه تاالسمی توضیح داد: 
این کالس ها طی سه روز با هدف ارایه آموزش های الزم در خصوص 
نحوه درمان و پیشگیری از بیماری تاالسمی به خانواده ها ارایه می شود. 
وی افزود: این کارگاه با حضور ۲00 بیمار از شهرهای مختلف کشور در 
شهرستان »نمک آبرود« برگزار خواهد شد.  به گفته عرب این بزرگترین 
مدرسه آموزشی طی سال های گذشته است. مدیرعامل انجمن تاالسمی 
ایران با بیان اینکه اساتید برجسته درمان کشور در این همایش حضور 
خواهند داشت گفت: این همایش از تاریخ ۲4 لغایت ۲۷ اردیبهشت 

ماه برگزار می شود.

 هشدار در مورد افزایش پرفشاری خون 
طی سالهای آینده

اینکه  به  اشاره  با  ایران  بالینی  دبیر علمی دهمین همایش داروسازی 
طی سالهای آینده آمار ابتال به پر فشاری خون به شدت افزایش می 
یابد، گفت: امروزه مشخص شده که با استفاده از رویکرد دارو درمانی 
شخصی شده می توان درمان مناسب را برای افراد مختلف در بیماری 
های مزمن انجام داد. به گزارش پیام زمان از روابط عمومی انجمن 
متخصصین داروسازی بالینی ایران، دکتر فرزانه داستان درآستانه دهمین 
همایش داروسازی بالینی ایران اظهار داشت:  این همایش ۲۹ تا 31 
خرداد سال جاری با حضور اساتید و صاحبنظران بر جسته در سالن 
همایش های رازی تهران برگزار می شود که از جمله محورهای آن، 
اساس  بر  دارویی شخصی سازی شده  درمان  دارویی،  های  مراقبت 
خصوصیات بیمار، داروسازی بیمارستانی،مصرف منطقی دارو، الگوی 

مصرف صحیح دارویی و خدمات نوین داروسازی می باشند.
وی با اشاره به اینکه موضوع دارو درمانی شخصی شده است، افزود: 
مطالعات فارماکواکونومی، ایمنی عوارض دارویی و فارماکوویژیالنس و 
اثر بخشی مداخالت داروساز نیز از دیگر محورهای این همایش است. 
دبیر علمی دهمین همایش داروسازی بالینی ایران در ادامه به موضوع 
پرفشاری خون اشاره کرد و بیان داشت: این بیماری یکی از شایع ترین 
بیماری های مزمن در جهان به شمار میرودکه عمده دلیل مراجعه افراد 

به کلینیک ها و مراکز درمانی است.
دکتر داستان با بیان اینکه پر فشاری خون عمدتا عالمتی ندارد، گفت: 
تشخیص دیر هنگام این بیماری سبب بروز مشکالت زیادی برای فرد 
می شود و ارگانهای حیاتی همچون قلب، ریه، مغز و کلیه را به خطر 
می اندازد. وی با اشاره به اینکه در همه بیماری ها اختالف بین فردی 
در ژنتیک افراد وجود دارد و می توان از دسته های دارویی مختلف با 
توجه به ژنتیک فرد استفاده کرد، گفت: این مسئله سبب درمان و پاسخ 
مناسب در مقابله با بیماری میشود که از جمله در حوزه پرفشاری خون 
نیز اینچنین است و با رویکرد دارو درمانی شخصی سازی شده می 
توان با تشخیص زود هنگام و درمان و پیگیری مناسب پیشرفت بیماری 
را کند نمود و در نتیجه هزینه های نظام سالمت را کاهش داد. دبیر 
علمی دهمین همایش داروسازی بالینی ایران خاطر نشان کرد: بر اساس 
آمارهای جهانی پر فشاری خون تا سال ۲0۲6 حدود یک میلیارد نفر 
را در جهان درگیر میکند و در کشور ما نیز آمار آن طی این سال ها دو 
برابر خواهد شده که زندگی نامناسب و در واقع زندگی شهری، عدم 
تحرك و تغذیه ناسالم عمده علت ابتال به این بیماری  به شمار می رود 
با توجه به این موضوعات می تواند با تشخیص زودهنگام و درمان و 
پیگیری مناسب پیشرفت بیماری را کند نمود و در نتیجه هزینه های نظام 

سالمت را کاهش داد.

خبر

 تهدید هویت و ماهیت فرزندان 
در فضای مجازی

وزیر آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش باید 
مسیرش را اصالح کند و از حافظه محوری فاصله 

بگیرد.
سید محمد بطحایی در سفر یک روزه خود به نیشابور 
مدیران  و  پیشکسوت  معلمان  از  تعدادی  در جمع 
آموزش و پرورش این شهرستان در اردوگاه شهید 
رجایی )باغرود( افزود: امروز آموزش و پرورش فقط 
بر حوزه شناختی و دانش متمرکز شده و فقط دانش 
آموزانی را تشویق می کند که نمره های ۲0 بیشتری 

بگیرند.
ما  فرزندان  ماهیت  و  هویت  امروز  داد:  ادامه  وی 
در فضای مجازی مورد تهدید قرار گرفته است در 
حالی که باید یاد بگیرند که ارزش هویتی ما کمک به 

مظلومان و افتادگان است و آن را حفظ کنند.
تعلیم و تربیت  وزیر آموزش و پرورش گفت: در 
اسالمی رقابت فردی و این که هر کسی باید فقط 
گلیم خودش را از آب بکشد، جایی ندارد و این را 
باید به فرزندانمان بیاموزیم و آموزش و پرورش هم 

باید به این سمت برود.
پرورش،  و  آموزش  اصلی  کارکرد  افزود:  بطحایی 
سطح  در  باید  گفتمان  این  و  است  پذیری  جامعه 
خانواده ها ترویج شود نه آن چه که به ویژه در متوسطه 

دوم به سراغش رفته ایم و اجرا می کنیم.
وی اضافه کرد: کارکردهای آموزش و پرورش باید 
اصالح شود و این اصالح باید از دوره ابتدایی شروع 
شود و در همین راستا آزمون و کتابهای کمک درسی 

را ممنوع کرده ایم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: طی یک سال گذشته 
و  آموزش  منطقه  رئیس  دو  و  مدرسه  مدیر  چهار 
پرورش به علت زیر پا گذاشتن خط قرمزهای تعلیم و 

تربیت لغو ابالغ شده اند.
بطحایی افزود: فرزندان ما باید بیاموزند که در سختیها 
صبور و کوشا باشند، خشم خود را کنترل کنند و 
دهها هدف آموزشی دیگر که باید به آنها برسیم ولی 

متاسفانه از آنها عقب هستیم.
وی اضافه کرد: امسال بیش از 10 میلیون دانش آموز 
در سراسر کشور داوطلبانه در مسابقات فرهنگی و 

هنری شرکت کردند. 
تحصیلی  سال  در  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
کنونی حدود دو میلیون و ۸00 هزار دانش آموز و 
معلم در نهضت حفظ جزء 30 قرآن کریم شرکت 
کردند که از این تعداد تا دو هفته پیش 4۸0 هزار 
نفر کل جزء 30 قرآن را حفظ کرده اند. در حالی 
که سال تحصیلی قبل ۲۲0 هزار نفر در این برنامه 
شرکت کردند.  بطحایی افزود: امروز 14 میلیون دانش 
آموز کشور جزء طبقه انقالبی و متدین هستند که در 
صورت نیاز همانند دوران انقالب و جنگ تحمیلی 
حاضر به جانفشانی و ایثار هستند و اینها نشانه های 

هویتی ماست. 
وی اضافه کرد: نظام برای حفظ این نشانه های هویتی 
محکم برابر نسخه های تجویزی از آن سوی مرزها 
ایستادگی می کند و در روزهای اخیر هم شاهد هستیم 

که هجمه ها سنگین تر شده است. 

خبر

رییس مرکز ملی مطالعات اعتیاد گفت: اعتیاد 
به وسایل ارتباطی از سن پایین شروع می شود 
و اوج آن در نوجوانی است، در پسرها استفاده 
از بازی های رایانه ای بیشتر است و دخترها، 

بیشتر سراغ شبکه های اجتماعی می روند.
به گزارش از مرکز ملی مطالعات اعتیاد، آفرین 
رحیمی موقر افزود: اعتیاد به بازی های رایانه 
ای موضوع جدید و یک دهه بوده که تبدیل 
به موضوعی بهداشتی شده و در طول چند ماه 
گذشته وارد طبقه بندی بیماری ها شده بنابراین 

یک بیماری رسمی شناخته شده است.
ای  رایانه  بازی های  به  اعتیاد  داد:  ادامه  وی 
و  شود  شروع  سالگی  سه  سن  از  می تواند 
متأسفانه خیلی از والدین فکر می کنند اگر در 
سن خیلی پایین وسایل ارتباطی را در اختیار 
بچه ها قرار دهند به تقویت هوش آنها کمک 
می کنند و خیلی مواقع برای اینکه بچه ها را 

سرگرم کنند، از این شیوه استفاده می کنند.
بازی  به  اعتیاد  کرد:  اضافه  روانپزشک  این 
کردن خودش به خودی خود بیماری است 
یعنی اعتیاد بر اساس تعریفش باعث می شود 
فرد بیش از اندازه به آن موضوع توجه کند 
و از فعالیت های فیزیکی معموالً می زند و 
از موارد مورد عالقه و مورد تعهدش حذف 

می کند تا به بازی کردن بپردازد.

رییس مرکز ملی مطالعات اعتیاد، گفت: در 
کودکان و نوجوانان مشکل سالمتی جسمی 
هم پیش می آید و بسیاری اوقات از خواب 
و خوراك شان می زنند تا با رایانه بازی کنند 
و ممکن در جاهای نامناسب مثل زمانی که 
از خیابان رد می شوند همچنان به بازی کردن 
مشغول باشند و خطراتی برای آنها ایجاد شود.
پیشگیری  را  مداخله  بهترین  موقر،  رحیمی 
دانست و گفت: امروزه دانش در مورد بازی 
بندی  طبقه  وارد  تازگی  به  چون  است  کم 
کم  بسیار  نیز  پژوهش ها  و  شده  بیماری ها 

است. وی ادامه داد: در مرکز ملی مطالعات 
یک گروه بسیح کردیم که به طور اختصاصی 
بر روی اعتیادهای رفتاری کار می کنند و به 
تازگی دستورالعمل های مربوط به پیشگیری 
و درمان تدوین می شود ولی بر اساس دانشی 
که در حال حاضر وجود دارد توصیه می شود 
باشند بچه ها حداکثر یک  خانواده ها مراقب 
ساعت در روز بازی کنند و بازی ها متناسب با 

سن کودکان باشد.
از چه سنی  اینکه  البته  افزود:  رحیمی موقر 
بچه ها می توانند بازی کنند اختالف نظر وجود 

دارد ولی کمتر از سن 3 یا 4 سالگی توصیه 
نمی شود از بازی های یارانه ای استفاده کنند.

رییس مرکز ملی مطالعات اعتیاد،در ادامه یکی 
کنگره  در سیزدهمین  قابل طرح  مباحث  از 
دانش اعتیاد را، بررسی رفتارهای اعتیاد آور و 
افراط در استفاده از فضای مجازی عنوان کرد.
وی از کنگره دانش اعتیاد به عنوان یکی از 
بزرگ ترین کنگره های علمی در کشور نام برد 
در  اعتیاد  دانش  کنگره  سیزدهمین  افزود:  و 
روزهای 30 مرداد تا اول شهریور ۹۸ برگزار 
علوم  دانشگاه  روانپزشکی  استاد   . می شود 
پزشکی تهران، شعار کنگره امسال را تصمیم 
گفت:  و  کرد  عنوان  دانش  بر  مبتنی  گیری 
برای کنگره امسال، وقت بیشتری به مسئوالن، 
سیاست گزاران و برنامه ریزان دادیم تا بتوان 
با استفاده از دانشی که در کشور تولید شده، 
در تصمیم گیر ی های درست و صحیح که 
منجر به برنامه های موفق و با کیفیت می شود، 
درست عمل کنیم. وی، الکل، حشیش، مواد 
مورد  داروهای  تا  افیونی  مواد  و  محرك 
مصرف مثل ترامادول و همچنین اعتیادهای 
گیم،  و  کردن  بازی  در  افراط  مانند  رفتاری 
افراط در استفاده ازشبکه های اجتماعی، افراط 
در استفاده از اینترنت و وسایل رایانه ای، را از 

محورهای کنگره بیان کرد.

رکورداری دختران در استفاده از شبکه های اجتماعی

دانش   حال  رعایت  منظور  به  پرورش  و  آموزش  وزارت 
آموزان در ماه مبارك رمضان با صدور بخشنامه ای ساعت 
آموزشی مدارس در روزهای باقی مانده از سال تحصیلی را 

کاهش داد.
به گزارش  از مرکز اطالع رسانی آموزش و پرورش متن 
کامل بخشنامه صادرشده خطاب به مدیران کل استان های 
اتخاذ شده و  »پیرو تصمیمات  بدین شرح است:   کشور 
به منظور رعایت حال دانش آموزان در ماه مبارك رمضان 
، در روزهای باقیمانده از سال تحصیلی جاری از ساعت 
آموزشی هر زنگ 10 دقیقه کم و به ساعت تفریح آنان در 
فاصله ساعات آموزشی افزوده می شود. مدیران همه مقاطع 
تحصیلی موظفند تغییرات یاد شده را تا پایان فعالیت مدارس 
ساعت  می شود  خاطرنشان  کنند.   اعمال  جاری  سال  در 
شروع و پایان مدارس تغییر نمی کند. لذا خواهشمند است 

موارد ذکر شده فورا به ادارات و مناطق ابالغ شود.«

 کاهش ساعت آموزیش مدارس
 در ماه مبارک رمضان

نیروهای  کل  ستاد  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس 
مسلح با توجه به حذف قانون جریمه مشموالن غایب، 
چگونگی تردد مشموالن غایب مقیم خارج از کشور را 

تشریح کرد.
سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رئیس  کمالی  موسی  سردار 
در  فارس،  با  گفت وگو  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
خارج  مقیم  غایب  مشموالن  تردد  چگونگی  خصوص 
مشموالن  جریمه  قانون  حذف  به  توجه  با  کشور  از 
مشموالن  قانون  طبق  داشت:  اظهار   ،۹۸ سال  در  غایب 
مقیم خارج از کشور که سه سال در خارج اقامت داشته 
باشند می توانند سالی دو بار به کشور وارد شوند و مدت 

اقامت شان در مجموع حداکثر سه ماه شود. 
کمالی تصریح کرد: تا پیش از این با توجه به اینکه قانون 
جریمه مشموالن غایب برقرار بود، مشموالن مقیم خارج 
از کشور که بیش از ۸ سال غیبت داشتند در صورت تردد 
باید حتمًا وضعیت سربازی خود را تعیین تکلیف کرده و 

جریمه را پرداخت می کردند تا معاف شوند.
وی گفت:  حاال که جریمه مشموالن غایب حذف شده 
نیز  خارج  مقیم  غایب  مشموالن  با  رابطه  در  قانون  این 
سال   ۸ از  بیش  که  افرادی  این  بنابر  است؛  شده  منتفی 
غیبت داشته و مقیم خارج از کشور هستند می توانند از 
قانون قبلی برای تردد به کشور استفاده کنند؛  یعنی سالی 

دو بار و حداکثر سه ماه تردد شامل حال آنها می شود. 

