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سرکشی و سکوت در بازار پیچیده ارزی 

دالرهمچنانمیتازد
 بــازار ارزی که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان یکی از پیچیده ترین بازارها 
یاد می کند این روزها درگیر لرزش و نوســان هایی است که شرایط دالر و مخاطبان 
آن را بیش از گذشــته متزلزل کرده اســت. بانک مرکزی ظاهرا سکوت را بر اعالم 
شفاف و صریح درباره چرایی جریان موجود و نوع اقدامات خود برای کنترل بازار و 

نتایج آن ترحیح داده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بازار ارز ایران دیروز یکشــنبه شاهد ورود دالر به 
کانال ۵۶۰۰تومان بود و این ارز تا ۵۵۵۰ تومان هم در آخرین قیمت گذاری ها مبادله 
شــده است. چندی پیش و در روزهای ابتدایی سال که قیمت دالر از ۵۰۰۰ تومان 
عبور کرد گزارش های بازار از سرکشــی دالالن و برخی صرافان خبر می داد. در این 
بیــن صرافی ها به عنوان یکی از کانال های اصلی فروش دالر، این روزها در مواردی 
بــه وضوح در قیمت گذاری و خرید و فروش ارز جوالن می دهند.قیمت دالر قبل از 
این که بانک مرکزی نرخی را در صرافی بانک ها اعالم و عرضه کند به یک باره در بازار 
ارز باال رفت و خرید و فروش متوقف شد. صرافی ها دلیل اصلی را عدم عرضه از سوی 
بانک مرکزی اعالم کردند، در حالی که این ادعا چندان مورد تایید نیســت و حتی 
در زمانی که عرضه در صرافی بانک ها انجام می شــود، صرافان تمایلی برای دریافت 
ارز ندارند و در این حالت ارزهای خود را هم به فروش نمی رســانند که این موضوع 
خود عاملی برای ایجاد بازار سیاه ارزی است.نظارت بر صرافی ها و نحوه عملکرد آنها 
برعهده بانک مرکزی اســت که این روزها تا حدی به نظر می رسد کنترل چندانی 
بــر نحوه خرید و فــروش آنها و تحرکاتی که در بازار دارند اعمال نمی شــود و این 
جریان به دستگیری برخی از صرافی ها محدود شده است.اما این تمام ماجرای بازار 
نیســت و در سوی دیگر نحوه ورود بانک مرکزی به عرضه از طریق صرافی بانک ها 
و قیمت گذاری اســت که در مدت اخیر با حواشی بسیاری همراه بوده و در مواردی 
حتی سیاست هایی اعمال شد که بازار ارز را چند نرخی کرد و اتفاق های عجیبی در 
آن رقم خورد که برخی کارشناسان آن را سیاست های شکست خورده سیاست گذار 
ارزی اعالم کردند.چندی پیش و در روزهای ابتدایی ســال که دالر از ۵۰۰۰ تومان 
عبور کرد ولی اهلل ســیف- رئیس کل بانک مرکزی- اظهاراتی را در واکنش به این 
جریان مطرح کرد که اکنون بعد از گذشــت حدود دو هفته و چرخش بازار، مروری 
بر موضع وی نشــان از آن دارد که اظهارات و مواضع سیاســتگذار ارزی اثر چندان 
مثبتی بر بازار ارز نداشت و آن را از نوسان  نینداخت.رئیس کل بانک مرکزی بازار ارز 
را یکــی از پیچیده ترین بازارها اعالم کرد اما وی اوضاع بازار را با وجود دالر ۵۱۰۰ 
تومانی مثبت ارزیابی کرد و از مناسب بودن تراز ارزی کشور اطمینان داد و در سوی 
دیگر بــر این موضوع که بازار در بلندمدت دچار کســری و کمبود ارز نخواهد بود 
تاکید کرد، اما او توضیح نداد که در حال حاضر با نوســانی که پیش روی بازار قرار 
دارد و قیمت ها در تالطم هستند، بانک مرکزی  چه کنترلی بر عوامل ایجاد کننده 
این شرایط داشته  و برنامه آن برای کوتاه مدت چیست؟با این حال رئیس کل بانک 
مرکزی دلیل اصلی اوضاع نامساعد فعلی را انتظارات اعالم کرد و گفت که حساسیت 
زیادی به تحوالت غیراقتصادی وجود دارد و عمال نوســانات کوتاه مدت بازار را این 
بخش از تقاضا شــکل می دهد. گرچه تا حدودی انتظار می رفت تا براساس اظهارات 
در ظاهر امیدوارکننده سیف، شرایط بازار تا حدی سامان یافته و آرام شود اما طولی 
نکشید که دالر روند رو به رشدی را در پیش گرفت و در ۲۰ روز ابتدایی سال جاری 
حداقل ۶۰۰ تومان گران شد؛ چرا که بازار ارزی در پایان سال گذشته با نرخ حدود 
۴۹۰۰ تومان بسته شده بود. به هر صورت رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی 
را برای ســامان دادن به بازار اعالم نکرد و ظاهرا اگر اقدامی هم در حال انجام است 
مشــخص نیست چرا کارایی چندانی برای کنترل بازار ندارد؟برخی کارشناسان این 
ایــراد را وارد می کنند که نباید به افزایش قیمــت دالر انتقاد کرد، چرا که این ارز 
در حال حرکت به ســمت واقعی شدن است؛ اما ســوال اینجاست که آیا نمی توان 
قیمت دالر را با اعمال سیاست هایی که کمترین آسیب را به بازار و اقتصاد وارد کند 
اجرایی کرد؟ به هر حال طی چند ماه گذشته با نوسان و بالتکلیفی بازار، بسیاری از 
فعاالن اقتصادی در کنار ضرر ناشی از جهش های ارزی، در شرایط نامشخصی برای 
برنامه ریزی و سرمایه  گذاری قرار دارند و این انتظار را از سیاست گذار ارزی خواهند 

داشت که تا حدی به بازار ثبات بخشیده و وضعیت آن را سامان دهد.

  

به گزارش زمان،  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
ساز  زمینه  داخلی  کاالی  خرید  از  استقبال  گفت:  اسالمی 
بیکاری  نتیجه کاهش  برای جوانان و در  پایدار  ایجاد شغل 

7در جامعه است .

خرید کاالی داخلی زمینه ساز 
ایجاد شغل برای جوانان

به گزارش زمان، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت، 
سوی  از  ترکمنستان  گاز  سوآپ  گفت:  زمانی نیا  امیرحسین 
ایران با مذاکرات رؤسای جمهوری 2 کشور، هشتم فروردین 

ماه از سرگرفته شد.

به گزارش زمان، مرتضی بانک گفت: تدوین مشــوق ها و بسته 
های ویژه ســرمایه گذاری، کمک به بخش خصوصی و اعتماد به 
توانمندی سرمایه گذاران از اولویت های تعیین شده برای رسیدن 

به شاخص مطلوب در تولید کاالی ایرانی است. 6

سوآپ گاز ترکمنستان از سوی 
ایران  ازسر گرفته شد 

تدوین بسته حمایت از تولید 
کاالی ایرانی در مناطق آزاد 
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رهبر معظم انقالب تاکید کردند:

قدرت ایران روز به روز افزایش خواهد یافت

سرمقاله

 حمایت از کاالی ایرانی
 برگ برنده اقتصادمقاومتی

نگاه روز

 نقش تشکل های اقتصادی در 
حمایت از کاالی ایرانی

»وقت نهار« فیلم تلخ اجتماعی 
با ساختاری رئالیستی

رهبر معظم انقالب اســالمی ســال ۹۷ 
را ســال »حمایــت از کاالی ایرانــی« 
نامگذاری کردند، شــعاری با صدها الیه 
برای بررســِی وضعیت اقتصادی کشور 
که اگر در همین اثنا به فریادش رسیده 
نشود، گذرگاه های دیگر جامعه را نیز به 
بن بست می کشاند.با توجه به نامگذاری 
های مقام معظم رهبری در ســال های 
اخیر، آنچه بیش از پیش خودنمایی می 
کند که باید مورد عنایت و واکاوی قرار 
بگیرد، موضوع اقتصاد کشور است که از 
سال های 88 به بعد، با توجه با شعارهای 
هرساله همواره مورد توجهء رهبر انقالب 
بوده و باید از دولتمردان کشــور پرسید 
که تا چه حد در این زمینه و برای تحقق 

شعارهای سال، موفق بوده اند!
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2 الهام آمرکاشی

دالر همچنان می تازد7
مرتضی کوه مسکن

نادر سیف

پرداخت وام ۱۵ 
میلیونی ازدواج 

از اردیبهشت

نوسازي ٤٠ 
 هزار تاكسي

 در سال جدید

توافق هسته ای 
در حال اجرا 

است
753

3
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صالحی:۸۳دستاوردهستهایامروزرونماییمیشود

  پیشرفت هسته ای ایران
چه با برجـام چه بی  برجـام

کمیسیون  به  یجانی  الر یت   مامور
ملی تولید  از  حمایت 

مشاور رییس سازمان خصوصی سازی گفت: نخستین مزایده سال ۱3۹۷، با حدود 
۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام قابل واگذاری شرکت ها و بنگاههای دولتی، ۲8 
فروردین ماه انجام می شود.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »سید جعفر سبحانی« 
، افزود: این بزرگ ترین مزایده است که در بخش دامپروری، صنایع و فرش انجام 
می شــود.وی اظهارداشت: در این مزایده بزرگ حدود ۱۲ بنگاه و شرکت دولتی 
واگذار می شــود و متقاضیان تا آخرین ساعت اداری روز ۲۷ فروردین ماه فرصت 
دارند قیمت های پیشــنهادی خود را به ســازمان خصوصی سازی اعالم کنند تا 
مزایده ســاعت ۱۴ روز ۲8 فروردین برگزار شود.مشاور رئیس سازمان خصوصی 
ســازی همچنین درباره در خصوص مــوارد مزایده در این روز گفت: ۱۰۰ درصد 
شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری مغان با قیمت پایه ۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد 
تومان که ۱۰ درصد به صورت حصه نقدی و بقیه اقساط هشت ساله، ۴۰ درصد 
شــرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس به قیمت پایه ۲۲۰ میلیارد تومان 
و شرکت ملی کشــت و ۱۰۰ درصد صنعت دامپروری سفید رود رشت با قیمت 
پایه یک هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان جزو شرکت های دامپروری هستند که واگذار 
می شوند.وی اظهارداشت: همچنین شرکت توسعه نیشکر صنایع جانبی که سهم 
دولــت در آن ۲۰ درصد اســت به قیمت پایه یک هــزار و ۱۷۰ میلیارد تومان، 
۱۰۰ درصد شــرکت مجتمع صنعتی اسفراین به قیمت پایه ۷۲۰ میلیارد تومان 

و شــرکت لوله گستر اســفراین نیز به قیمت پایه ۱۹۲ میلیارد تومان واگذار می 
شود.سبحانی اظهارداشت: شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران با قیمت ۲3۶ 
میلیارد تومان، ســهم ۱۰۰ درصدی شرکت پاالیش نفت خوزستان با قیمت پایه 
۱۷۷ میلیــارد تومان و نیروگاه زرند با قیمت پایه ۱۷۵ میلیارد تومان نیز از دیگر 

بنگاه هایی هســتند که در نخستین ماه سال ۱3۹۷ واگذار می شود.به گفته وی 
۷۷ تخته فرش و جایگاه سوخت در چهارمحال و بختیاری هر ۲ با قیمت پایه یک 
میلیارد تومان و شرکت عمران و مسکن سازان شرق با قیمت ۲۲ میلیارد تومان 
و پیســت سوارکاری رشت با حدود ۲.۵ میلیارد تومان بنگاه های دیگری هستند 
که واگذار می شوند.مشاور رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه درباره واگذاری 
های در سال ۱3۹۶ گفت: واگذاری ها در سال ۱3۹۵ بهتر از سال ۱3۹۶ بود که 
از جملــه دالیل آن می توان به تغییر دولت و در نتیجه جابه جایی اعضای هیات 
واگذاری اشاره کرد.وی با تاکید بر اینکه سال ۱3۹۶ در بخش سهام عدالت سال 
پررونقی بود، گفت: در بخش ســهام عدالت شاهد اتفاقات خوبی بودیم که تسویه 
حساب و سود ســهام عدالت ۱۹ گروه از مشموالن سهام عدالت، دریافت شماره 
شبای ۴۰ میلیون نفر و پرداخت سود می توان اشاره کرد.واگذاری سهام دولت در 
شــرکت های دولتی مشمول سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق 
مزایده یا عرضه در بورس انجام می شــود و از ابتدای دولت تدبیر و امید تاکنون 
واگذاری اموال دولتی در قالب تهاتر با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی 
ممنوع شده است.آخرین مزایده سال ۱3۹۶ در تاریخ ۲۱ اسفند ماه با عرضه بیش 
از ۹۰ هزار میلیارد ریال سهام، ۲۱ اسفندماه در حوزه های دامپروری، تولید برق 

و مسکن برگزار شد.