چگونیگ تردد ممشوالن غایب 
بعد از حذف قانون  جریمه رسابزی

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی، ضوابط و مقررات 
معافیت قهرمانان ورزشی را تشریح کرد.

سردار تقی مهری در مورد ضوابط اجرایی معافیت قهرمانان 
ورزشی و فرزندان قهرمانان پارالمپیک گفت: رتبه های اول تا 
سوم بازی های المپیک، مسابقه های جهانی و آسیایی با معرفی 
وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح، از 

انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.
جام  مسابقه های  سوم  تا  اول  مقام  همچنین  داد:  ادامه  وی 
جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال نیز از خدمت دوره ضرورت 
مورد  در  ناجا  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس  هستند.  معاف 
معافیت فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی عنوان کرد: یکی 
از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی که در ۲۵ رشته ورزشی 
اول، دوم و  تیر و کمان، اسکی، بسکتبال و.... عناوین  مانند 
مهری  پلیس،  سایت  اعالم  براساس  کرده اند.  کسب  را  سوم 
تصریح کرد: معافیت ذکر شده فقط به یکی از فرزندان و صرفًا 
برای یکبار تعلق می گیرد بنابراین کسب عناوین متعدد برای 
قهرمانان پارالمپیک، موجب معافیت سایر فرزندان آنان نیست. 
وی اظهارکرد: در راستای تقویت بنیه ورزشی کشور در سطح 
قهرمانی و ملی، زمینه ای برای تعویق تاریخ اعزام به خدمت 
ورزشکاران مشمول فراهم شده بنابراین ورزشکاران مشمول در 
سطح تیم ملی می توانند تاریخ اعزام به خدمت خود را حداکثر 
تا سن 30 سالگی تمام و در سطح لیگ برتر تا سن ۲۸ سالگی 

تمام در صورت استمرار فعالیت برابر ضوابط تمدید کنند.

 اعالم مقررات معافیت 
قهرماانن ورزیش

مفقودی
ملی  کد  با  پرنیان  اکبر  علی  نام  ۲۷31۷۹1به  شماره  به  راننده  هوشمند  کارت   

4۹۹۹۸۸۵11۵مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 نکا

اگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرای کالسه۹۷01۲۲4 شش دانگ پالك ثبتی 14 فرعی از ۲3۵۵ 
اصلی به مساحت۸۹/1 متر مربع به نام آقای ابوالفضل آقابزرگ ثبت و صادر گردیده 
است که طبق سند رهنی شماره 1۷۷۲۵۲مورخ۹۲/11/1۷ و مورخ۹4/6/1۸ دفترخانه 
کارشناس  نظر  است طبق  گرفته  قرار  نوین  اقتصاد  بانک  در رهن  بابل  شماره 66 
رسمی دادگستری پالك واقع در بابل خیابان نواب صفوی نبش کوچه اشرفی 1۲ و 
در یک مجتمع مسکونی 14 واحدی می باشد چاهک آسانسور در مجتمع پیش بینی 
و درون آن آهن کشی انجام و دربهای بیرونی آن نصب گردیده است لیکن موتور و 
کابین مشاهده نگردیده است قدمت مجتمع هشت سال لیکن  تاکنون از آن به برداری 
نگردیده است پالك مذکور واقع در طبقه سوم شمال شرقی مجتمع قرار دارد پالك 
مذکور فاقد کابینت و شیرآالت و روشویی بوده است پالك دارای انشعابات برق مجزا 
برای واحدها می باشد ملک  خالی از سکنه می باشد پالك فوق از ساعت ۹ الی 1۲ 
روز دوشنبه مورخ۹۸/4/3 در اجرای ثبت اسناد بابل از طریق مزایده به فروش می 
رسد مزایده از مبلغ پایه3/430/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر  و حق مزایده نقدی اصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار خواهد شد
 تاریخ انتشار۹۸/۲/۲۲  میم الف ۹۸/100/۷1۲6

سازمان اجرای ثبت اسناد شهرستان بابل

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :1/33۹/۹۷ شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: امین مرادی فرزند:اعظم خوانده:کیکاووس سالخورده فرزند: کریم

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 13۹۸/3/16 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 در کالسه پرونده 11/۹۸01۷۸ وقت رسیدگی :  تاریخ ۹۸/3/۲۸  ساعت11/30

/ خواهان:  اختالف شهرستان خوی  :  شعبه  11  شورای حل  رسید گی  مرجع 
محمدرضا مقدم با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :   پیام حسن بگلو فرزند اژدر /

خواسته : مطالبه وجه چک بمبلغ110/000/000  ریال
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله پیام حسن بگلو 
فرزند اژدر وفق   ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  
کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه 
حاضر و رونوشت دادخواست و ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت 

نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. 
 موحدی نیا-مسئول دفترشعبه 11 شورای حل اختالف شهرستان خوی

اگهی فقدان سند مالکیت
آقای قاسم شاهمرادی  ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1000 متر مربع قطعه 1۲46تفکیکی 
پالك 1۹۹فرعی از 1۷۷اصلی مفروز از ۸ فرعی جزء حوزه ثبتی شهرستان ساوجبالغ ذیل 
دفتر الکترونیک 13۹6۲033101۲01۲۲1۵ و سند به شماره چاپی 44۹00۹ که به نام نامبرده 
ثبت و صادروشده است مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی  به ماده 1۲0 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
اگهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور باشد از تاریخ انتشاراین  اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه ی 

سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. م/الف ۸۲
رشیدی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوجبالغ

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه ۹۷104066110060۷۲ در خصوص شکایت حمید حیدری فرزند 
عادل دائر بر قدرت نمایی با کالشینکف حمل و نگهداری کالشینکف ، تخریب اموال 
با تیراندازی علیه مرتضی حیدری فرزند انشااله به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و 
در راستای ماده 1۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 13۹۲ نامبرده از تاریخ نشر 
آگاهی تا ظرف 30 روز در شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب حاضر 

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

آگهی فقدان سند
خانم رعنامرادی احدی ازورثه ووکیل وراث مرحوم سیداسمعیل حسینی برابروکالت 
شده  استشهادگواهی  دوبرگ  باتسلیم  ۹۸/۲/۲دفترخانه۸۸هندیجان  نامه1۹۵33- 
پالك11/34۸۸واقع  ششدانگ  سندمالکیت  که  است  دفترخانه۲6۵ماهشهرمدعی 
دربخش ده/10اهوازدرصفحه۵۹۵دفتر13ذیل ثبت۲3۵۷ بنام سیداسمعیل حسینی ثبت 
وسندمالکیت صادروتسلیم گردیده که بعلت جابجایی مفقودگردیده لذا بدستورتبصره 
نوبت  اطالع عموم یک  مراتب جهت  ثبت  قانون  نامه  ماده1۲0آئین  یک اصالحی 
آگهی می شودکه هرکس مدعی انجام معامله یاوجودسندمالکیت نزدخودمی باشدمی 
تواندظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
داردودرغیراینصورت پس ازسپری شدن مدت قانونی وعدم واخواهی سندمالکیت 

المثنی بنام مالک صادرخواهدشد.شماره م.الف)16/۸4(
احمدی-رئیس ثبت شهرستان ماهشهر

رو نوشت آگهي حصروراثت
آقای عباس نظرپور فرزندلطفعلی داراي شماره شناسنامه 3۷ متولد 1364به شرح 
دادخواست به کالسه ۹۸00۷3از این دادگاه درخواست گواهی  حصر وراثت نموده 
و چنین اظهار داشته که آقای امین نظرپور فرزند لطفعلی وجهان به شماره شناسنامه 
۵۵۵00۸۸۵۲۵ در تاریخ ۹۷/11/1۹ اقامتگاه دائمي خود بدرود گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1 خواهان فوق الذکربرادر متوفی 

۲ مهدی نظرپور  فرزند لطفعلی  به شماره  شناسنامه 1۵1  متولد 1366) برادر متوفي(
3 ـ حمید نظرپور  فرزند لطفعلی  به شماره  شناسنامه۵۵۵0110131 متولد13۷3 ) 

برادر متوفي(
4 رامین نظرپور  فرزند لطفعلی  به شماره  شناسنامه ۵۵۵01۷03۹6  متولد 13۷۵ ) 

برادر متوفي(
۵ سحر پرویزی فر فرزند سلطانمراد به شماره  شناسنامه  66301۲۵۲۸۲ متولد13۷6             

) همسر متوفي(
اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مذبور را یک مرتبه آگهي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یاوصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.
متصدی شورای حل اختالف شماره دو چلگرد ـ ستاره علیخانی 

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 13۹۷6031۸01600013۲۵ – مورخ 13۹۷/11/10 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای محمد ربیعی  روم دشت  فرزند موسی  به شماره  شناسنامه  ۸۹  صادره  از رحیم  آباد  به شماره  ملی  
631۹۷4۸133 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  محصور  مشتمل بر  یکباب  ساختمان  به مساحت  66/۸1  متر مربع  پالك  
۸۲4  فرعی از  1۷3  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالك  - فرعی  از 1۷3 اصلی  واقع  در قریه  ترشکوه  خریداری  شده  
از مورد  مالکیت  سازمان  اموال  و امالك محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  
روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک 
ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  

مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
38- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۸/۲/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۲/۲۲

آگهی دادنامه
پرونده کالسه3۷0/۲/۹۷شعبه دوم شورای حل اختالف ماهشهر.خواهان:سعیدعبادی 
ورزش.خوانده:حمیدبندریان  سالن  پشت  جنوبی-خیابان  آدرس:هندیجان 
آدرس:ماهشهر-خیابان  فیهانی  المکان.وکیل:سجادشریفی  پورآدرس:مجهول 
قاضی  رای  صداقت.خواسته:مطالبه1۸0/000/000ریال.  پزشکی  مجتمع  منتظری 
به  فیهانی  سجادشریفی  باوکالت  سعیدعبادی  آقای  دادخواست  شورا:درخصوص 
طرفیت آقای حمیدبندریان پورفرزندعباس به خواسته مطالبه مبلغ یکصدوهشتادمیلیون 
بابت صدور6فقره سفته بااحتساب خسارت تاخیرتادیه ومطالبه هزینه دادرسی،نظربه 
اینکه مستندات یادشده براشتغال الذمه خوانده به میزان خواسته داللت داردونامبرده 
باوجودابالغ قانونی اخطاریه ونسخه ثانی دادخواست وضمائم درجلسه مقرردادرسی 
حضورنیافته است ونسبت به دعوی ایرادوانکاری بعمل نیاورده ودلیلی برپرداخت 
دین وبرائت ذمه خودابرازنداشته لذااین مرجع بااستصحاب بقای دین،دعوی خواهان 
ماده30۹ناظربرمواد۲4۵و۲4۷و۲4۹قان بااستنادبه  داده  تشخیص  به صحت  رامقرون 
ون تجارت ومواد ۵1۵و۵1۹و۵۲۲قانون آیین دادرسی درامورمدنی وماده1301قانون 
مدنی وماده۹قانون شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
هزینه  بابت  ۲/4۹0/000ریال  ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  مبلغ1۸0/000/000ریال 
حکم  اجرای  دادخواست۹۷/۵/۲۲تا  تقدیم  ازتاریخ  تاخیرتادیه  وخسارت  دادرسی 
وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به مبلغ10/۸00/000ریال درحق خواهان صادرو 
اعالم می دارد.رای صادره غیابی وظرف۲0روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین مرجع 
وپس ازآن ظرف۲0روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی ماهشهرمی 

باشد. شماره م.الف)16/۸3(
محمدرضاحاجیان نسب-قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ماهشهر

برگ اجرائیه 
محکوم له سیدرضا  ظرف فروش  فرزند سید لطیف  با وکالت  دادگرو محکوم علیه 
ولی شمسی فرزند عسکر    نشانی  خوی خ کارگر  زیر پل  جدیداالحداث- نانویی 
شمسی )مجهول المکان(  بموجب دادنامه شماره  1۲۲۵ مورخه ۹۷/10/30  شورا 
ی حل اختالف  شعبه 11  که وفق دادنامه شماره—شعبه --- شورا قطعیت حاصل 
کرده است  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال وهزینه 
دادرسی به مبلغ1/۹00/000   ریال  و تاخیر تادیه وحق الوکاله  وکیل در حق محکوم 

له صادر میگرد  –ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 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 اجرا تسلیم کند 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید 
به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 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 13۷۹/1/۲1 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ که ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده 

و به آن عمل نماید.
مدیر دفتر شورا –موحدی نیا  - قاضی شورا – حیدری زاد

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی

 برابر رای  شماره 13۹۷6031۸016000144۲ – مورخ 13۹۷/1۲/۲6 هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی خلقی  فرزند  سلیمان  به شماره  شناسنامه  11۷  صادره  از رحیم  آباد  به شماره  ملی  631۹۸1۹4۷۲ 
در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  بنای احداثی  ) ساختمان (  به مساحت  6۸3/۷۸ متر مربع  با کاربری  مسکونی  و 
364/4۸  متر مربع  با کاربری  فضای  سبز  و 161۹/6۸  متر مربع  حریم  رودخانه  پالك  ۵۲4  فرعی  از 163  اصلی  مفروز  
و مجزی  شده از  پالك  - فرعی  از 163  اصلی  واقع در  قریه  اشکلک  خریداری  شده از  مورد نسق  مالک  رسمی  یعقوب 
خلقی محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  روز  آگهی  می شود  در صورتی  
که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  
دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  
خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
37- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۸/۲/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۲/۲۲

دادنامه 
مرجع رسیدگی :شورای حل اختالف شعبه 11  ویژه مخابرات به نشانی  خوی- 

میدان مطهری –اداره مخابرات – طبقه اول 
خواهان بانک تجارت به شماره ثبت 3۸0۲۷ به وکالت جعفر صادق  دادگر    آدرس 

: -خوی – خیابان امام- ك نواله خان – مجتمع نواله خان ط4 واحد11 
خواندگان::  1- محمد ایواغلی  فرزند بهمن ۲- المیرا غیرتی فرزند نقی  به نشانی 

: –مجهول المکان 
احتساب  با  دریافتی  تسهیالت  ازبابت  ریال  مبلغ1۸0/000/000  :مطالبه  موضوع 