دورجدیدواگذاریسهامدولتیاز28فروردینکلیدمیخورد

اختصاص 50هزار میلیارد ریال یارانه به بخش تولید 
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اســالمی گفت: 
امســال، ۵۰ هزار میلیارد ریال یارانــه به منظور حمایت از تولید و 
ایجاد اشــتغال به تولیدکنندگان اختصــاص یافت.به گزارش زمان 
بــه نقل ازایرنا، علی قربانی اظهار کــرد: با اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها، مقرر بود 3۰ درصد از منابع یارانه ها به بخش تولید داده 
شود اما، این امر محقق نشد و همین موضوع، سبب افزایش قیمت 
حامل های انرژی برای تولیدکنندگان شد.وی افزود: به همین علت، 
برخی تولیدکنندگان دچار مشــکل شده و در آستانه ورشکستگی 

قرار گرفتند.قربانی با بیان اینکه اقتصاد و تولید در کشــور با حرف 
رونق نمی گیرد، گفت: اکنون نیمی از واحدهای تولیدی در کشور 
ضرر می دهند یا اینکه با کمترین ظرفیت فعالیت دارند.وی گفت: 
مجلس در تالش اســت تا برای حمایت از تولیدکننده، فشــارهای 
مالیاتی کمتر شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: دولت امسال ایجاد یک میلیون شغل را 
هدفگذاری کرده که امید اســت با کمک های یارانه ای، واحدهای 

تولیدی تقویت شوند و اشتغال رونق گیرد.

پویش حمایت از کاالی ایرانی برای توسعه صادرات به عراق
رایزن بازرگانی ایران در عراق از تشکیل پویش ویژه حمایت از کاالی ایرانی برای توسعه صادرات به عراق خبر داد.به گزارش 
زمان به نقل ازسازمان توسعه تجارت ایران، ناصر بهزاد، با اشاره به تحقق پذیر بودن حمایت از کاالی ایرانی در دو بخش 
تولید و صادرات، گفت: تقویت مولفه های بهره وری در تولید صادراتی به معنی استفاده از همه قابلیت ها برای توسعۀ اقتصادی 
و پویایی تقاضا از الزامات است.وی در تبیین هدف پویش حمایت ازکاالهای ایرانی برای توسعه صادرات به کشورعراق، اظهار 
داشت: برقراری چارچوبی انتزاعی برای تعمیق باورعمومی در ترغیب صادرات کاالهای ایرانی به عراق به عنوان بازاری مهم 
و استراتژیک، افزایش اطالع رسانی، حرکت برای عرضه کاالی متمرکز بر تنوع سالیق و ظرفیت های مختلف، مقصد سه 
رویکرد این کمپین است که باید مورد توجه قرار گیرد .وی افزود: برای پایداری حضور کاالهای ایرانی در بازارهای بزرگ 
هدف صادراتی نظیر عراق باید تولیدات تخصصی برای صادرات متناسب با نیاز  و خواسته مصرف کننده، طراحی و بهنگام 

سازی شود و این موضوع نیازمند حضور مداوم و با برنامۀ شرکت های بخش خصوصی خواهد بود.

 رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: به  رغم تمام توطئه ها و به کوری چشم دشمنان، قدرت نظام اسالمی، روز به روز افزایش خواهد یافت. به گزارش زمان از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی 
دیروز در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ضمن تبریک اعیاد به ویژه ماه رجب گفتند: ماه های رجب، شعبان و رمضان به دلیل ایام متبرک خود برای بندگان صالح خدا عید هستند و باید از این ماه های پر برکت بیشترین بهره 
معنوی را برد.رهبر انقالب اسالمی از اقتدار، امنیت، عزت و توانایی کافی در زمان الزم به عنوان اهداف اصلی نیروهای مسلح نام بردند و با تاکید بر ضرورت کادرسازی و جانشین پروری در نیروهای مسلح خاطرنشان کردند: نتیجه فعالیت ها و اقدامات 
انجام شده در نیروهای مسلح باید در راستای تامین اهداف تعیین شده باشند.ایشان همچنین دوران کنونی را دوران عزت جمهوری اسالمی ایران دانستند و تاکید کردند: علت تهاجم های بی سابقه کنونی بر ضد نظام اسالمی، قدرت روز افزون این 

نظام است زیرا دشمنان از این قدرت فزاینده به شدت احساس خطر کرده اند و حمالت خود را افزایش داده اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: به  رغم تمام توطئه ها و به کوری چشم دشمنان، قدرت نظام اسالمی، روز به روز افزایش خواهد یافت.
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حمایت از کاالی ایرانی، برگ برنده 
اقتصادمقاومتی

* الهام آمرکاشی

رهبر معظم انقالب اســالمی ســال ۹۷ را ســال 
»حمایت از کاالی ایرانی« نامگذاری کردند، شعاری 
با صدها الیه برای بررسِی وضعیت اقتصادی کشور 

که اگر در همین اثنا به فریادش رســیده نشود، گذرگاه های دیگر جامعه را 
نیز به بن بست می کشاند.با توجه به نامگذاری های مقام معظم رهبری در 
سال های اخیر، آنچه بیش از پیش خودنمایی می کند که باید مورد عنایت 
و واکاوی قرار بگیرد، موضوع اقتصاد کشور است که از سال های 88 به بعد، 
با توجه با شــعارهای هرساله همواره مورد توجهء رهبر انقالب بوده و باید از 
دولتمردان کشور پرسید که تا چه حد در این زمینه و برای تحقق شعارهای 
ســال، موفق بوده اند!صدالبته در این میان، جــدا از دولت و همه نهادهای 
سیاســت گذار زیرمجموعه دولت که باید در این زمینه همت های الزم را به 
کار گیرند، نقش تولیدکنندگان و مردم نیز حائز اهمیت است و نباید دور از 
نظر قرار بگیرد.اما آنچــه در این میان، احتیاج به بازنگرِی اصولی و نیازمند 
راهکارهای اساسی است، این مورد است که این سه رأِس دولت، تولیدکننده 
و مردم چگونه می توانند در هم افزایِی قدرت اقتصادی کشور راهگشا باشند و 
بدون حمایت از کاالهای وارداتی و در زیر چتر تولیداتداخلی، چرخه اقتصادی 
کشور بتواند با قدرت حرکت کند. با توجه به بیاناِت رهبر معظم انقالب که 
فرمودند: "حمایت از تولید ملی مخصوص یک سال نیست بلکه این موضوع 
بایــد بصورت جدی و محوری دنبال شــود. باید این فرهنگ در میان مردم 
فراگیر شــود که انتخاب یک کاال با نشــان داخلی و یا با نشان خارجی می 
تواند یک کارگر ایرانی را برخوردار و یا محروم کند. درخواســت من از همه 
ملت این اســت که به سمت مصرف تولیدات داخلی بروند "؛ مشخص است 
که این امر تنها منوط به امســال نمی شــود و بدون شک در دراز مدت می 
تواند نمود داشته باشد، اما آنچه که در این چند هفته که از ابتدای سال می 
گذرد، به وجود آمده؛ تشکیل کمپین حمایت از تولید ملی با موِج “من کاالی 
ایرانی میخرم”، است که توانسته پالس و انرژِی خوبی را در جامعه به وجود 
آورد که اگر با اهدافی چون: راهکارهای رفع موانع تولید ملی و حمایت از آن، 
بازنمایِی اهمیت و ضرورت حمایت از تولید ملی، شرِح وظایف اقشار مختلف 
در حمایت از تولید ملی و ... همراستا شود، میتوان امید داشت، شعار»حمایت 