خسارت دادرسی و تاخیرتادیه بر طبق قرارداد و حق الوکاله وکیل 
رای  به صدور  مبادرت  ذیل  بشرح  و  اعالم   را  رسیدگی  ختم  شورا   : شورا  رای 
مینماید:در خصوص دعوی بانک تجارت به وکالت جعفر صادق  دادگر    بطرفیت 
1- محمد ایواغلی  فرزند بهمن ۲- المیرا غیرتی فرزند نقی   بخواسته مطالبه وجه 
یک قرارداد  بشماره ۹41300046  بانک تجارت با احتساب خسارت دادرسی و  
تاخیر با بررسی محتویات پرونده و استقرار دین  به میزان  خواسته بر عهده خوانده  
و بقای اصول مستندیات  مذکور  ید مدعی که داللت بر بقای دین  و اشتغال ذمه 
خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان را دارد ، از انجا که خوانده دفاعی در 
قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیل بر برائت  ذمه خود اقامه نکرده  است  لذا 
شورا با مشورت  اعضای محترم شعبه 11 شورای حل اختالف خوی و مستندا  به 
ماده ۲30 قانون مدنی و  به مواد  1۹۸-۵1۹-۵۲۲  قانون ایین دادرسی مدنی دعوای 
مطروحه  را وارد و ثابت دانسته  و حکم بر محکومیت خوانده گان به پرداخت  
مبلغ 1۸0/000/000 ریال ازبابت  اصل خواسته با احتساب  خسارت دادرسی بمبلغ 
3/300/000 ریال و تاخیرتادیه  طبق قرارداد  از تا زمان وصول حق الوکاله  در حق  
خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره  در خصوص خوانده ردیف اول غیابی 
بوده و ظرف ۲0 روز  از تاریخ ابالغ قابل اعتراض  در همین شعبه  و نسبت به 
خوانده ردیف دوم غیابی بوده و ظرف ۲0 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در همین 

شعبه     میباشد
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف  خوی- حیدری زاد

مفقودی
بدینوسیله به اطالع میرساند که شناسنامه مالکیت)برگ سبز(خودرو سواری سیستم:پژو 
مدل: 13۹1به  شماره موتور ۸۸0010۲6 و شماره شاسی CAVCEC۲۵31 بهنام 

کرمانشاهشهاب صبوری مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد.
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 افزایش ۳۰ هزار بشکه ای
 تولید نفت اوپک

تولید نفت اوپک در ماه آوریل )فروردین-اردیبهشت( 
سال جاری میالدی در سطح باالی 30 میلیون و ۲00 
هزار بشکه در روز تثبیت شد و سرجمع تولید اعضای 
اوپک همچنان کمتر از رقم توافق شده سقف تولید 

است.
به گزارش زمان به نقل از پالتس، تولید نفت سازمان 
از حدود  )اوپک( پس  نفت  کشورهای صادرکننده 
چهار ماه کاهش، در ماه آوریل با تنها 30 هزار بشکه 
افزایش، در حدود 30 میلیون و ۲60 هزار بشکه در 
نشان  پالتس  مؤسسه  نظرسنجی  شد.  تثبیت  روز 
داد افزایش خیره کننده تولید نفت عراق و نیجریه و 
همچنین بازگشت بخشی از تولید نفت کشورهای 
بحران زده لیبی و ونزوئال سبب شده افت تولید نفت 
آنگوال و دیگر اعضای اوپک جبران شود. این در حالی 
است که عربستان تولید روزانه نفت خود را در حدود 
۹ میلیون و ۸۲0 هزار بشکه در روز ثابت نگه داشته که 
کمترین رقم در حدود چهار سال اخیر است. پایبندی 
11 عضو اوپک که ملزم به کاهش تولید نفت هستند، 
در ماه آوریل امسال به 116 درصد رسید. با این همه، 
برخی اعضای اوپک از اکنون فراتر از سهمیه خود 
تولید می کنند. تولید نفت نیجریه در ماه آوریل به یک 
میلیون و ۹۵0 هزار بشکه در روز و تولید نفت عراق به 
4 میلیون و 6۷0 هزار بشکه در روز رسید که در هر دو 
مورد باالتر از سهمیه تولید آنها طبق توافق اوپک بود.

قیمت جهانی نفت به 7۰دالر رسید 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۲ سنت افزایش 
به ۷0 دالر و 41 سنت رسید.

در حالی که امیدواری ها به حل اختالفات تجاری 
بین آمریکا و چین قوت گرفته است و با کاهش میزان 
اندکی  نفت  قیمت  دیروز  آمریکا  نفت خام  ذخایر 
افزایش یافت. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه 
نفت برنت دیروز با ۲ سنت افزایش به ۷0 دالر و 41 
سنت رسید. قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با ۲ 
سنت افزایش به 61 دالر و ۷۲ سنت رسید. جفری 
هالی، تحلیلگر بازار نفت در موسسه اوآندای سنگاپور 
در این باره گفت: »افت میزان ذخایر نفت خام آمریکا 
تا حدودی موجب ترمیم قیمت ها شده است. اما روند 
اصلی قیمت نفت بستگی به این دارد که آیا مذاکرات 
تجاری چین و آمریکا می تواند افزایش تعرفه هایی را 
که ترامپ برای روز جمعه وعده داده متوقف کند یا 
نه.« در حالی که افزایش تنش ها بین دو اقتصاد بزرگ 
جهان بر چشم انداز رشد اقتصاد جهانی سایه افکنده 
است ، جنگ تجاری میان آمریکا و چین بر قیمت 

نفت تاثیر منفی گذاشته است. 

نفت در جهان

عزم جدی منطقه پارسیان برای توسعه هاب سوم 
پتروشیمی کشور 

قائم مقام رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از منطقه پارسیان استان 
هرمزگان از عزم جدی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان برای توسعه هاب سوم 

پتروشیمی کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، 
عباس نعیمی قائم مقام و مشاور ارشد اجرایی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران  با سفر به استان هرمزگان از پروژه های مختلف 
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدیدکرد. وی در حاشیه این بازدید در جمع 
خبرنگاران با اشاره به روند مثبت اقدامات صورت گرفته در این منطقه ویژه 
گفت: مجموعه پروژه های قابل توجهی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در 
حال شکل گیری و انجام است که با توجه به اعالم این منطقه از سوی وزیر 
نفت به عنوان هاب سوم پتروشیمی کشور و توجه بیش از پیش سرمایه 
گذاران باید سرعت توسعه پروژه ها را افزایش دهیم. قائم مقام رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو همچنین اضافه کرد : با توجه به پیشرفت ساخت بندر بزرگ 
پارسیان به عنوان اولین و بزرگترین بندر تخصصی صنعت و معدن در کشور 
و همچنین آغاز پروژه ساخت بزرگترین آب شیرین کن غرب آسیا و افتتاح 
انبار کارخانه آلومینیوم جنوب در سال جاری ایمیدرو عزم خود را برای 
توسعه هر چه بیشتر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان جزم کرده است و این 
موضوع در دراز مدت می تواند در اقتصاد کشور اثرات بسیار مثبتی به بار 

بیاورد. 

خسارت بالیای طبیعی به منطقه شمال شرق

سیل و دیگر بالیای طبیعی، به بخش های مختلف و زیرساخت های شرکت 
خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمال شرق خسارت وارد کرد.

به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ایران منطقه شمال شرق؛ معاون فنی این منطقه با اعالم خبر باال گفت: از بین 
رفتن راه دسترسی، نمایان شدن خط لوله، از بین رفتن شن ریزی طول مسیر 
خط لوله و.. بخش های مهم خسارات وارده را شامل می شود. محمدعلی 
دهقان با اشاره به اینکه بارندگی ها و سیالب ویرانگر در یک ماه گذشته 
گریبان بسیاری از مناطق مختلف کشور را گرفته و این منطقه نیز از این قاعده 
مستثنی نبوده است، تصریح کرد: از بین رفتن جاده دسترسی در کیلومتر ۹۸ 
تا 3۸0 خط ۲۲ اینچ گرمسار-شاهرود، کیلومتر صفر تا 46۲ خط ۲0 اینچ 
شاهرود-مشهد، کیلومتر 10 تا 44 خط 10اینچ شاهرود –علی آباد  و خط 
هشت اینچ امام تقی به تربت حیدریه بخشی از خسارات وارد شده است. 
وی ادامه داد: خط لوله ۲۲ اینچ در کیلومترهای 106، ۲۹۲ و 34۸ و خط لوله 
۲0 اینچ در کیلومترهای ۵46 و ۷00+۷۵3 بر اثر همین سیالب ها از زیر خاك 
بیرون آمده بود که ترمیم و بازسازی آنها برای رسیدن به استانداردهای این 
شرکت در دستور کار قرار گرفت. معاون فنی منطقه شمال شرق گفت: بر اثر 
رانش زمین نیشابور در کیلومترهای 63۷+۲۹۲ و ۹00+۷۵3 خط لوله ۲0 اینچ 
گسلی ایجاد شده که ترمیم آن با قید فوریت انجام گردید. وی در خصوص 
پایین بردن خط ۲۲ اینچ در کیلومترهای 106 و 34۸ و خط ۲0 اینچ در 
کیلومتر ۷۲4  نیز گفت: بارش باران و جاری شدن سیل در این فواصل باعث 
آبردگي در بستر رودخانه ها شده که اصالح و ایمن سازی آن نیز در حال 
انجام است. دهقان با تاکید بر اینکه خوشبختانه به هیچ یک از مراکز انتقال 
و تاسیسات این منطقه آسیبی نرسیده است؛ خاطر نشان کرد: به شن ریزی 

10کیلومتر از مسیر خط لوله این منطقه نیز خساراتی وارد شده است.

کوتاه از انرژی

اداره ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
تعیین  قانون  اول موضوع  برابر شماره.13۹۷6030106000۵6۲۵هیات  سند رسمی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
فرزند حسین  کریمی  زهرا  بالمعارض خانم  مالکانه  تصرفات  ورامین  ملک  حوزه 
بشماره شناسنامه ۲4۷1۷ صادره از ورامین درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
100متر مربع پالك شماره 1۷1۷ فرعی از ۲ اصلی واقع در قریه باغرین حوزه ثبت 
ملک ورامین از مالکیت سودابه باجمالو رستمی --محرز گردیده است. لذا به منظور 
که  در صورتی  میشود  اگهی  روز  فاصله 1۵  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و  پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. ۹۲ث/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول: تاریخ انتشار نوبت دوم:

محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا در خواست مالک مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکین ملک مورد تقاضا با تسلیم 
در   13۹۸/0۲/0۹ مورخ  شماره ۵0۸۲  ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
شماره  وارده  به  خواست  در  ضمیمه  به  ورامین  شهر   ۷ رسمی  اسناد  خانه  دفتر 
13۹۸۸۵60106000140۷ مورخ ۹۸/0۲/0۸ که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
آگهی  زیر  به شرح  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 1۲0  اجرای  در  مراتب  نموده است 

میگردد. 1 نام و نام خانوادگی : خانم لیال فتحی 
۲ میزان مالکیت :سند مالکیت  نسبت به مقدار یک هشتم سهم مشاع از ششدانگ 
تفکیکی  مربع قطعه سوم  بمساحت ۲۵3.۵0متر  اعیانی  ثمنیه  باستثناء  یکباب خانه 
هاجر  وسط  بهنام  ورامین  در  واقع  111اصلی  از  فرعی   1۲۲4۸ ثبتی  پالك  تحت 
فتحی با شماره چاپی 3۵3۵۷ دفتر ۲۵صفحه ۵06 با شماره ثبت 4646 بنامش ثبت 
و صادر شده است و نامبرده هم اکنون تقاضای المثنی نموده است لذا شایسته است 
چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه 

گردیده،اخذ وبه این واحد ثبتی ارسال نمایند . 3 علت از بین رفتن :آتش سوزی 
4 بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالك تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای 
صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده اند یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود 
سند ملکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد.۹3 ث م الف    

محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا در خواست مالک مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکین ملک مورد تقاضا با تسلیم 
در   13۹۸/0۲/0۵ مورخ  شماره ۵0۷۹  ذیل  شده  امضا  گواهی  استشهادیه  برگ  دو 
شماره  وارده  به  خواست  در  ضمیمه  به  ورامین  شهر   ۷ رسمی  اسناد  خانه  دفتر 
13۹۸۸۵601060001۲0۸ مورخ ۹۸/0۲/0۸ که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
آگهی  زیر  به شرح  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 1۲0  اجرای  در  مراتب  نموده است 

میگردد.
1 نام و نام خانوادگی : خانم هاجر فتحی 

۲ میزان مالکیت :سند مالکیت  نسبت به مقدار یک هشتم سهم مشاع از ششدانگ 
تفکیکی  مربع قطعه سوم  بمساحت ۲۵3.۵0متر  اعیانی  ثمنیه  باستثناء  یکباب خانه 
تحت پالك ثبتی 1۲۲4۸ فرعی از 111اصلی واقع در ورامین بهنام وسط هاجر فتحی 
با شماره چاپی 3۵3۵۹ دفتر 1۵۵صفحه 1۹۲ با شماره ثبت ۸۹3۲33 بنامش ثبت و 
صادر شده است و نامبرده هم اکنون تقاضای المثنی نموده است لذا شایسته است 
چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه 

گردیده،اخذ وبه این واحد ثبتی ارسال نمایند .
3 علت از بین رفتن :آتش سوزی 

4 بحکایت سوابق ثبتی و ثبت دفتر امالك تا کنون نسبت به مورد ثبت معامله ای 
صورت نگرفته است لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
المثنی مراتب اعالم تا شخص یا اشخاصی نسبت ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده اند یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند انتقال تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود 

سند ملکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد. ۹4 ث م الف
محمد رحیم پور راینی  رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین

آگهی مفقودی
 K4MA6۹0 - W1۷43۸0 برگ سبز خودرو سواری رنو تیپ پارس تندر به شماره موتور
و شماره شاسی  NAPLSRALDH13۲6۵66 و شماره پالك ایران 10-4۵۵ت۵۹ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بهشهر

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیفو وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای جبار محمودیانفرزندسلیمان درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالك 14۸ فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف بهالکناو 
که از آقای عبدالعزیز میراحمدی خریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
و  ارجاع  الذکر  فوق  قانون  موضوع  هیئت  به  و  تشکیل  تحت کالسه ۹۸–۷۸  نیز 
هیئت پس از رسیدگیبرابر رأی شماره 13۹۷6031600۷00136۹ مورخ 1۸ / 1۲ / 
۹۷حکم به صدور سند مالکیت قسمتی از یک باب خانه به مساحت 1۸/۸0  مترمربع 
آقای  اولیه پالك مزبور  مالکین  نام  نموده است و  آقای جبارمحمودیان صادر  بنام 
احمدمیراحمدیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود تا 
چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه صالحه 
ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات 
سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای جبار محمودیانصادر خواهد نمود صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول ۲۲ / 13۹۸/۲ تاریخ انتشار دوم 6/ 3 / 13۹۸
اگهی مفقودی 

اینجانب سعیده کفاشی اشرفی مالک خودرو پژوه 40۵ جی ال ایکس آی 1/۸ به 
شماره بدنه ۲4۲4۹0۷۷ و شماره موتور 1۲4۸۵14111۵ و شماره پالك ایران ۸۲-
۲۹4ه1۸ بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رو نوشت المثنی سند خودرو مذکور را 
نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده ساری به نکا جنب شرکت 
شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد 
بهشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده : 1/6۸1/۹۷ شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

درویشیان  خوانده:عبدالرسول  بخش  فرزند:سیاه  اوالد  جوهرعلی  خواهان: 
فرزند:عبدالخالق

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده تقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 13۹۸/3/11 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیفو وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای عباس صفریفرزند ولی درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالك 
16۷۷فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به زمین آغه 
مرادیکه از آقایهادی حسین زاده خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده نیز 
تحت کالسه ۹۷-۸0 تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگی برابر رأی  شماره 13۹۷6031600۷0013۷1  مورخ  1۲/1۸/ ۹۷ 
حکم به صدور سند مالکیتیک باب خانه به مساحت 1۲0/46 متر مربع به نام آقای 
عباس صفری صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالك مزبور آقایآغه مرادیمی باشد 
لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1۵روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت 
به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه ارسال گردد، معترض باید 
ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به 
نام آقای عباس صفریصادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست .
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- عزیزی

تاریخ انتشار اول  ۲۲/  ۲ /  13۹۸ تاریخ انتشار دوم6/  3/  13۹۸

آگهی ابالغ وقت دادرسی
کالسه پرونده :1/6۸۲/۹۷  شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان: جوهرعلی اوالد فرزند:سیاه بخش خوانده: علی درویشیان فرزند: عبداالمیر
خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این 
شعبه ارجاع شده است و برای روز13۹۸/3/11 ساعت ۹ وقت رسیدگی تعیین شده 
است .لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده می تواند تا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه اولشورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ  وقت دادرسی
شماره پرونده: 4/۷۷1/۹۷ شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

خواهان :فتحی عنوری  فرزند:سلیم
خوانده:وهاب سنجابی کندوله

خواهان فوق دادخواستی با خواسته مطالبه بطرفیت خواندهتقدیم که به این شعبه 
ارجاع شده است و برای تاریخ 3/۲1 / 13۹۸ ساعت ۹وقت رسیدگی تعیین شده 
است. لذا بعلت مجهول المکان بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود 
در وقت مقرر برای رسیدگی حاضر شود. نامبرده میتواندتا روز جلسه به این شعبه 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
شماره دادنامه :۹/131/۹۷ش   - تاریخ صدور۹۷/0۲/۲۹ شماره پرونده:۹/1104/۹6 
مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای حل اختالف –بنشانی خوی –اداره زندان خوی

خواهان: مصطفی عبدالهی با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر  محل اقامت : خوی  خ 
امام کوچه نواله خان مجتمع نوراله خانه  طبقه چهار

خوانده: علی برادران ادرس:خوی –بلوار 1۵ خرداد  کوچه قاسملو 
موضوع: مطالبه مبلغ   34/۲00/000 ریال بابت وجه1 فقره چک 

قاضی  پس از مشاوره با اعضای محترم شورا با بررسی جامع اوراق پرونده با استعانت 
از درگاه خداوند متعال ختم  دادرسی را اعالم به شرح ذیل  مبادرت به صدور رای 

مینماید.
رای شورا

در خصوص دعوی خواهان آقای مصطفی عبدالهی با وکالت آقای  جعفرصادق دادگر  
بطرفیت علی برادران بخواسته مطالبه مبلغ   34/۲00/000 ریال بابت وجه1 فقره چک 
بعهده بانک شماره سریال   ۲3۹۷/3۸414۹ توجه به بقای اصول مستندات دعوا در 
ید مدعی و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق  خواهان در مطالبه وجه محقق شده و 
چون خواندگان در قبال دعوی مطروحه حاضر نشده و دفاعی معمول نداشته و دلیلی 
بر برائت از ذمه خود اقامه و ارائه نکرده است لذا شورا به استناد مواد 313-310-

314-31۵ قانون تجارت  و مواد 1۹۸-1۹4-۵1۹ قانون ایین دادرسی  مدنی مصوب 
13۷۹ و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون  صدور چک دعوای مطروحه  را وارد تشخیص 
نموده  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ-34۲00/000 ریال بابت اصل 
خواسته  با احتساب هزینه دادرسی به مبلغ 1/۵۵0/000 ریال خسارت تاخیر تادیه 
بر اساس نرخ تورم از تایخ سررسید چک تا یوم الوصول  و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد :رای صادره غیابی بوده ظرف ۲0 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع شورا میباشد پس از انقضای آن ظرف 
بیست روز قابل اعتراض در محاکم  محترم عمومی حقوقی شهرستان  خوی میباشد

رضا علیقلی پور - قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 ۹۸/3/۲۸ شنبه  سه  روز    : رسیدگی  وقت  پرونده۹۸-4۵-6ش/  کالسه  در   

ساعت۹/4۵صبح
مرجع رسید گی :  شعبه  ایثارگران  شورای حل اختالف شهرستان خوی جنب پادگان 
شرفخانلو   / خواهان: بانک سینا با وکالت جعفرصادق دادگر/خوانده :1- مرتضی 
محمدنژاد  ۲- معصومه علی پور 3- سید مهدی عابدین نوه سی )مجهول المکان(  

خواسته : مطالبه
برابر اعالم خواهان نظر به مجهول المکان بودن  خوانده  بدینوسیله :1- مرتضی 
محمدنژاد  ۲- معصومه علی پور 3- سید مهدی عابدین نوه سی وفق   ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های  کثیراالنتشار  چاپ وآگهی میگردد 
خوانده میتواند قبل از حلول جلسه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشت دادخواست و 
ضمائم رادریافت نموده و در جلسه دادرسی شرکت نمایند. عدم حضور موجب اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود.
 محمد علی داور-شعبه  شش ایثارگران شورای حل اختالف شهرستان خوی

آگهی  موضوع ماده 3 قانون 

و ماده 13آیین  نامه قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی  و اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی
 برابر رای  شماره 13۹۷6031۸01600013۵۸ – مورخ 13۹۷/11/1۸ هیات  اول موضوع  قانون  تعیین  تکلیف  وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد  سند  رسمی  مستقر  در واحد  ثبتی  حوزه  ثبت  ملک رحیم  آباد تصرفات مالکانه  بالمعارض 
متقاضی آقای محمد امیر پور  کوشکوهی  فرزند  محسن  به شماره  شناسنامه  ۲۵۹  صادره از  رحیم آباد  به شماره  ملی  
631۹44۷۷10 در ششدانگ  یک قطعه  زمین  مشتمل بر  احداثی  ) ساختمان ( به مساحت  ۲۹۷/66  متر مربع  پالك  ۲۲6  
فرعی  از  1۷4  اصلی  مفروز  و مجزی  شده از  پالك  - فرعی  از 1۷4  اصلی  واقع  در قریه  جعفر سرا  خریداری  شده از 
مورد مالکیت  سازمان  اموال  و امالك  محرز گردیده  است . لذا  به منظور اطالع  عموم  مراتب  در دونوبت  به  فاصله  1۵  
روز  آگهی  می شود  در صورتی  که اشخاص  نسبت به  صدور  سند  مالکیت متقاضی  اعتراضی  داشته  باشند  می توانند  
از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت  دو  ماه  اعتراض خود رابه این  اداره  تسلیم  و پس از  اخذ  رسید  ظرف  مدت  یک 
ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض دادخواست  خود را  به مراجع  قضایی  تقدیم  نمایند  بدیهی  است  در صورت  انقضای  مدت  

مذکور  و عدم  وصول  اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
22- رییس اداره  ثبت  اسناد و  امالک  رحیم آباد- محمد جواد مکرم 

تاریخ انتشار نوبت  اول:۹۸/۲/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۲/۲۲

برگ اجرائیه 
محکوم له  بانک تجارت  به مدیریت مقدم نودهی با وکالت آقای جعفرصادق دادگر به 
نشانی خوی –خیابان امام ك نوراله خان مجتمع نوراله خان و محکوم علیها  1- سعید 
عباسی ۲- رضا پورسحاب 3- رضا پورسحاب فرزند 1- محمدباقر ۲- حمید 3- 
چنگیزنشانی  -مجهوال المکان   بموجب دادنامه شماره3۲۵4  مورخه  ۹۷/1۲/۵شورا 
ی حل اختالف  شعبه  سوم  3 که وفق دادنامه شماره—شعبه --- دادگاه تجدید 
نظر استان--- قطعیت حاصل کرده است  محکوم علیها محکوم است به پرداخت 
مبلغ-/۲00/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ3/600/000  
ریال  و تاخیر تادیه بر اساس نرخ تورم تا یوم الوصول و حق الوکاله در حق محکوم 

له –ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه میباشد
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف مدت 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. ۲- 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 اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضا مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم  و 
پرداخت محکوم به بوده اید .لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارئی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام  یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 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 13۷۹/1/۲1 
و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای  محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 13۷۷ که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.
 فرهاد پور- قاضی شعبه سوم شورا

مفقودی
 المثنی سند کمپانی پراید هاچ بک مدل ۸۲ با شماره پالك ۲46م6۵ ایران 36  با 
شماره موتور 006۲4۲۵و شماره شاسی s144۲۲۸۲16۷۵4۵مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
المنثی سند کمپانی وبرگ سبز پژو 40۵ مدل 13۸۹ پالك ۷1۸ ل ۵3 ۷۲  موتور 
1۲4۸۹3۲0۲۵۲ شاسی NAAM11CA۲BE0۷1۵0۵Cمفقود گردید و از درجه 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

نماینده مردم شادگان در مجلس با انتقاد از طوالنی 
شدن روند انعقاد قرارداد تا آغاز عملیات اجرایی 
ساخت و ساز این میدان نفتی که بیش از یک سال 
به طول انجامیده است، اضافه کرد: اگر وزارت 
نفت و شرکت نفتی برنده در مناقصه با جدیت 
پای کار بیایند فرآیند توسعه میدان نفتی منصوری 

یک ساله به پایان می رسد.
مجید  ملت،  خانه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نفتی منصوری  اینکه میدان  بیان  با  نژاد  ناصری 
روزانه یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت 
بسیار مرغوب تولید می کند، گفت: توسعه میدان 
نفتی منصوری مساوی با ایجاد شغل برای نزدیک 

به 3 هزار نفر است.
ناصری نژاد با اشاره به اینکه میدان نفتی منصوری 
یکی از میادین بسیار مهم تولید نفت در کشور 
لحاظ  به  منصوری  نفتی  میدان  گفت:  است، 
قرار  اهواز و شادگان  میان شهرهای  جغرافیایی 
دارد و روزانه یک میلیون و ۲00هزار بشکه نفت 
باید  میدان  این  اما  تولید می کند  بسیار مرغوب 

توسعه پیدا کند.
رسیدن به دریای نفت از تاالب شادگان تا دریای 

خلیج فارس
نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه توسعه میدان نفتی منصوری چندین 

داد:  ادامه  می شود،  پیگیری  که  است  سال 
در  می توان  نفتی  میدان  این  توسعه  درصورت 
تاالب شادگان و روستاهای اطراف نفت بسیاری 
را استخراج کرد چراکه از تاالب شادگان تا دریای 
بیان  به دریای نفت رسیده ایم. وی  خلیج فارس 
کرد: قرارداد توسعه میدان نفتی منصوری منعقد 
شده اما تاکنون عملیات اجرایی آن به دلیل مشکل 

نقدینگی شروع نشده است.
درصورت جدیت در کار؛ فرآیند توسعه 
میدان منصوری یک ساله به پایان می رسد

ناصری نژاد با انتقاد از طوالنی شدن روند انعقاد 
اجرایی ساخت و ساز  آغاز عملیات  تا  قرارداد 

طول  به  سال  یک  از  بیش  که  نفتی  میدان  این 
اگر وزارت نفت و  انجامیده است، اضافه کرد: 
شرکت نفتی برنده در مناقصه با جدیت پای کار 
منصوری یک  نفتی  میدان  توسعه  فرآیند  بیایند 
ساله به پایان می رسد. عضو کمیسیون قضایی و 
حقوقی در مجلس با بیان اینکه وزارت نفت باید 
به توان شرکت های داخلی اعتماد کند و به آن ها 
میدان دهد، اظهار کرد: این میدان نفتی درصورت 
توسعه می تواند برای نزدیک به 3 هزار نفر به طور 
تولید  و  کند  ایجاد  غیرمستقیم شغل  و  مستقیم 
نفت کشور و محصوالت پتروشیمی را افزایش 

قابل مالحظه ای دهد.

فرآیند توسعه میدان منصوری یک ساله به پایان می رسد

مدیر اسبق اموربین الملل شرکت ملی نفت ایران 
گفت: ما بایستی کمک کنیم تا بخش های خصوصی 
وارد کنسرسیوم شوند تا بتوانند در زمینه پایین دستی 
بزرگ  پاالیشگاه های  و  پتروشیمی  و  کنند  ورود 

بسازند.
محمدعلی  تسنیم،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خطیبی- مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی 
نفت ایران با اشاره به اجرای فاز دوم تحریم های 
با  مقابله  راهکارهای  درباره  آمریکا،  توسط  نفتی 
تحریم  های نفتی اظهار داشت: همواره مجموعه  ای 
از راهکارها مدنظر بودند؛ یکی از مهمترین مسائلی 
که در این چهار دهه همه روی آن تأکید داشتند 
ولی اقدامی در جهت آن صورت نگرفت، بحث 
کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی بود. 
وی افزود: هر موقع که دشمن تصمیم می  گیرد به ما 
فشار وارد کند، از این نقطه ضعف استفاده می کند، 
اگر از ابتدا سالی دو الی سه درصد وابستگی خود 
را به درآمدهای نفتی کم می کردیم، اآلن تقریباً این 

وابستگی منتفی شده بود.