از کاالی ایرانی« تا پایان سال به درجه های باالیی از تحقق، دست یابد.
اگرچه برخی کاالهای ایرانی ازدرجهء کیفیت خوبی برخوردار نیستند اما ما 
در یک ســری از کاالها میتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و از مشابه 
خارجی اســتفاده نکنیم. این امر که با تکیه بــر اقتصاد مقاومتی می تواند 
برگ برنده ای را تقدیم اقتصاد کشــور نماید، در لوای بازنگری به زیرساخت 
های اقتصادی محقق می شود که اگر دولت به معنای واقعی کلمه از تولید 
کننده حمایت نماید و تولید واقعی با کیفیت ساخته شود، میتوان به صراحت 
بیان کرد: حمایت از کاالی ایرانی، برگ برنده اقتصادمقاومتی است."در این 
میان آنگونه که محمد شریعتمداری وزیر صنعت می گوید، قرار است کمپین 
حمایت از کاالی ایرانی شــکل گیرد تا به واسطه آن بتوان کاالهای ایرانی را 
معرفی کرد و به مردم اطمینان داد که کاالهای تولید داخل را نباید دســت 
کم گرفت.شریعتمداری در این خصوص اذعان داشت: هدف وزارت صنعت، 
افزایش تولید کاالی کیفی، رقابت پذیر و صادراتی است.اگر بتوان کاالهایی 
را تولید کرد که مورد استقبال بازارهای جهانی قرار گیرد، می توان مردم را به 
خرید کاالی ایرانی تشــویق کرد و این امر باعث رشد صنعت و افزایش نرخ 
اشتغال می شود و باید در جهت افزایش بهره وری، کاهش قیمت تمام شده 
و بهبود کیفیــت و رقابتی کردن تولید اقدام کرد و در عین حال از حمایت 
تعرفه ای نیز تولید را برخوردار کرد."تمام مواردی که وزیر صنعت به آن اشاره 
دارد، در درازمدت قابل دستیابی است اگر در کوتاه مدت به فراموشی سپرده 
نشــود و چون هزار و یک مشکل و مصائب اجتماعی در گیر و دارِ پاسکاری 
های سازمانی مورد اهمال قرار نگیرد.بی شک آنچه چرخهء اقتصادی و چهرهء 
اجتماعی شهر به آن نیاز دارد، جنبشی کردِن پتانسیلی است که با افزایِش 
ضریب و تواِن فکری در جهِت رســیدن به نقطــهء هدف، میتوان دورنمای 
جامعه ای را ترســیم کرد با تمرکز بر تحقق بر هرآنچه شایســتهء ایران و 
ایرانی جماعت اســت و درعصر حاضر با وجــوِد خرد جمعی که در یکایک 
افراد جامعه نمود یافته و پیشرفت تکنولوژی و مقایسه بر نقاط قوت و ضعفی 
که در کشورهای همسایه وجود دارد، میتوان با اتکاء به موارد مثبت و رونق 
افزای اقتصادِی کشــور به آمارِ بهبود و رشــد در زیرمجموعه های صنعتی 
اقتصادی دســت یافت که در یادداشت های بعدی به نکات موجود در این 

elhamamerkashi@ymail.comبخش پرداخته می شود.

آغاز واگذاری "شهرک تخصصی صنایع 
دریایی" از تابستان

 معاون ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایــران از آغاز 
واگذاری فاز یک شــهرک صنعتی تخصصی صنایــع دریایی از ابتدای 
تابســتان ســال جاری خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، فرشاد 
مقیمی در ارتباط با آخرین وضعیت شــهرک تخصصی صنایع دریایی، 
اظهــار کرد: پروژه اجــرای خط انتقال برق این شــهرک به طور کامل 
صورت گرفته و اجرای شــبکه برق داخلی ۲۰ کیلوولت داخلی فاز اول 
۲۰ هکتاری به میزان ۵۰ درصد مد نظر قرار گرفته است.وی ادامه داد: 
عالوه بر این پروژه زیرسازی و آسفالت شهرک برای فاز اول ۲۰ هکتاری 
به میزان 3۰ درصد انجام شــده اســت و با توجه به وجود عوارض قابل 
توجه در شــمال شــهرک، پیگیری الزم جهت حذف معارض و الحاق 
مســاحت حذف شده در جنوب شهرک لحاظ شد.معاون برنامه ریزی و 
اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به 
اینکه مســاحت شهرک تخصصی صنایع دریایی از ۱3۰ به ۲۲۰ هکتار 
افزایــش یافت، بیان کرد: قرارداد جدیدی با مشــاور طرح جهت انجام 

مطالعات فاز یک منعقد شد. 

هشدار والیتی به امریکا در صورت 
خروج از برجام

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر 
کنند  ترک  را  برجام  بخواهند  ها  یی  آمریکا 
هر  توسط  برجام  متن  خالف  اقدام  هر  یا  و 
صورت  غیرمستقیم  یا  و  مستقیم  کشوری 
انتخاب خود  تا  است  باز  ایران  بگیرد، دست 
را داشته باشد. همه گزینه ها روی میز است.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی اکبر والیتی 
دیروز در پاسخ به سوالی درباره خروج احتمالی 
آمریــکا از برجام این مطلــب را بیان کرد.وی 
افزود: ایران پایبند به برجام اســت و تا به حال 
هم به آن عمل کرده است.وی تاکید کرد: این 
گونه نیست که ناچار باشیم یک راه حل را در 
نظر بگیریم و خود را در بن بســت قرار دهیم. 
درصحنه بین المللی کمتر کشــوری پیدا می 
شود که در استقالل و اعتماد به نفس الزم مثل 
ایران عمل کرده باشد و در آینده هم همینطور 
خواهــد بود.والیتی تصریح کــرد: با توجه به 
استقالل و اقتداری که ایران در تصمیم گیری 
های منطقه ای و بین المللی دارد ما هر گزینه 
ای کــه به مصلحت ملی باشــد آن را انتخاب 

خواهیم کرد.

 نوسان نرخ ارز
تهدید جدی تولیدملی

نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
ایران با بیان اینکه مصرف کننده نباید »مجبور« 
به اســتفاده از کاالی ایرانی باشد، گفت: مردم 
خواهــان کاالی باکیفیت و با قیمتی مناســب 

هستند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، پیام باقری با بیان 
اینکه صنعت برق جز محدود صنایعی است که 
در مرز خودکفایی قــرار دارد، درباره نامگذاری 
امسال به عنوان ســال حمایت از کاالی ایرانی 
گفــت: پیش از انقالب و حتــی ابتدای انقالب 
اســالمی در بخش تجهیــزات و حتی خدمات 
وابســتگی کامل داشــتیم. این در حالی است 
که اکنون حدود ۹۵ درصد تجهیزات مورد نیاز 
این صنعت در داخل کشور تولید می شود. این 
تولیدات کیفیت مطلوبی دارد به طوری که در 
بازارهای صادراتی اروپا و خاورمیانه رقابت جدی 
با نمونه های مشــابه دارند.وی ادامه داد: عمده 
تولید محصوالت داخلی توسط بخش خصوصی 
انجام می شــود و در زمینه کیفیت محصوالت 
باید گفت ایران جزوه ۱۰ کشــور تولیدکننده 
توربین های نیروگاهی است که بخش خصوصی 
در زمینه انتقال فناوری ها و خطوط تولید مورد 
نیاز این تولیدات نقش به ســزایی داشته است.