 دوره قبلی تحریم ها در فروش فرآورده مشکلی 
نداشتیم

وی در ادامه با بیان ضرورت صادرات فرآورده به 
جای نفت خام، به تجربه تحریم های سال ۹0 اشاره 
کرد و گفت: در آن زمان ما در فروش فرآورده  های 
نفتی کوچکترین مشکلی نداشتیم و به راحتی آنها را 
می فروختیم، ولی در فروش نفت خام مشکالت 
وجود داشت؛ زیرا هر نفت خام مشخصات خاص 
خودش را دارد و در هر بندر و اسکله  ای با یک 
تست ساده، مشخص می  شود این نفت از کدام 
کشور آمده است. وی ادامه داد: بنابراین به سادگی 
صادرات نفت خام قابل رصد و تحریم پذیری است، 
ولی فرآورده  های نفتی اینطور نیست، من فکر می 
 کنم می  شود از تجربیات تحریم قبلی استفاده کرد 
و مانع از افت میزان صادرات نفت کشور شد، ولی 
اگر فرآورده بود مسلم بدانید که صادرات آن خیلی 

آسان تر صورت میگرفت. مدیر پیشین اموربین 
الملل شرکت ملی نفت درباره توانمندی ایران در 
توسعه صنایع پاالیشی تصریح کرد: اگر ما در این 
حوزه مشکلی داشتیم نمی توانستیم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس را با نیروهای متخصص داخلی راه  
اندازی کنیم، ما در حوزه پاالیشگاه سازی توانایی 
الزم را داریم. وی افزود: سه فاز بزرگ ستاره خلیج 
فارس بدون حضور نیروهای خارجی آغاز به کار 
کرده  تحصیل  و  متخصص  انسانی  نیروی  کرد؛ 
زیادی در اختیار کشور ما هست و می توانیم آنها 
را سازماندهی و استفاده کنیم. خطیبی تصریح کرد: 
در بحث تأمین مالی هم ما صندوق ذخیره ارزی را 
داریم که هر سال مقداری از فروش نفت باید در 
این صندوق ذخیره شده باشد، بنابراین می توانیم از 
آن به عنوان پشتوانه کار استفاده کنیم؛ از این رو از 

نگاه من، ما در این سه عامل مشکل جدی نداریم.

 ساخت پاالیشگاه برای ما حالت حیاتی و امنیتی 
پیدا کرده است

وی در پاسخ به ادعای عدم سوددهی پاالیشگاه سازی 
نشان کرد: در شرایطی که دشمن در حال  خاطر 
ساخت  است،  ایران  نفت  صادرات  میزان  کاهش 
پاالیشگاه برای ما حالت حیاتی و امنیتی پیدا کرده 
است. ضمن اینکه غیراقتصادی بودن آن را هم من 
قبول ندارم؛ اگر اینطور باشد باید تمام پاالیشگاه ها 
در دنیا بسته شود؛ چرا کشوری مثل هندوستان که 
کشوری فقیر است، در حال ساخت پاالیشگاه بیش 
از نیاز خودش است؟ زیرا نفت را در آنجا تبدیل به 
فراورده کرده و می فروشد، پس این کار سودآوری 
دارد. خطیبی ادامه داد: در همه جای دنیا از صنایع 
پاالیشی و پتروشیمی سود می برند. به فاصله قیمتی 
فرآورده  ها با نفت خام توجه کنید، اگر کاری سودآور 
نباشد، کسی به سراغ آن نمی  رود. حاال ممکن است 
بگوییم پاالیشگاه  ها در ایران سودآور نیست که این 
به مشکل خاص کشور ما برمی گردد؛ ما باید این را 
حل کنیم نه اینکه بگوییم این کار در همه جا سودآور 

است جز ایران. 

صادرات فرآورده های نفتی قابل تحریم نیست 



اقتصادییکشنبه 22 اردیبهشت 1398                                                                                                                                                                                                     شماره 4004  7

توسط شبکه کانون های تفکر ایران مطرح شد؛
بررسی تجربه ۴7 کشور پیشرفته درادغام 

سیاست گذاری صنعت و تجارت

بررسی ها نشان می دهد در اکثر کشورهای پیشرفته سیاست گذاری صنعت و 
تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می شود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر 

مستقل در حوزه بازرگانی ، به نفع صنایع و بخش های تولیدی نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( همزمان 
با بررسی طرحی در مجلس شورای اسالمی برای تفکیک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با انتشار گزارشی با عنوان 
»بررسی تجربه ی ۴7 کشور پیشرفته در ادغام سیاست گذاری صنعت و 
تجارت« اعالم کرد: در اکثر کشورهای پیشرفته سیاست گذاری صنعت و 
تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می شود و ایجاد یک نهاد تصمیم گیر 
مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید، به نفع صنایع و سایر 
بخش های تولیدی نیست. در بخشی از این گزارش شبکه کانون های تفکر 
ایران با اشاره به اینکه طی 11۰ سال گذشته وزارت بازرگانی 11 بار در 
سایر وزارتخانه ها ادغام و تفکیک شده است و تغییر ساختارهای چندباره 
این وزارتخانه طی دهه های گذشته فرصتی برای برنامه ریزی های بلندمدت 
و اجرای آن برای مسئولین و کارشناسان این حوزه باقی نگذاشته، آمده 
است: مطالعه تجربه ی دیگر کشورها در چگونگی ساختار سیاست گذاری 
صنعتی و تجاری می تواند راهنمای خوبی برای رسیدن به یک مدل مطلوب 
باشد. بررسی ها نشان می دهد در اکثر کشورهای پیشرفته سیاست گذاری 
صنعت و تجارت ذیل یک دستگاه اجرایی انجام می شود و ایجاد یک نهاد 
تصمیم گیر مستقل در حوزه بازرگانی بدون توجه به بخش تولید، به نفع 
صنایع و سایر بخش های تولیدی نیست. همچنین بررسی تاریخی رشد 
صنعتی این کشورها نشان دهنده ی اهمیت یکپارچگی سیاست های تجاری 
و تولیدی در رشد صنعتی است. نکته ی قابل توجه آن است که در این 
کشورها ادغام وزارتخانه های تولیدی و تجاری در ابتدای راه صنعتی سازی 
اتفاق افتاده و می توان این طور استنباط کرد که این سیاست از عوامل اصلی 
رشد و پیشرفت کشورهای مذکور است.شبکه کانون های تفکر ایران با تاکید 
بر اینکه در این گزارش، ساختارهای سازمانی تجاری و تولیدی کشورهایی 
که ازنظر معیارهای مختلف نظیر سرانه ی GDP جزو کشورهای مطرح 
دنیا هستند و همچنین تعدادی از کشورهایی که درحال توسعه بوده و دارای 
فرایند صنعتی و پیچیدگی اقتصادی مناسبی می باشند، بررسی شده است، 
اعالم کرد: بسیاری از کشورها خصوصاً کشورهای جنوب شرق آسیا مانند 
کره که رشد سریع صنعتی آن ها به معجزه آسیایی مشهور شده است، از 
الگوی تجمیع وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده اند. 
همچنین بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر ژاپن، مالزی، تایوان، 
هنگ کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده 
از این الگو به کشورهای جنوب شرق آسیا محدود نشده بلکه بسیاری از 
کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مانند آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا 
و همچنین کشورهای پیشرو آمریکا و روسیه از این الگو برای تنظیم 
سیاست های تجاری و صنعتی خود استفاده می کنند.براساس بررسی های 
صورت گرفته توسط شبکه کانون های تفکر ایران، ساختار 55 کشور در 
سیاست گذاری حوزه صنعت و تجارت، در جدول زیر آمده است.از میان 
55 کشور ذکرشده در ۳8 کشور وزارتخانه ی واحدی برای صنعت و تجارت 
وجود داشته و به تبع آن سیاست گذاری صنعت و تجارت نیز در یک بخش 
متمرکز می باشد. از میان 17 کشور دیگر، در 9 کشور علیرغم وجود دو 
وزارتخانه برای تجارت خارجی )و داخلی( و صنعت، سیاست گذاری تجاری 
بخش صنعت به عهده ی وزارت صنعت می باشد که نشان دهنده ی آن 
است که در مجموع ۴7 کشور از 55 کشور پیشرفته ی دنیا از یکپارچگی 
سیاست گذاری صنعت و تجارت برای پیشبرد اهداف خود استفاده نموده و 

می نمایند.

 صدورساالنه ۳5۰ میلیون دالر فرش ماشینی 

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران گفت: فرش ماشینی نیمی 
از ارزش صادراتی صنایع نساجی ایران را تشکیل می دهد، به طوری که 
ساالنه از حدود 7۰۰ میلیون دالر صادرات صنایع نساجی، بیش از ۳5۰ 

میلیون دالر آن مربوط به فرش ماشینی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »علیرضا حائری« افزود: پارسال 9۰ میلیون 
مترمربع فرش ماشینی در کشور تولید شد که حدود 6۰ میلیون مترمربع 
آن به مصرف داخلی رسید.وی اظهار داشت: در صورتی که بازارهای صادراتی 
مناسبی برای این محصول بیابیم، تا 12۰ میلیون مترمربع در سال ظرفیت 
افزایش تولید وجود دارد.حائری تاکید کرد: دولت می تواند با ارائه وام های 
صادراتی، در نظر گرفتن تسهیالتی برای بازپرداخت این وام ها، ارائه مشوق 
ها و تسهیل روابط تجاری با سایر کشورها به یاری صادرکنندگان این بخش 
بپردازد.حائری خاطرنشان کرد: فرش ماشینی ایران جزو ممتازترین کاالهای 
نساجی جهان از نظر طرح، نقشه، کیفیت و رنگ بندی است و می توان 
با فراهم کردن بسترهای مناسب، جایگاه خوبی در بازارهای بین المللی 
کسب کرد.عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه داد: 
قابلیت صادرات فرش ماشینی تا سالیانه یک میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر 
وجود دارد، اما رسیدن به این هدف نیازمند مهیا شدن بستر کار از جمله 
تامین نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان است.حائری به ظرفیت 
باالی بازار همسایگان اشاره کرد و یادآور شد: 15 کشور در اطراف ایران با 
جمعیتی افزون بر 6۰۰ میلیون نفر قرار دارند که ایران تامین کننده فقط 2 
درصد وارداتشان است؛ در این میان 6۰ درصد صادرات فرش ماشینی به این 
کشورها انجام می شود.وی ابراز امیدواری کرد، با تقویت ارتباطات تجاری با 
این کشورها، همچنین برقراری تعرفه ترجیحی دوجانبه با آنها و کاهش تعرفه 
واردات، در شرایط کنونی تحریم ها بتوان به افزایش صادرات فرش ماشینی 

و رونق تولید دست یافت.

هزینه ۱5 میلیون دالری برای واردات کاغذ سیگار

دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ضمن ابراز نگرانی از روند افزایشی 
راه اندازی کارخانجات دخانی در کشور، در عین حال از آنچه که »صرف 
هزینه 15 میلیون دالری برای خرید و واردات کاغذ سیگار« خواند، انتقاد کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدرضا مسجدی - دبیرکل جمعیت مبارزه 
با دخانیات کشور ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود در حوزه استفاده از 
مواد دخانی گفت: یکی از مطالبات ما تدوین برنامه اساسی برای حفظ سالمت 
مردم از سوی نهادهای حکومتی است. تأمین مصرف مواد دخانی باید تابع 
عوامل قانونی باشد نه سوداگری های بازاری. در حالی که نشریات مکتوب 
کشور به دلیل باال رفتن قیمت کاغذ رو به تعطیلی هستند، هزینه شدن 
15 میلیون دالر برای خرید و واردات کاغذ سیگار به کشور اشتباه است.

مسجدی با اشاره به هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی درمان بیماری های ناشی 
از استعمال دخانیات، افزود: در زمانی که کشور با تحریم انواع اقالم پزشکی 
و دارویی مواجه است، تخصیص این میزان ارز جهت رشد و توسعه صنعت 
دخانیات جای تأسف دارد. در همه کشورهای دنیا، سیگار را گران می کنند تا 
مصرف آن کاهش یابد، اما در کشور ما 1۰ هزار میلیارد تومان در سال صرف 
خرید سیگار می شود.وی افزود: باید همکاری بین بیش از 2۰ سازمان مختلف 
در زمینه مبارزه با دخانیات وجود داشته باشد. متأسفانه درحالی که برخی 
صنایع کشور درحال ضعیف شدن هستند و یا حتی با حدود یک سوم از 
قدرت تولیدی در حال کار هستند، ما شاهد رشد کارخانه های تولید دخانیات 
از هشت کارخانه به 15 تا بوده ایم. باید جلوی این روند افزایشی با قانون 
گذاری های درست گرفته شود.این متخصص ریه افزود: صنعت دخانیات ما 
در حالی به صورت افسارگسیخته به سمت خودکفایی در تولید و بی نیاز 
کردن بازار داخل پیش می رود که این کاالی آسیب رسان امروز بدون هیچ 
گونه نظارت، در دسترس همگان قرار دارد و کسی به این فکر نمی کند که 
این سیاستگذاری غلط، در آینده چه هزینه های هنگفتی را برای کشور به 

همراه خواهد داشت.

نگاه روز

توافق اعضای کمیسیون اقتصادی 
مجلس برای تاسیس بانک توسعه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تاسیس 
بانک توسعه در این کمیسیون خبر داد و گفت: 
کلیت این ساختار جدید در حال حاضر مورد توافق 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

قرار گرفته است.
پور  ازتسنیم، محمدرضا  نقل  به  به گزارش زمان 
ابراهیمی در مصاحبه با رادیو افزود: این بانک به 
عنوان یکی از ظرفیت های مهمی که امروز می 
تواند به اقتصاد کشور کمک کند هم به دولت و هم 
به مجموعه نظام بانکی که بخش زیادی از تجهیز 
منابع این حوزه را به سمت اجرای طرح های زیر 
ساختی و توسعه ایی سوق دهد.وی ضمن اشاره 
به اینکه بحث مزبور در تمام دنیا موضوعیت دارد، 
در  ایی  توسعه  های  حرکت  اساس  اظهارداشت: 
دنیا مبتنی بر تجهیز منابعی که در یک ساختار 
تعریف شده تحت عنوان بانک توسعه مطرح می 
شود که در ایران این خالء به شدت مشهود است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: ناگفته نماند بانک هایی امروز در کشور وجود 
پیدا  ورود  در طرح های سرمایه گذاری  که  دارد 
می کنند اما در زیر ساخت ها این چنین نیست.

وی در ادامه افزود: دولت به دلیل شرایطی که در 
حوزه تامین منابع مالی در بخش های مورد اشاره 
های  سال  به  نسبت  بیشتری  بامشکالت  داشته 
اظهارداشت:  ابراهیمی  است.پور  مواجه شده  قبل 
برای مدیریت موضوع ضرورت ایجاب می کرد که 
یک ساختار جدیدی طراحی شود.وی اضافه کرد: 
کلیت این ساختار جدید در حال حاضر مورد توافق 
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفته است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
بانک  طرح  رود  می  امید  گفت:  اسالمی  شورای 
توسعه همزمان با ارائه مصوب کمیسیون اقتصادی 
در خصوص اصالح قانون بانکداری اسالمی، اصالح 
ساختار مرکزی به عنوان رکن سوم در کنار این دو 
موضوع نهایی شود.وی افزود: تصور اینکه رویکرد 
مزبور می تواند در حوزه عملیات اجرایی مربوط به 
توسعه زیر ساخت ها در کشور بسیار مهم باشد.پور 
ابراهیمی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه بانک 
توسعه جایگزین چه بانکی در کشور خواهد شد، 
یادآورشد: هنوز این موضوع نهایی نشده و رایزنی با 

دولت در حال انجام است.

مسکن تا شهریور گران نمی شود

نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان این که 
قیمت مسکن تا پایان شهریور ماه امسال افزایش 
نمی یابد، گفت: به دلیل رکورد تورمی، معامالت 

مسکن 7۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، حسام عقبایی با 
بیان اینکه بازار مسکن سال گذشته در رکورد تورمی 
به سر برد، اظهار کرد:  بر این اساس قیمت مسکن 
1۰۰ درصد افزایش یافت به طوریکه در ماه های 
پایانی سال 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی در تهران به 1۰ میلیون تومان رسید، اما 
به دلیل عدم توانایی قدرت خرید مردم مسکن تا 
اعالم  با  نمی شود.وی  گران  امسال  شهریور  پایان 
را 7۰  معامالت  مسکن  بازار  تورمی  رکود  این که 
درصد کاهش دادف افزود:  از نیمه اول اردیبهشت 
بازار مسکن فعالیت خود را آغاز کرده  اما به لحاظ 
معامالت همچنان در رکود تورمی به سر می بریم.

عقبایی با بیان این که نرخ قیمت حامل های انرژی 
و ارز در قیمت مسکن تاثیرگذار است، تصریح کرد:  
 تابستان امسال اجاره بها در شهر های بزرگ کمتر از 
2۰ درصد و در شهر های کوچک بیش از  1۰ درصد 
افزایش نخواهد داشت. ضمن این که باید بر فعالیت 
سودجودیان در فضای مجازی بیشتر نظارت کرد تا 

منجر به افزایش کاذب قیمت مسکن نشوند.

افزایش خوش بینی ها به 
بزرگ ترین اقتصاد جهان

 میزان خوش بینی به وضعیت اقتصاد آمریکا در 
باالترین سطح خود در 15 سال اخیر رسید.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شاخص خوش بینی 
اقتصادی آمریکا در ماه می با 2.۴ واحد افزایش 
نسبت به ماه قبل به 58.6 واحد افزایش یافته است 
تاکنون  سال 2۰۰۴  فوریه  از  باالترین سطح  که 
محسوب می شود.چشم انداز مالی از دید آمریکایی ها 
که بیانگر حس مردم این کشور نسبت به وضعیت 
اقتصادی خود در شش ماه بعد است نیز با 2 واحد 
افزایش به 6۴.۴ واحد رسید. هم چنین شاخص 
چشم انداز شش ماهه که بیانگر اطمینان مصرف 
کنندگان به چشم انداز اقتصاد است نیز با 7 واحد 
افزایش به 55.8 واحد تا ماه می رسید.طبق نتایج 
این نظرسنجی ها که با مشارکت 9۰۰ شهروند بالغ 
آمریکایی و با تمرکز بر مسائلی چون چشم انداز 
شخصی از بازارهای مالی و میزان اطمینان مردم به 
سیاست گذاری های بانک مرکزی تهیه شده است، 
5۰ نماگر خوش بینانه و 5۰ نماگر بدبینانه مورد 
ارزیابی قرار گرفته اند.رشد اقتصادی آمریکا از 2.2 
درصد در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۳.2 درصد 
در سه ماهه نخست امسال افزایش یافته است. این 
نرخ رشد که برترین نرخ رشد فصلی از سال 2۰15 
تاکنون است از آنجا اهمیت دارد که به طور سنتی، 
نرخ رشد نخستین فصل اقتصاد آمریکا پایین بوده 
است و این مساله می تواند نگرانی ها از وقوع رکود 
اقتصادی در آمریکا را تا حد زیادی از بین ببرد. 
به نظر می رسد حتی طوالنی ترین تعطیلی موقت 
دولت آمریکا در تاریخ این کشور و جنگ تجاری 
سنگین با چین نتوانسته است مانع از تحقق چنین 
رشدی شود.شاخص خوش بینی اقتصادی در آمریکا 
میانگین  به طور  تا 2۰19  زمانی 2۰۰1  بازه  در 
آن  باالترین  که  است  بوده  واحد  معادل ۴9.7۳ 
متعلق به 62.9 واحد در مارس 2۰۰2 و کمترین 
سطح آن متعلق به ماه اوت سال 2۰11 با ۳5.8 

واحد بوده است.

خبر

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به ادعای برخی 
از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای 
اولیه  مواد  و  کاال  قالب  در  خود  صادراتی 
از مجموع  دالر  میلیارد  هستند، گفت: ۳۰ 
۴۰ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات، نه به 
صورت کاال و نه به هیچ صورت دیگری وارد 

کشور نشده است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در پی اعالم 
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دو نوبت مبنی 
بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، 
رسانه های  در  صادرکنندگان  از  بسیاری 
خود این موضع را گرفتند که بخش زیادی 
قالب واردات مواد  را در  ارزهای صادراتی  از 
معاون  که  ادعایی  کرده اند؛  هزینه  اولیه 
هفته ای  چند  که  اقتصاد  وزارت  اقتصادی 
است سمت خود را واگذار کرده است، پاسخ 
آن را منفی می داند. حسین میرشجاعیان - 
بیان  با  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  مشاور 

اینکه آمار عدم بازگشت ارزهای صادراتی از 
سامانه نیما به دست می آید، اظهار کرد: آنجا 
مشخص می شود که صادرکنندگان چقدر ارز 
صادر کرده و چقدر از آن را به سامانه نیما 
برگردانده اند. برخی ادعا می کنند که از طریق 
ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را 
انجام داده اند که همه این ها از طریق کارت های 
بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی 
است.وی با ذکر این مقدمات تاکید کرد: در 
حالی که برخی از صادرکنندگان ادعا می کنند 
با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد 
کرده اند اما ۳۰ میلیارد دالر از ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد 
مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عماًل 
مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می شوند. 
او با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از 
صادرات هنوز در خارج از کشور است، ادامه 
داد: ۳۰ میلیارد دالر از مجموع ۴۰ میلیارد 

دالر ارزهای حاصل از صادرات نه به صورت 
کاال و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور 
نشده است. در شرایطی که دولت به خاطر 
فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است 
این بخش خصوصی است که باید کمک کند 
چرخه تجارت خارجی بچرخد و این زمانی 
است که ما بتوانیم ارز را به صورت کاال یا 
عدم  کنیم.میرشجاعیان  وارد  ارز  به صورت 
بازگشت ارز حاصل از صادرات در قالب کاال 
کرد  ارزیابی  فرار سرمایه  را مصداق  پول  یا 
و گفت: طبق مصوبه ای که برای سران سه 
قوه ارسال کرده ایم، معافیت مالیاتی افزایش 
سرمایه شرکت های بورسی را مطرح کرده ایم 
و در آنجا تاکید بر این بود که کسانی می توانند 
از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود 
ارزشان  به میزانی که  باشند و  را برگردانده 
معافیت ها  این  مشمول  برنگردانده اند،  را 
اینکه  بر  تاکید  با  نخواهند شد.او همچنین 

قرار است در سال جاری معافیت های مالیاتی 
صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی گردانند 
اقتصادی کشور  بر شرایط خاص  لغو شود، 
بخش  اقتصادی  فعاالن  همکاری  لزوم  و 
خصوصی برای برون رفت از این شرایط تاکید 

کرد.
اواخر سال  در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر 
گذشته در جلسه شورای گفت وگوی دولت 
با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین 
ارزیابی های صورت گرفته در طول این ماه ها 
حدود هشت میلیارد دالر از ارز صادراتی به 
این رقم 6.5 میلیارد  از  بازگشته که  کشور 
عرصه های  و  پتروشیمی ها  به  مربوط  دالر 
فوالدی می شود.بنابر این ارقام، عمده بازگشت 
محصوالت  محل  از  صادرات  از  حاصل  ارز 
پتروشیمی ها و فوالدی ها بوده است و سایر 
حوزه ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین 

ارزآوری را داشته اند.

پاسخ مشاور وزیر اقتصاد به ادعای صادرکنندگان:

عدم بازگشت 30میلیارد دالر ارز صادراتی ازهیچ طریقی به کشور

انتقاد ازافزایش بی رویه قیمت خودرو؛

خودروسازان سود وام هایشان را از مردم می گیرند
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به علل گرانی 
خودرو، گفت: خودروسازان وام هایی با نرخ سود باال دریافت 

می کنند و سود وام هایشان را از مردم مظلوم می گیرند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، نادر قاضی پور با انتقاد از افزایش 
خودروسازی  صنعت  متأسفانه  گفت  خودرو،  قیمت  بی رویه 
ما به یک بنگاه سیاسی تبدیل شده است و یقه سفیدان و 
مشاورانی در این صنعت با حقوق های کالن حضور دارند که 
نیازی به وجود آنان نیست.وی با تاکید بر ضرورت حمایت 
کارگران  ویژه  به  کار  نیروی  افزود:  خودروسازی،  کارگران  از 
صنعت خودروسازی بسیار فعال هستند و حتی در روزهای 
تعطیل هم مشغول به کار هستند و نباید وجود افراد مازاد در 
این صنعت، بهانه ای برای تعدیل نیرو و بیکاری کارگران شود.

شدید  کاهش  از  انتقاد  با  مجلس  کارگری  فراکسیون  عضو 

تولید خودرو در کشور، تصریح کرد: حدود ۴1 هزار نیروی 
انسانی در شرکت خودروسازی سایپا مشغول به کار هستند و 
با وجود این میزان از نیروی کار، انتظار این است که میزان 
تولید خودرو هم افزایش یابد و پاسخگوی حجم تقاضای مردم 
باشد.قاضی پور با اشاره به اینکه یکی از دالیل افزایش قیمت 
خودرو آن است که خودروسازی ما بنگاه داری می کند، تصریح 
کرد: خودروسازان باید تا جایی که امکان دارد قطعات خودرو را 
مستقیماً از قطعه ساز داخلی خریداری کنند و از این طریق تا 
حد زیادی هزینه تولید خودرو را کاهش دهند.وی تاکید کرد: 
بعضاً خودروسازان وام هایی با نرخ سود باال دریافت می کنند و به 
جای آنکه نیروهای مازاد خود را کاهش دهند و یا قطعات داخلی 
خریداری کنند، سود وام هایشان را از مردم مظلوم می گیرند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه اخیراً 

شرکت  این  خود  گزارش های  در  سایپا  شرکت  عامل  مدیر 
خودروسازی را بسیار زیان ده معرفی کرده است، اظهار داشت: 
بنده به مدیرعامل این شرکت خودروسازی گفتم که شما هیئت 
تسویه نیستید و به جای آنکه این شرکت را ورشکسته نشان 
دهید تا بتوانید قیمت ها را افزایش دهید، بهتر است به دنبال 
راه هایی برای کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت خودروهای 
داخلی باشید.قاضی پور با بیان اینکه تا زمانی که خودروسازی در 
کشورمان انحصاری است مشکالت این بخش هم ادامه دارد، 
گفت: مجلس و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن پیگیر بررسی 
علل گرانی های اخیر خودرو است.وی با انتقاد از عملکرد وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، گفت: طرح سوال از رحمانی به علت 
گرانی های خودرو تهیه و به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است 

تا این وزیر پاسخگوی نابسامانی های بازار خودرو باشد.

شرط استفاده از وام مسکن یکم 
برای خرید مسکن مهر

مدیر امور اعتباری بانک عامل بخش مسکن از امکان استفاده از تسهیالت صندوق یکم برای 
خرید واحدهای مسکن مهر به شرط تسویه وام ۴۰ میلیونی مسکن مهر خبر داد.

به گزارش زمان به نقل ازوزارت راه و شهرسازی، محمد حسن علمداری با بیان اینکه در 
حال حاضر ثبت نام کنندگان در صندوق پس انداز مسکن یکم باالترین سقف تسهیالت 
خرید مسکن را دریافت می کنند، اظهار کرد: متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن 
یکم ثبت نام و موعد اخذ تسهیالت آنها فرا رسیده است در صورتی که درخواست داشته و 
فرم »ج« آنها سبز باشد می توانند با لحاظ یک شرط از واحدهای مسکن مهر خریداری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که واحدهای مسکن مهر دارای تسهیالت ویژه ای تا سقف ۴۰ میلیون 
تومان هستند و استفاده همزمان از دو نوع تسهیالت خرید مسکن برای یک واحد مسکونی 
امکان پذیر نیست، متقاضیانی که قصد خرید این واحدها با استفاده از تسهیالت صندوق یکم 
را دارند مجاز به استفاده از یک نوع تسهیالت خرید مسکن هستند.مدیر امور اعتباری بانک 
عامل بخش مسکن با بیان اینکه متقاضیان استفاده از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن 
یکم برای خرید واحدهای مسکن مهر ابتدا باید تسهیالت مسکن مهر را تسویه کنند، تصریح 
کرد: بخشی از متقاضیان خانه اولی در شهرهای بزرگ که به دلیل نوسانات قیمت امکان خرید 
مسکن در برخی مناطق شهری را ندارند می توانند از این امکان با لحاظ شرط مذکور استفاده 
کنند.وی سقف تسهیالت خرید مسکن از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم را معادل 16۰ 
میلیون تومان برای زوجین عنوان کرد و افزود: متقاضیانی که در صندوق پس انداز مسکن 
یکم در کالنشهرها همچون تهران ثبت نام کرده اند و متقاضی خرید واحدهای مسکن مهر 
در شهرهای جدید هستند پس از تطبیق سقف تسهیالت خود با سقف تسهیالت پرداختی 
در شهرهای جدید باید برای اخذ تسهیالت خود اقدام کنند.وی اضافه کرد: سقف پیش بینی 
شده برای تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای جدید بیش از 2۰۰ هزار نفر 
جمعیت معادل مراکز استان ها و برای شهرهای جدید کمتر از 2۰۰ هزار نفر معادل شهرهای 
کوچک در نظر گرفته شده است.علمداری با تاکید بر آنکه امکان استفاده همزمان از دو نوع 
تسهیالت خرید مسکن برای یک واحد مسکونی وجود ندارد، گفت: صندوق پس انداز مسکن 
یکم صندوق مختص سپرده گذاری برای استفاده از تسهیالت خرید مسکن ویژه متقاضیان 
خانه اولی و یا متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری است که پس 
از اتمام دوره سپرده گذاری نسبت به پرداخت تسهیالت به سپرده گذاران اقدام می کند؛ این 
صندوق متناسب با قیمت مسکن و مکان جغرافیایی که متقاضیان خرید مسکن در آن قرار 

دارند.