عضو هیات مدیره فدراســیون صادرات انرژی 
ایران با اشاره به شعار امسال مبنی بر حمایت از 
کاالی ایرانی، افزود: نهادهای ذی ربط که بخش 
مهمی را دولت تشکیل می دهد باید راهکارهای 
عملیاتی ارائه داده و از مســوولیت های مربوط 
به خود شانه خالی نکنند. بخش دیگری که در 
تحقق این حمایت می توانند فعالیت مثمر ثمر 
داشته باشند مجلس شورای اسالمی با نظارت 
بر اجرای صحیح قانــون و بخش خصوصی در 
استفاده از این قوانین برای تولید کاال با کیفیت 
ایرانی، می تواند در این تولید موثر باشــد.طبق 
گفته نائب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت 
برق ایران حمایت از کاالی ایرانی یک مقوله دو 
طرفه اســت که یک ســمت آن مربوط به ارائه 
دهنده کاال و خدمات است و بخش دیگر مصرف 
کننده اســت؛ باید در نظر داشــت که مصرف 
کننده نهایی مجبور به استفاده از کاالی ایرانی 
نیســت و خواهان کاالی باکیفیــت با قیمتی 
مناسب اســت. کیفیت و قیمت محصول تولید 
داخل باید به نحوی باشــد کــه مصرف کننده 
به اســتفاده از آن قانع شده و به باور برسد. به 
این ترتیب در صورتــی که تولید کننده ایرانی 
کاالی با کیفیت مطلوب ارائه دهد بی شک بازار 

مصرف مناسبی هم در انتظارش خواهد بود.

اخبار

سرمقاله

ابزار ریاست بردباری و پر 
حوصلگی است.

کالمامیر

دبیر شورای نگهبان گفت:والیت فقیه خیمه 
انقالب را حفظ کرده است و تضعیف کنندگان 
والیت فقیه خائنان به کشــور، نظام و مردم 

هستند.
بــه گــزارش زمان بــه نقل ازمهــر، آیت اهلل 
احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان با اشاره به 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی اظهار 
داشت: ما از شکر این نعمت بزرگ الهی یعنی 
جمهوری اسالمی عاجزیم؛ ۴۰ سال است که 
خداوند این جمهوری اسالمی را که در تاریخ 
نمونه ندارد، از همه بالیا حفظ کرده است.وی 
افزود: دشــمنان علی رغم سرازیر کردن همه  
دشمنی شان از سراسر دنیا و همدست شدن 
برای به شکست کشاندن و نابودی جمهوری 
اســالمی، هرگز به آرزوی خود نرسیدند.وی 
اظهار داشت: ایمان، عقیده و والیت فقیه بود 
که این نظام را سرپا کرد و اگر همین ها ضربه 
بخــورد نظام هم ضربه خواهــد خورد؛ یعنی 

نقطه  موفقیت همان نقطه  شکست است.
آیت اهلل جنتی ادامه داد: این عقیده  مردم بود 
که تحت لوای امام)ره( باعث شــد تا همه ی 
وجودشان را نثار انقالب کنند.همین ایمان و 
عقیده بود که ملت را عاشــق شهادت کرد و 

کاری کرد که نه تنها از مرگ نترســند بلکه 
به استقبال آن بروند.این روحیه سبب پیروزی 
بود و اگر ادامه داشته باشد، پیروزی هم ادامه 
خواهد داشــت.وی با اشــاره به اینکه دشمن 
خارجــی و داخلی همــواره در صدد تضعیف 
والیت فقیه است، گفت: برخی هر چه در توان 
دارند به کار می بندند تا والیت فقیه را تضعیف 
کنند. این قدرت اگر تضعیف شــود ســتون 

پرقدرت انقالب می خوابد و چیزی نمی تواند 
جای آن را پر کند.والیت فقیه خیمه انقالب 
را حفظ کرده است و تضعیف کنندگان والیت 
فقیه خائنان به کشــور، نظام و مردم هستند.

آیت اهلل جنتی گفت: شعارهای هر سال مقام 
معظم رهبری معنادار و حساب شده است. اگر 
به همین شــعار امسال که »حمایت از کاالی 
ایرانی« اســت عمل شــود چه تأثیر شگرفی 

می تواند در اقتصاد کشــور داشته باشد.وی با 
اعالم اینکه دولت اســتفاده از کاالهای ایرانی 
را از خود شــروع کند، اظهار داشت: دولت از 
اجناس خارجی که مشابه داخلی دارد استفاده 
نکند و جلوی ورود آن به کشور را هم بگیرد 
تا تولید داخل رونق بگیرد.آیت اهلل جنتی ادامه 
داد: من از مردم شریف کشورمان می خواهم 
کــه با مصرف کاالی ایرانی بــه رونق اقتصاد 
کشــور خودشــان کمک کنند.دبیر شورای 
نگهبان با انتقاد از سیل قاچاق به کشور گفت: 
چرا دروازه ها اینقدر باز اســت؛ چرا این همه 
لباس و پوشــاک و وســایل منزل از چین و 
ترکیه به کشــور قاچاق می شــود. متأسفانه 
بعضی از این کاالهای قاچاق از مبادی گمرک 
هم وارد می شــود.آیت اهلل جنتی در پایان با 
اشــاره ی مجدد به چهلمین ســال پیروزی 
انقالب، اظهار داشت: امسال باید دوره ی ۴۰ 
ســاله ی انقالب را بازخوانی کنیم؛ باید معلوم 
شود کجا بودیم و به کجا رفتیم؛ چه به دست 
آوردیم و چه از دســت دادیم. دســتاوردها و 
خدمات انقالب اســالمی باید تبیین گردد تا 
برای ملت، جوانان و آیندگان مشــخص شود 

چه انقالب بزرگی به وقوع پیوست.

آیتاهللجنتی:

تضعیف کنندگان والیت فقیه خائن  به مردم هستند

آگهی مزایده عمومی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان در نظر دارد نگهداری ، بهره برداری و اجاره 
78عدد تابلوی تبلیغاتی و 808 متر مربع تابلو قابل ساخت در محورهای استان گلستان به منظور امتیاز 
بهره برداری تبلیغاتی از آن جهت اکران آگهی های تجاری ، خدماتی و هنری در حریم راههای استان 
گلستان را در قالب قرارداد مربوط به شرکتها و کانونهای آگهی تبلیغاتی واجد الشرایط و اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق 

فراخوان عمومی واگذار نماید.
 لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارک مربوطه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روز در ساعات 
اداری به اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان به نشانی : گرگان – میدان بسیج، سایت اداری ، مقابل ضلع 

شرقی استانداری- دبیرخانه کمیسیون معامالت )امور اداری ( مراجعه نمایند.
همچنین می توانند برای آگاهی بیشتر به سایت مزایده واگذاری الکترونیکی http://iets.mporg.ir    مراجعه نمایند. 