قیمت کاالهای اساسی به خط قرمز 
نزدیک شود اقدام می کنیم

مدیرکل تنظیم بازار و ذخایر راهبردی گفت: کارگروه تنظیم بازار هر هفته بازار را رصد 
می کند و مسائل در این کارگروه مورد بحث قرار می گیرد و در هر محصولی افزایش 

قیمت به خط قرمز نزدیک شود، کارگروه تمهیداتی در نظر خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازتسنیم، مسعود بصیری مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، 
توزیع، تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف هم زمان ارز 
واردات گوشت و حبوبات به عنوان کاالهایی جایگزین اظهار کرد:  به این جمع بندی 
نرسیده ایم که حبوبات کاالیی جایگزین گوشت است و شاید کاالیی در کنار آن باشد 
اما میزان تولید حبوبات در کشور مناسب است و کسری هایی که داریم بیشتر مربوط 
به عدس است.وی افزود: قیمت های حبوبات در شرایط فعلی خیلی افزایشی نیستند 
به همین منظور دولت به این جمع بندی رسید که ارز ۴2۰۰ تومانی واردات برخی 
از کاالهای از جمله حبوبات را حذف کند.مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع، 
تنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: واردات کسری گوشت 
قرمز نیز با ارز نیمایی شده است و عمده نیاز داخل از نیاز داخل تامین می شود و 
این تصمیمی است که دولت با تمام بحث های کارشناسی به جمع بندی می رسد.

وی در پاسخ به اینکه حذف ارز ۴2۰۰ تومانی حبوبات منجر به افزایش قیمت حبوبات 
در بازار داخل نخواهد شد گفت: بر اساس  رصد انجام شده و بررسی های انجام شده 
کارگروه تنظیم بازار،  بعد از حذف ارز حبوبات افزایش قیمتی را در بازار نداشتیم.

بصیری تصریح کرد: بارندگی های مناسب امسال نیز باعث شده است که عمده مصرف 
مانند  در محصوالت  و  گیرد  داخل صورت  در  تولید شده  اساس  حبوبات  بر  کشور 
باشد و متوجه شویم  نیازی  افزود: هرجا  عدس واردات وجود دارد.این مقام مسئول 
که  افزایش قیمت ایجاد شده است کارگروه تنظیم بازار ورود میکند و این کاگروه هر 
هفته بازار را رصد می کند.وی در پاسخ به اینکه در صورت افزایش قیمت حبوبات و 
سایر کاالها کارگروه تنظیم بازار ارز ۴2۰۰ تومانی کاالها را دوباره اختصاص می دهد  
اظهار داشت: نمیتوان گفت در صورت افزایش قیمت هر کاالیی ارز ۴2۰۰ تومانی آن 

دوباره برمیگردد یا خیر اما کارگروه تنظیم بازار تمهیدات الزم را در نظر می گیرد.
بصیری افزود: کارگروه تنظیم بازار هر هفته بازار را رصد می کند و مسائل در این 
کارگروه مورد بحث قرار میگیرد  و در هر محصولی افزایش قیمت  به خط قرمز نزدیک 
شود، کارگروه تمهیداتی در نظر می گیرد که این تمهیدات ممکن است به شیوه های  

مختلف انجام شود.



خدایا در این روز مرا به نفس سرکشم. وامگذار تا 
پی طغیان و نارضایتی تو روم و مرا با تازیانه خشم 
و غضبت ادب مکن، مرا از موجبات ناخرسندیت. 
بر کنار بدار، به حق مهربانی و نعمت نوازیت، ای 

نهایت آرزوی مشتاقان

دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال 
 با که گویم که درین پرده چها می بینم

کس ندیده است ز مشک ُختن و نافه ی چین 
 آنچه من هر سحر از باد صبا می بینم

امروز با حافظ

رمان مصور ژرمینال به فارسی 
ترجمه و منتشر شد

ژرمینال  رمان  مصور  نسخه 
اثر امیل زوال به زبان فارسی 

ترجمه و منتشر شد.
به گزارش  مهر، نشر چترنگ 
نسخه مصور رمان »ژرمینال« 
اثر امیل زوال را که بر اساس 
از  شانوئانا  فلیپ  اقتباس 
ژان  فرانسوی و تصویر گری  این رمان مشهور 
میشل آریو تولید شده است، را با ترجمه محمود 

گودرزی به فارسی برگردانده و منتشر کرد.
رمان مصور گونه ای تازه از تولید ادبی است که 
در آن ترکیبی میان متن و تصویر ایجاد می شود و 
گزیده هایی از یک اثر داستانی به همراه تصویر به 
مخاطب عرضه می شود. گرچه در ایران این ژانر 
تاکنون برای مخاطبان ادبیات کودك و نوجوان و 
بیشتر در قالب کمیک استریپ شناخته شده بوده 
است اما به تازگی نشر چترنگ در مجموعه ای 
در  را  جهان  مشهور  کالسیک  آثار  از  گزیده ای 
همین قالب در دست انتشار قرار داده که این اثر 

تازه ترین مجلد از آنهاست.
امیل زوال نویسنده رمان »ژرمینال« از نویسندگان 
و منتقدان و فعاالن سیاسی نامدار فرانسه در اواخر 
پایه  از  را  وی  می رفت.  شمار  به  نوزدهم  قرن 
گذاران مکتب ناتورالیسم نیز به شمار می آورند. 
خانواده  جلدی  بیست  مجموعه  نویسنده  وی 
روگن مارکار است که در ادبیات فرانسه جایگاه 
ویژه ای دارد و رمان »ژرمینال« نیز یکی از آثاری 
است که در قالب این مجموعه خلق شده و یکی 
از 10 اثر برتر نوشته شده به زبان فرانسه در تمام 

سال های گذشته بر آن است.
این رمان در نسخه مصور خود در ۹6 صفحه با 

قیمت 34 هزار تومان منتشر شده است.
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جشنواره تئاترفجر، آینه  ای از اداره جامعه ایران
* بخش اول

بین المللی  جشنواره  »آسیب شناسی  نشست های  سلسله  از  روز  دومین 
تئاتر فجر« برگزار شد.

سلسله  از  روز  دومین  زمان،  پیام  خبرنگار  سلیمی  رویا  گزارش  به 
 ۲0 جمعه  فجر«  تئاتر  بین المللی  جشنواره  »آسیب شناسی  نشست های 
اردیبهشت در سه قسمت ساختار اجرایی و هنری، فعالیت های بین الملل 

و چشم انداز جشنواره براساس الگوها و نمونه های جهانی برگزار شد. 
بخش اول: ساختار اجرایی و هنری 

در این بخش، بهروز غریب پور، حسین مسافرآستانه و ناصر حبیبیان در 
دو فرصت 10 دقیقه ای نظرات و مسائل اجرایی در این حوزه را مورد 
بررسی قرار دادند. یکی از کارشناسان این قسمت حسین پارسایی بود که 
علیرغم اعالم نام ایشان در جلسه حضور نداشتند و حسین مسافرآستانه 

به جای ایشان حضور داشت.
جشنواره ابن الوقت

بهروز غریب پور گفت: ساختار هنری موقت خالف نیت کسانی است 
که بانی جشنواره ها بوده اند. جشنواره های جهانی عموما به دلیل اهمیت 
سیاسی و اجرایی شان همواره یک روز بعد از برگزاری هم آسیب شناسی 
می شوند و هم برای دوره های بعدی شان برنامه ریزی می شود در حالی 
را  دبیر  زمانی  و  تردیدیم  دچار  دبیر  انتخاب  برای  همواره حتی  ما  که 
می آوریم که بودجه بسته شده و ارکان تعیین شده اند و او باید شاهکاری 

بیافریند. 
جشنواره ای، جشنواره به معنای واقعی است که دبیرش دارای بلندپروازی 
قابل قبول، قابل اجرا و قابل تسری به سال بعد باشد. اگر این فرض که 
بها دادن به آثار سنتی که با دوره معاصر متناسب سازی شده اند در پیشینه 
ذهنی دبیر جشنواره وجود داشته باشد قطعا اولین کسی است که همه 
کارها را رصد می کند تا ببیند تاثیر خواسته اش بر جشنواره چه بوده است 
و در غیر این صورت جشنواره به عنوان یک وظیفه اداری و ساالنه به 

پایان می رسد.
نظام نامه ای با جایگاه حقوقی

بنویسیم  باید نظام نامه ای  این نشست گفت:  ناصر حبیبیان دیگر مهمان 
کاری  چنین  پیش  سال  چهار  سه،  من  باشد.  داشته  حقوقی  جنبه  که 
کردم. فاز یک، تاریخچه است. بخش دوم اسناد پشتیبان است و بررسی 
آیین نامه های داخلی و بین المللی که اولی در طول بود و دومی در عرض. 
در دومی می خواهیم بدانیم جشنواره های کشورهای همسایه چه می کنند 
و این دانستن، اسناد پشتیبان ما را شکل می دهد. آسیب شناسی حقوقی 
تئاتر  متخصصین  توسط  قوانین  به روزآوری  و  آیین نامه ها  و  مقررات 
بخش دیگر ماجراست. با جمع شدن همه این ها می توانیم به تنظیم بیانیه 

ماموریت و ارائه تعاریف مان بپردازیم و سپس به اساسنامه برسیم. 
جشنواره ای ترکیبی

است  بهتر  »جشنواره  که  است  شده  پرسیده  گفت:  غریب پور  بهروز 
من  چرا؟«  ترکیبی؟  پیشین؟  شده  تولید  آثار  مرور  یا  باشد  تولیدمحور 
تولیدی  بخش  هم  یعنی  باشد،  ترکیبی  است  بهتر  جشنواره  می گویم 
داشته باشد و هم مرور باشد. در سوال دوم آمده است »شایسته است 
باشد  محدود  بخش های  بر  تمرکز  فجر  تئاتر  بین المللی  جشنواره  در 
با  چون  کند.  فکر  وسیع  باید  جشنواره  من  عقیده  به  چرا؟«  وسیع؟  یا 
گسترش رخداد کمی، رخداد کیفی هم اتفاق می افتد. سوال سوم در مورد 
ضرورت حضور دانشجویان در جشنواره بین المللی تئاتر فجر است که 
خود  با  نو  افکاری  آن ها  چون  است  ضروری  حضورشان  من  نظر  به 
می آورند و با این فرض که در صورت حضور آن ها در جشنواره تئاتر 
بهتر  من  عقیده  به  مخالفم.  می شود  متوقف  دانشجویی  جشنواره  فجر، 
با عنوان فرضی »نخستین کارها« و  برایشان تعریف شود  است بخشی 
در صورتی که خودشان هم بپذیرند و مایل به حضور باشند، بهتر است 
باشد،  قسمت  کدام  به  باید  جشنواره  »توجه  کرده اند  سوال  باشند.  که 
جشنواره  من  عقیده  به  که  آماتور؟«  یا  نیمه حرفه ای  تجربی،  حرفه ای، 

مکان عرضه تولیدات حرفه ای است.  
ترکیبی بودن جشنواره نباید به معنای سهمیه بندی تلقی شود 

حسین مسافرآستانه در مورد ترکیبی بودن گفت: می خواهم تذکر دهم که 
به معنای سهمیه بندی تلقی شود. بخش تولیدی  نباید  این ترکیبی بودن 
باید به این معنا باشد که کاری را در راستای اهداف مان سفارش دهیم که 
گمان می کنیم حضورش الزم است. این که در بخش تولیدی تعداد زیادی 
متن دریافت کنیم که قسم می خورم هیچ گاه خوانده نمی شوند و فرض 
کنیم که خوانده هم شوند اما بسیار بیش از ظرفیت موجود ما باشند و 
نتوانیم برایشان کاری انجام دهیم سر کار گذاشتن گروه های تئاتری است. 

تولیدی بودن در راستای اهداف توجیه پذیر است نه چیزی دیگر. 
تئاتر سالنی و بخش صحنه ای از جشنواره تئاتر فجر خارج شود 

تئاتر  که  است  این  من  پیشنهاد  گفت:  مورد  این  در  نیز  حبیبیان  ناصر 
صورت  به  چه  و  رقابتی  صورت  به  چه  صحنه ای  بخش  و  سالنی 
بخش  شود.  خارج  فجر  تئاتر  جشنواره  از  کامل  طور  به  غیررقابتی 
صحنه ای امروز کودك نابالغ دهه 60 نیست، جوانی بالغ است که باید 
واقعی شعار  تحقق  می کنم  گمان  و  کرد  باز  او  از  را  کمکی  چرخ های 
تئاتر برای همه، در حوزه تئاتر غیرصحنه ای، خیابانی و دیگرگونه های 

اجرایی است که رخ می دهد. 
ادامه دارد...

خبر

در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
حساب توئیتر خود با اشاره به توهم 
رئیس جمهوری آمریکا در خارج 
 ۲016 انتخابات  فضای  از  نشدن 
را  زمانه  زمان،  در  ایست  نوشت: 

زمینگیر می کند.
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در این مطلب افزود: 
 ۲016 انتخابات  از  هنوز  »ترامپ 
خارج نشده و متوهمانه از مراودات 
خارجه  امور  وزیر  کری،  )جان( 
پیشین آمریکا، با دولتمردان ایرانی 
می نالد.  برخی از هموطنان مان نیز 
از انتخابات 13۹6 بیرون نیامدند و 
هم چنان دشمن شان را رقیب دیروز 
و نه قداره بند امروز می بینند. ایست 
در زمان، زمانه را زمینگیر می کند.«به 

گزارش ایرنا، توافق جامع و نهایی 
هسته ای وین با عنوان شناخته شده 
و رسمی برنامه جامع اقدام مشترك 
یا برجام، در راستای توافق جامع بر 

سر برنامه هسته ای ایران بین ایران، 
شامل   ۵+1 گروه  و  اروپا  اتحادیه 
انگلیس،  روسیه،  فرانسه،  چین، 
آمریکا و آلمان تیرماه ۹4 منعقد و 

از دی ماه همان سال اجرایی شد. 
با وجود این، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا بعد از پیروزی در 
بارها  جمهوری  ریاست  انتخابات 

تهدید به خروج از این توافق کرد 
و حدود یک سال پس از حضور 
در کاخ سفید و در اقدامی مغایر با 
معاهدات و قوانین بین المللی 1۸ 
شد.  خارج  آن  از   ۹۷ اردیبهشت 
تعلل  دلیل  به  و  اقدام  این  پی  در 
برجام  دیگر طرف  عنوان  به  اروپا 
در عمل به تعهدات خود، حجت 
االسالم و المسلمین حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران نیز چهارشنبه 
توقف  از  اردیبهشت(  گذشته )1۸ 
در  ایران  تعهدات  بخشی  اجرای 
در  مصرح  حقوق  وفق  برجام 
بندهای ۲6 و 36 این توافق توسط 
طرف  به  روزه  مهلت 60  و  ایران 
های متعهد به برجام برای عمل به 

تعهدات خود خبر داد.

کاریکاتور

در حاشیه اتفاقات روز معلم در برخی مدارس

 وزیرفرهنگ: ایست در زمان، زمانه را زمینگیر می کند

حمایت از کودکان مبتال به سرطان 
دغدغه  هنرمندان است

در  محبوب  شخصیت های  و  بازیگران  حضور 
محک می تواند باعث افزایش روحیه کودکان مبتال 
به سرطان و خانواده هایشان در روزهای سخت 
درمان شود. گوهر خیراندیش یکی از هنرمندانی 
بود که با حضور در محک و دیدار از کودکان و 

خانواده هایشان لبخند را روی لبانشان نشاند.
خیراندیش در این بازدید گفت: »من سال ها پیش 
با فعالیت های محک آشنا شدم و از همان روزها 
سعی کردم سهمی در حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان داشته باشم. امروز نیز تصمیم گرفتم با 
آمدن به محک از نیکوکاران و هنرمندان بخواهم با 

فعالیت های این مؤسسه بیشتر آشنا شوند.«
وی در ادامه با بیان دغدغه خود نسبت به بیماران 
مبتال به سرطان افزود: »زمانی که خودم و خانواده ام 
درگیر بیماری سرطان شدیم، شرایط و مشکالت 
از  را  به سرطان و خانواده هایشان  مبتال  بیماران 
نزدیک لمس کردم. به همین دلیل در این روزها 
خودم  مسئولیت های  از  یکی  را  آنها  به  کمک 

می دانم.«
لزوم  به  اشاره  با  همچنین  خیراندیش 
مسئولیت پذیری هنرمندان نسبت به جامعه ادامه 
یکی  سرطان  به  مبتال  کودکان  از  »حمایت  داد: 
کار  این  برای  و  است  هنرمندان  دغدغه های  از 
مؤسساتی مانند مؤسسه محک را انتخاب می کنند 
که به آن اعتماد داشته باشند. چرا که می دانند این 
مؤسسه کمک های مردمی را به بهترین شکل در 
اختیار کودکان مبتال به سرطان و خانواده های آن ها 

قرار می دهد.«
خیراندیش در پایان ضمن آرزوی سالمتی برای 
به  »من  گفت:  سرطان  به  مبتال  کودکان  تمامی 
درمان  روزهای  می دانم  خودم  تجربه  واسطه 
سرطان سخت و طوالنی است برای همین آرزو 
با پیشرفت علم پزشکی،  می کنم هر چه زودتر 
هیچ  دیگر  و  شود  درمان   سادگی  به  سرطان 

خانواده ای از ابتال به این بیماری رنج نکشد.«

خبر

آگهی دعوت به همکاری
موسسه حسابرسی ثبت و رتبه بندی فرهادی جهت تکمیل کادر 

نیروی دفتری استخدام مینماید. 
حسابدار3 نفر /  نیروی دفتری 2 نفر  

نماینده حقوقی )وکیل(  1 نفر  / نماینده اداری 1 نفر
آدرس : شهرکرد: بین فلکه آبی وانقالب ساختمان کوثر طبقه سوم 

همراه 09133843383 فرهادی

شهردارامیرکال درگفتگویی با خبرنگار ما  
درسطح  آسفالت  نهضت  اندازی  راه  از 

شهرومحالت امیرکالخبرداد. 
مهندس اسدی بابیان مطلب فوق افزودند 
مردم امیرکال باید درمحیطی آرام وبا نشاط 
زندگی کنند و یکی از مولفه های آن داشتن 

خیابان ومعابر سالم میباشد.
شهر  سطح  آسفالت  شهردارامیرکال 
را  گذشته  سال  کمترازدو  در  ومحالت 
اتفاقی کم نظیر دانستند و ادامه دادند هدف 
داشتن  شهر  اسالمی  شورای  پنجم  دوره 
خیابان ومعابری سالم میباشد وشهرداری 
همه تالشش را درجهت تحقق این مهم 

خواهدکرد.
شهردارامیرکال از راه اندازی واحد فوریت 
باشماره  وعمرانی  شهری  خدمات  های 
13۷ طی روزهای آینده خبر داد وافزودند 
پس  زین  واحد  این  اندازی  راه  از  پس 

توانند مشکالت  امیرکال می  مردم خوب 
روزمره حوزه خدمات شهری رابا تماس 
13۷ باشهرداری درمیان گذاشته ونیروهای 
رفع مشکل  بالفاصله درجهت  شهرداری 

مورد نظر اقدام خواهندکرد. 
خدمتی  را   13۷ واحد  اندازی  راه  اسدی 
دانست  شهروندان  تکریم  درجهت  مهم 
وافزودند افتتاح واحد 13۷فاصله مسئولین 
با مردم را کامال ازبین می برد و پاسخگوی 
مشکالت روزمره شهروندان خواهیم بود. 

های   پروژه  ازاجرای  شهردارامیرکال 
امیرکال   شهر  درسطح  فراگیر  عمرانی 
خبرداد و اعالم کردند بزودی پروژه های 
مهم شهرامیرکال اعم از کانال جمع آوری 

آبهای سطحی ، الیروبی رودخانه بابلرود
دیواره حفاظتی ساحلی ، بازگشایی فازدوم 
بلوارساحلی ، فرش موزاییک سطح شهر 
،مزرعه گل شهرداری سرای  و محالت  
مهر بازنشستگان و روشنایی میدان عابد تا 
میدان نمازآغازمیشود و مردم امیرکال شاهد 

توسعه پرشتاب شهرامیرکال خواهندبود.
متعدد  های  ازپیگیری  شهردارامیرکال 
درجهت تصویب طرح جامع شهرامیرکال 
عمرانی  محترم  وازمعاونت  خبرداد 
به  نسبت  خواستند  مازندران  استانداری 

موضوع فوق مساعدت نمایند.
اظهارامیدواری  همچنین  اسدی  مهندس 

کردندامسال بتوانندمنطقه ویژه گردشگری 
بهره  به  را  بابلرود  درکنارساحل  بابلرود 
ازمحیط  امیرکال  مردم  تا  برسانند  برداری 

پرنشاط این منطقه بهره مند
گردند و همچنین شاهد حضور مسافرین 

بسیاری دراین منطقه باشیم.

همیشگی  همراهی  از  اسدی  مهندس 
اسالمی  شورای  پنجم  دوره  اعضای 
قدردانی  شهرامیرکال  شهردرتوسعه 
امام  خوب  وتعامل  کردندوازهمکاری 
جمعه محترم شهرامیرکال حجت االسالم 

والمسلمین باباییان سپاسگزاری نمودند.

 هشردارامیرکال خرب داد:

هنضت آسفالت درسطح هشرومحالت امیرکال به راه افتاده است

نمایش»شهر ما« به کارگردانی محمدحسن معجونی با استقبال 
قابل توجه مخاطبان اجرای عمومی خود را آغاز کرد.

بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
کارگردانی  به  ما«  »شهر  نمایش  ایرانشهر،  تماشاخانه 
با  اردیبهشت ماه   ۲0 جمعه  شامگاه  معجونی  محمدحسن 
استقبال قابل توجه مخاطبان اجرای عمومی خود را در این 

مجموعه تئاتری آغاز کرد.
شایان ذکر است نمایش »شهر ما« در حالی اولین اجرای خود 
حدود  چیدمان  با  که  کرد  آغاز  ایرانشهر  تماشاخانه  در  را 
سیصد صندلی در سالن استاد سمندریان شامگاه جمعه ۲0 
و  مخاطبان  میزبان  خود  ظرفیت  حداکثر  با  اردیبهشت ماه 

عالقه مندان به این نمایش شد.
عبارت اند  ورود  ترتیب  به  بازیگران  نمایشی  اثر  این  در   
مرسده  کالبی،  سوگل  امیدی،  حسین  دادگر،  کیارش  از 
ایزددوست، سما رجبی، آوا شریفی، مهدی ابوحمزه، عباس 
صابری، امیرحسین گمنام، افشین وزیرزاده، مهشید آقاخانی، 
هاله پورقدیمی، لیال اکبری، داران آرمان، پریسا طهماسب، 
مریم  باقرکنی،  مهدی  جوهری،  ملینا  دهقانی،  یاسمن 
زارعی، رضا سامانی، بهشاد رسولی، سپهر جاویدیان، سحر 
علیرضایی، هدی بهمن اف، احمدرضا مقدسی، علی قانعی، 
سیاوش البخشی نائینی، افشین تمدن، مریم محمودی منش، 
علی بیک زاده، شیما بهرمن، علی شهدادی، پردیس رضاپوری، 

صبا پویشمن و بهار شعربافی.

آغاز غافلگیرکننده »هشر ما« در 
متاشاخانه ایرانهشر

برنامه موسیقایی »دلصدا« که با اجرای کامران تفتی از شبکه 
پنج سیما روی آنتن می رفت در ماه رمضان پخش نمی شود 

ولی در عید فطر با یک ویژه برنامه برمی گردد.
گروه تولید در حال آماده سازی این ویژه برنامه هستند و 
پس از آن هم برنامه جمعه ها به طور هفتگی از شبکه پنج 

پخش می شود.
میثم محمدحسنی تهیه کننده »دلصدا« است و بهمن بابازاده 
نیز به عنوان سردبیر در این برنامه حضور دارد. اجرای این 
برنامه پیش از این با کامرات تفتی بوده است ولی حال باید 
دید با مصوبه جدید معاونت سیما مبنی بر منع اجرای برنامه 
توسط بازیگران باز هم تفتی اجرا را ادامه می دهد یا خیر؛ 

گرچه تا امروز مشکلی برای اجرای وی پیش نیامده است.
برنامه ترکیبی »دلصدا« با موضوع موسیقی شامل آیتم های 
گفتگو با هنرمندان در استودیو، اخبار و حواشی هفته، آیتم 

های موضوعی و... است.

كامران تفيت اب »دلصدا« 
ابزميگردد

کارگردان سریال »ممنوعه« گفت: قصد داشتم ادامه »ممنوعه« 
را هم بسازم اما با این وضعی که پیش آمد به خودم اجازه 

نمی دهم به شعور مخاطب توهین کنم.
امیر پورکیان کارگردان سریال نمایش خانگی »ممنوعه« گفت: 
سیصد دقیقه از مجموعه »ممنوعه« سانسور شد، هر قسمت 
هیچ وقت  کارگردان  مِن  و  شد  سانسور  دقیقه  ده  تا  هفت 
آنچه گذشت و آنچه خواهید دید نمی سازم! برخی بخش ها 
نه مشکل فیلمبرداری داشت نه صدابرداری، بلکه جاهایی 
بازیگر دیالوگ دیگری گفته بود و ما را مجبور به دوبله و 
گذاشتن حرف دیگری کردند در تصویر نیز مجبور شدیم 
برای حذف بازیگر قاب را تغییر دهیم! وی در ادامه گفت: 
سرنوشت کاراکترها عوض شد و در حق خیلی از کاراکترها 
و رابطه آن ها جفا شد، وقتی سرنوشت هر کدام از نقش ها را 
تغییر می دهند چه انتظاری می توان داشت؟! قصد داشتم ادامه 
»ممنوعه« را هم بسازم اما با این وضعی که پیش آمد به خودم 

اجازه نمی دهم به شعور مخاطب توهین کنم.

ای  دقيقه  سانسور٣٠٠ 
رسايل»ممنوعه« 

 خبري از ساخت قسمت جدید 
»شهرزاد« نیست

و  تئاتر  سینما،  بازیگر  ناصرنصیر  رامین 
فعالیت های  آخرین  درخصوص  تلویزیون، 
تازگی  به  گفت:  بازیگری  عرصه  در  خود 
بازی در مجموعه ای عروسکی که از شبکه 
پایان  به  را  است  رفته  آنتن  روی  سالمت 
رسانده ام. در آستانه تعطیالت نوروز به این 
ابتدای سال  پروژه اضافه شدم که از همان 
ادامه  همچنان  پخشش  و  رفت  آنتن  روی 

دارد.

وی در همین راستا ادامه داد: عالوه بر این 
مجموعه تلویزیونی در یک اپیزود از سریال 
این  پرداختم.  نقش  ایفای  به  محکومین 
سریال کاماًل اپیزودیک بوده و در هر قسمت 
پیدا  بازیگران حضور  از  متفاوتی  مجموعه 

می کنند.
سایر  درباره  »محکومین«  سریال  بازیگر 
فعالیت های خود در عرصه بازیگری اضافه 
سریال  در  بازی  گذشته  سال  اواخر  کرد: 
»خونه یکی« به کارگردانی »حامد تهرانی« را 
به پایان رساندم که هنوز پخش نشده است. 
این سریال داستان چهار خانواده را روایت 
می کند که در کنار یکدیگر زندگی می کنند 

و من پدر یکی از همین خانواده ها هستم.
سریال  ساخت  احتمال  درباره  ناصرنصیر 
امر  واقعیت  کرد:  خاطرنشان   »4 »شهرزاد 
آخرین خبری که از ساخت شهرزاد داشتم 
بر  اثر  ادامه  برای  فتحی  حسن  عالقه  به 
تیم  کردن  جمع  گمانم  به  اما  می گشت، 
بسیار  حاضر  حال  در  پروژه  این  بازیگران 
سخت است. فعاًل که هیچ خبری از ساخت 

شهرزاد 4 نیست و بعید می دانم میسر شود.

همکاری »محمود پاك نیت« با همسرش 
در»دخترم نرگس«

ماندگار  سریال  بازیگر  پاك نیت  محمود 
هنری  فعالی  آخرین  درباره  پیامبر«  »یوسف 
خود گفت: این روز ها مشغول بازی در سریال 
کارگردانی  به  که  نرگس«  »دخترم  تلویزیونی 
هستم.  است  فیلمبرداری  حال  در  پیران  باقر 
وی اظهار کرد: این سریال تلویزیونی که قرار 
است از شبکه سوم سیما پخش شود کاری از 
ارومیه است و در حال  فیلم و سریال  گروه 
حاضر نیز برای فیلمبرداری این اثر در ارومیه 
هستیم و همچنین در این مجموعه بازیگرانی 
چون رحیم نوروزی و مهوش صبرکن ایفای 
نقش می کنیم و در حال حاضر چهار ماهی 
بیان  بازیگر  این  هستیم.  کار  مشغول  است 
کرد: مجموعه تلویزیونی »دخترم نرگس« ۲6 
قسمت دارد و من در این سریال بیست و شش 
قسمتی نقش پدر نرگس که شخصیت اصلی 

این سریال است را ایفا می کنم.
دیگر  با  سریال  این  تفاوت های  درباره  وی 
نقش  ایفای  آنها  در  کنون  تا  که  سریال هایی 
آنجا که قصه های روز  از  کرده تصریح کرد: 
داستان های چندان متفاوتی ندارند و با توجه 
به اینکه در زمان حال روی می دهند نمی توان 

به تمایز میان آن ها به شکل خیلی دقیقی اشاره 
کرد. 

با همسرش  پاك نیت درباره همکاری دوباره  
»مهوش صبرکن« تصریح کرد: صبرکن در این 
سریال نقش همسر پدر خانواده را بازی می کند 
و من از این همکاری بسیار خوشحالم چراکه 
ما زمان زیادی برای تمرین کردن با هم داریم و 
در بین مسائل شخصیتی قصه هم کل کل هایی 

می کنیم که بسیار برایمان لذت بخش است.