بدیهی است پس از بررسی پیشنهادات واصله نتیجه به اطالع متقاضیان خواهد رسید. شناسه : 161058 
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/1/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/1/21

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان گلستان

متن آگهی 
به شماره ۹۶۱۰۰۹۶۶۱۰۱۰۱۷8۷ و شماره  اجرای حکم مربوطه  بموجب درخواست 
دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹۷۶۶۱۰۱۰۰۹۲۶ محکوم علیه بنام محمد دولتشاهی محکوم 
است به پرداخت مبلغ 3۹۴/8۶۰/۰۰۰ به عنوان اصل خواسته مبلغ ۱۲/۱3۹/۴۹8 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر تادیه با 
رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم می گردد از تاریخ تقدیم 
دادخواست تا زمان اجرای حکم که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد در 
حق خواهان محکوم می نماید و هزینه نیم عشر دولتی در اجرا بر عهده محکوم علیه است 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –کرم رضا هاشمی .  

متن آگهی
در    ۹۵۱۰3۷ بایگانی  و    ۹۵۰۹۹8۶۹۹۴۲۰۰۰8۲ کالسه  پرونده  خصوص  در 
خصوص دعوی خواهان خانم زینب مرادی به طرفیت   مهدی کریمی به خواسته 
طالق یک طرفه ظرف مهلت هفت روز از تاریخ انتشار روزنامه واجدالشرایط  جهت 

معرفی داور در شعبه حقوقی دلفان حضور بعمل آید.
متصدی امور دفتریدادگاه شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان نوراباد) 

متن آگهی
به شماره شناسنامه  فرزند حسن  /خانم معصومه داوری  آقا  به دادخواست  باتوجه 
33۵ کدملی ۴۲۰8۴۱۰388 صادره از دلفان به طرفیت آقای اسماعیل زندی فرزند 
خواسته طالق  به  اراک  از  صادره  متولد ۱3۰8   ۱88 شناسنامه  شماره  به  عیسی 
آیین  قانون  ماده ۷3  تجویز  به  بودن خوانده  المکان  علت مجهول  به  که  یکطرفه 
تا  از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود  نوبت در یکی  دادرسی مدنی یک 
ابالغ به دفتر شورای حل  از  از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت ۱۵ روز پس  خوانده 
اختالف استان لرستان شهرستان دلفان شعبه ۷ حقوقی مراجعه در غیر اینصورت 

پرونده جهت رسیدگی مراحل قانونی خود را طی خواهد نمود 
خانم طاهره محمدی دبیر شعبه 7 عمومی شورای حل اختالف دلفان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  حسین  پاپی  فرزند  بیرانوند  امیر  آقای  خواهان 
آقای احسان عبدالوندی فرزند مجتبی به خواسته مطالبه وجه چک بانضمام کلیه 
خسارات دادرسی و قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰۱۰۰8۶۰ شعبه 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷3  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند. 

 نوبت اول

رئیس سازمان انرژی اتمی، درباره هرگونه تبعیت اتحادیه 
اروپا از سیاست ضدبرجامی امریکا، هشدار داد و آن را برای 

این اتحادیه خفت بار دانست.  
به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، علی اکبر صالحی 
درباره رویکرد اروپایی ها در تبعیت از سیاســت های ضد 
برجامی ترامپ، گفت: مســأله ای که پیش آمده؛ بســیار 
پیچیده است و بنده در جایگاه رئیس سازمان انرژی اتمی، 
خیلی نمی خواهم وارد تحلیل سیاســی و این قضایا شوم، 
مســئولیت بنده، آمادگی برای برگشت پذیری در صورت 
نیاز اســت که ما این آمادگی را ایجــاد کرده ایم و به بیان 
همین مقدار بســنده می کنم که ایــن آمادگی را در همه 
حوزه ها ایجاد کرده ایم؛ البتــه باز تأکید می کنم هیچ گاه 
دلم نمی خواهد که وارد چنین شرایطی شویم اما هر وقت 
تصمیم بگیرند؛ برمی گردیم.وی تصریح کرد: ســؤالی که 
پرسیدید از نظر سیاسی سؤال بسیار پیچیده ایست و نیاز 
به تحلیل وسیعی دارد؛ مناسبات اروپا با امریکا ویژه است، 
آنان متحد راهبردی هســتند، همین قدر می گویم که اگر 
اروپــا بخواهد در این زمینه بــا امریکا صددرصد همراهی 
کند، برای اروپایی ها خفت، خواهد بود زیرا ما در مذاکرات 
با ۱+۵؛ با امریکا مذاکــره می کردیم با مجموعه ۱+۵ که 
مذاکره نمی کردیم ما بــا امریکا مذاکره می کردیم و این 
امریــکا بود که با بقیه اعضا مذاکره و آنان؛ به ویژه اتحادیه 
اروپــا را راضی می کرد.صالحی افزود: بر این اســاس، این 
امریکایی ها بودند کــه اتحادیه اروپا را در خصوص برجام 
راضی کردند، چنانکه در بســیاری موارد رضایت فرانسوی 
ها به ســختی حاصل می شــد اما اکنون همین امریکا به 
اروپایــی ها می گوید از برجام خارج شــوند.وی بار دیگر 
خطاب به اروپایی ها هشــدار داد: اگر بنا باشد که اروپا به 
فوریــت با امریکا همراهی کند، ایــن یعنی اروپا مجموعه 
مستقلی نیست و در دایره و مدار سیاسی امریکا می چرخد 
و هیچ اســتقاللی از خودش ندارد که این برای اروپا خفت 
سیاسی اســت.معاون رئیس جمهور گفت: نمی دانم اروپا 
می خواهد چه کار کند اما این که اگر امریکا از برجام خارج 
شود واکنش ایران چه خواهد بود به تصمیمات هیأت عالی 
نظارت بر برجام و مقامات ارشد نظام بستگی دارد.صالحی 
همچنین درباره اظهارات اخیر نماینده امریکا در ســازمان 
ملل مبنی بر اینکه حتی با خروج واشنگتن از برجام، ایران 
در این توافق خواهد ماند،گفــت: تصمیم ایران تصمیمی 
نیست که کسی به عنوان یک شــخص بتواند اتخاذ کند 
بلکه تصمیم جمعی اســت که مسئوالن ارشد نظام اتخاذ 

می کنند؛ در چنان شــرایطی وزارت امور خارجه تحلیل 
های بسیاری ارائه خواهد کرد، شرایط را خواهد سنجید و 
تصمیمات الزم را خواهد گرفت، اکنون درباره تصمیم ایران 
چیزی نمی شود گفت.وی افزود: ممکن است مسئولی در 
وزارت امــور خارجه درباره این موضوع، ابراز نظرکند چون 
موضوعی سیاسی اســت اما بنده در جایگاهی نیستم که 
دربــاره این موضوع اظهار نظر کنــم یا حتی حدس بزنم، 
اما می دانم که نظام، سناریوهای مختلفی را طراحی کرده 
اســت و وظیفه ماست که برای همه سناریوها در بعد فنی 
آماده باشیم که این آمادگی را داریم.رئیس سازمان انرژی 
اتمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات امریکا 
به ویــژه بازگرداندن تحریم ها و مهمترین ســناریوی ما 
درچنین شرایطی، تاکید کرد: بارها گفته ام و تعهد می کنم 
که اگر بنا بر بازگشــت پذیری هسته ای باشد و مسئوالن 
ارشــد نظام به ما بگویند که اقــدام کنیم، آمادگی الزم را 
داریم که غنی ســازی۲۰ درصــد را در فاصله ای ۴ روزه 
در فردو، آغاز کنیم و متأســفم کــه روزنامه ای، این اعالم 
آمادگی ما را با عنوان فریب مردم، تیترکرده بود. صالحی، 
طرح موضوع تعیین سایت فردو؛ غنی سازی ۲۰ درصدی و 
تعیین دوره چهار روزه را برای این اقدام، برای طرف مقابل 
حاوی پیام دانســت و افزود: بیش از این نمی خواهم وارد 
جزئیات شــوم.وی گفت: سفیر فرانسه در امریکا از ترامپ 
پرسیده اســت: » اگر ایران در واکنش به خروج واشنگتن 
از برجام به غنی سازی باال برگردد چه جوابی دارید؟ ابتدا 
این را پاســخ دهید، بعد راجع به خروج از برجام و تعیین 
تکلیــف برای اروپا صحبت کنیــد«؛ وی حرف ما را قبول 
کرده است، یعنی متوجه شده است که این اعالم آمادگی 
ما برای بازگشت پذیری، جدیست و بلوف سیاسی نیست، 
او قبول کرده اســت؛ امیدواریم دوستان داخلی هم قبول 
کنند.عضو هیأت عالی نظارت بر برجام همچنین در پاسخ 
به پرسشی دیگر مبنی بر فرجام پیگیری شکایت از امریکا 
در کمیسیون مشترک برجام بابت نقض توافق هسته ای، 
گفت: من در جایگاهی نیستم که بخواهم تصمیمات هیأت 
عالی نظارت بر برجام را اعــالم کنم؛ این هیأت، متولی و 

دبیر دارد، بهتراست از او بپرسید.
83 دستاورد هسته ای امروز رونمایی می شود

رئیس سازمان انرژی اتمی اعالم کرد: امروز از 83 دستاورد 
هسته ای با حضور رئیس جمهور رونمایی می شود.علی اکبر 
صالحی این دستاوردها را شامل طرح های مربوط به حوزه 
های مختلف صنعتی، اکتشــاف و اســتخراج و تحقیقات 

سانتریفیوژ دانست و افزود: این طرح ها با وجود محدودیت 
ها به همت متخصصان سازمان انرژی اتمی اجرا شده است.

وی تعداد طرح ها و دستاوردها را بسیار بیش از این دانست 
و گفت: طرح ها و دســتاوردهای هسته ای طبق شاخص 
های مصوب برای ارائه در روز فناوری هسته ای انتخاب می 
شوند و در ابتدا ۱۱3 طرح ارائه شده بود که 83 نمونه آن 
حایز شاخص ها شناخته شد.صالحی افزود: سازمان انرژی 
اتمی به طور دائم تحوالت عرصه فناوری هسته ای را رصد 
و تا حد ممکن ســعی می کند فاصله میان کشــورمان با 
کشورهای توســعه یافته را کاهش دهد که در این زمینه 
متخصصان ما خیلی موفق بــوده اند.وی گفت : به عنوان 
نمونه در حوزه اســتخراج و راه انــدازی یکی از واحدهای 
اکتشاف و تولید کیک زرد، خبر خوبی اعالم خواهیم کرد 
که برای طرف مقابل حاوی این پیام اســت که جمهوری 
اســالمی ایران در این حوزه به طور جدی فعال اســت و 
زیرساخت هایش را به نحو احسن می سازد.رئیس سازمان 
انرژی اتمی افزود : در ساخت سانتریفیوژهای مختلف نیز 
که از آن در حوزه سالمت و صنعت استفاده می شود قبال 
چند ســانتریفیوژ را ارائه کرده بودیم که اکنون فعال است 
و امسال ســانتریفیوژ بسیار پیشرفته ای را به وزارت نفت 
تحویل می دهیم که ســر چاه های حفاری از آن استفاده 
می شــود و می تواند گل های حفاری را بازسازی کند که 

فردا رونمایی می شود.

صالحی: همراهی اروپا با سیاست ضدبرجام امریکا، خفت بار است

پیشرفتهستهایایران؛چهبابرجامچهبیبرجام

تمام مصیبت های منطقه 
نتیجه سیاست های آل سعود 

 
ک منبع سوری اعالم کرد، مصیبت هایی که اکنون گریبانگیر منطقه 
و ملت های آن شــده، نتیجه سیاست ها و حمایت های عربستان از 
تروریسم است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یک منبع سوری آگاه 

اعالم کرد، عربســتان باید از حمایت تروریست ها در سوریه و دیگر 
مناطق دنیا دست بردارد.این منبع گفت، همه دنیا از نقش عربستان 

سعودی در تشکیل، تامین بودجه و حمایت از ایدئولوژی تکفیری 
تروریستی از افغانستان گرفته تا سوریه و عراق باخبرند.منبع مذکور 
ادامه داد،  همه گرفتاری هایی که گریبانگیر ملت های منطقه شده 
نتیجه سیاســت های آل سعود و ایدئولوژی آنهاست. ایدئولوژی آل 
سعود با ایدئولوژی های تشکیالت تروریستی، با نام های مختلفی که 
دارد، مطابقت می کند.این منبع تصریح کرد، دولت عربستان تالش 
دارد بار دیگر ادعاها درباره اســتفاده دمشــق از سالح شیمیایی را 

شایعه کرده و برای غوطه شرقی اشک تمساح بریزد.
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ظریف: توافق هسته ای در حال اجرا است

 وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به این که »توافق هسته ای چند 
جانبه و بین المللی است«، گفت: برجام در حال اجراست اما این امر 

بدین معنا نیست که همه اطراف به آن پایبند هستند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه 
ایران در گفت وگو با بی بی ســی عربی در پاســخ با این ســوال که 
آیا برجام، توافق هســته ای همچنان ادامــه می یابد؟ گفت: توافق 
هســته ای توافقی بین المللی و چند جانبه است و آمریکا تنها یک 
طرف از این توافق است، آمریکا کشوری است که عضو دائم شورای 
امنیت اســت و ناظر بر صدور قطعنامه هایی که به اجماع در مورد 
توافق هسته ای صادر شده بوده است.وی افزود: توافق هسته ای در 
حال اجرا اســت، اما این امر به این معنا نیســت که همه طرف ها 
بــه آن پایبند هســتند و آمریکا درعدم پایبندی بــه توافق  های 
بین المللی ســابقه ای دیرینه دارد؛ برای مثال آمریکا توافق پاریس 
در مورد تغییرات آب و هوایی را نقض کرد. براســاس اتفاقاتی که 
افتاده است اگر آمریکا از خواسته های دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
این کشــور پیروی کند، نشان می دهد که این کشور شریک قابل 
اعتمــادی در توافقات بین المللی نیســت.ظریف ادامه داد: امروزه 
در حالی که برخی به دنبال توافق های مشــابه با کشورهای دیگر 
هستند، آمریکا پیامی را می رساند که مفاد آن طول عمر توافق ها در 
خوشــبینانه ترین حالت به اندازه یک دوره ریاست جمهوری است.

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به سوالی در رابطه با یمن و متهم 
کردن ایران به حمایت موشکی از انصاراهلل به منظور بمباران کردن 
ریاض گفت: ما به طور روشــن توضیح دادیم که ایران از یمنی ها 
حمایت موشکی نمی کند. یمن تحت محاصره است به طوری که 
حتی از ورود غذا و دارو به یمن ممانعت می شــود و این امر مانع 
انجام و ظایف بشردوستانه سازمان ملل شده است.ظریف گفت: به 
نظر من اکنون نیز دیر نشده است، طبیعتا برای تعداد زیادی یمنی 
که جانشــان را از دست داده اند دیر شده است. اما برای ایجاد یک 
راه حل سیاسی کامال دیر نشده است و اگر عربستان به دنبال ایجاد 
راه حل سیاســی در یمن است ایران یک شریک جدی برای ایجاد 
ایــن راه حل خواهد بود و راه حل هایی از ایــن قبیل باید از طریق 
مذاکره و میان طرف های یمنی باشد و طرف های خارجی به جای 
دیکته کردن باید برای تســهیل این راه حل تالش کنند و ما آماده 

کمک برای ایجاد این راه حل سیاسی هستیم.

نرخ ارز دانشجویی آزاد شد

بانک مرکزی با هدف کاهش فهرســت خدمات و کاالهای مشمول 
ارز مبادله ای و اجرای برنامه یکســان ســازی نــرخ ارز، به تازگی 
تخصیص ارز به دانشــجویان آزاد در خارج از کشــور را از فهرست 

دریافت کنندگان ارز رسمی حذف کرده است.
بــه گزارش زمان به نقل ازایرنا، ارز مبادلــه ای که به ارز دولتی و 
رســمی نیز شــهرت دارد به کاالها و خدمات مشمول این نوع ارز 
اختصاص می یابد؛ یکی از سیاست های دولت برای یکسان سازی 
نرخ ارز، کاستن از فهرست کاالها و خدمات مشمول ارز مبادله ای 
است و از این رو سال گذشته بسیاری از اقالم وارداتی غیرضروری 
از این فهرســت خارج شدند.مهرماه پارســال نیز براساس همین 
سیاســت، تخصیص ارز مبادله ای به سفرهای خارجی هموطنان 
ممنوع شد.براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که ۲8 اسفندماه 
صادر شده است، تخصیص ارز مبادله ای به امور دانشجویی، فروش، 
انتقال یا پرداخت ارز دانشجویان بورسیه با ارایه درخواست وزارت 
خانــه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشــت درمان و آموزش 
پزشکی با امضای ذی حساب یا مدیر امور مالی و معاونان مربوطه 
هر یک از وزارتخانه ها به نرخ رسمی همچنان مانعی ندارد و ادامه 
می یابد.با این حال فروش و انتقال ارز به قیمت آزاد بابت شــهریه 
دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع فوق لیسانس به باال با ارایه 
درخواست متقاضی در مقابل تایید وزارتخانه ذیربط مبنی بر شاغل 
به تحصیل بودن دانشــجو در خارج و ارایه صورتحســاب دانشگاه 
مربوطه به میزان مبلغ مندرج در آن و حداکثر در ســقف ۱۵ هزار 
دالر در ســال در وجه موسســه یا دانشگاه ذی ربط با اعالم کتبی 
متقاضی مبنی بر صحــت هزینه انتقال یافته به نرخ آزاد و تنها از 
طریق بانک های عامل تجارت و سامان بدون مانع است.همچنین 
در صــورت نبود امکان انجام حواله و ضــرورت پرداخت نقدی به 
تشخیص آن بانک، اخذ تعهد کتبی از دانشجو و یا خانواده او مبنی 
بر ارایه تاییدیه دانشــگاه مربوطه در این خصوص )اعالم میزان ارز 
دریافت شــده از دانشجو( که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی 
جمهوری اسالمی ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، در 
مهلت حداکثر ۶ ماه از تاریخ پرداخت وجه الزامی است.براساس این 
بخشنامه، فروش، انتقال یا پرداخت ارز با نرخ آزاد بابت هزینه های 
اقامت دانشجویان آزاد به میزان حداکثر ماهیانه هزار دالر برای هر 
نفــر و برای هر عضو خانواده ماهیانــه حداکثر ۵۰۰ دالر و تنها از 
طریق بانک های عمل منتخب سامان و تجارت بالمانع است.برای 
پرداخت های مربوط به این بخشــنامه تایید وزارتخانه ذیربط باید 

در هر سال تمدید شود.

رجیستری سامسونگ از اوایل 
اردیبهشت

 معاون ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال از ادامه اجرای 
طرح رجیستری گوشی های موبایل در سال جدید 
خبر داد و گفت: رجیستری برند سامسونگ از اوایل 
اردیبهشت ماه آغاز می شود.به گزارش زمان به نقل 
ازمهــر، حمیدرضا دهقانی نیا با بیان اینکه در نیمه 
دوم سال ۹۶ نزدیک به نیمی از برندهای گوشی در 
بازار موبایل مشــمول طرح رجیستری شدند، اظهار 
داشت: شواهد نشــان می دهد که اجرای این طرح 
موفقیت آمیز بوده اســت چرا که در این بازه زمانی، 
شاهد نرخ رو به رشد واردات رسمی گوشی و افزایش 
عایــدی دولت از محل واردات این کاال بوده ایم.وی 
با بیان اینکه نسبت به مدت مشابه سال قبل )نیمه 
دوم ســال ۹۶ نسبت به نیمه دوم سال ۹۵( واردات 
رسمی گوشــی موبایل از رقم 83۰ میلیارد ریال به 
۱88۴ میلیارد ریال افزایش داشــته اســت، گفت: 
برمبنای این آمار، واردات رســمی گوشــی موبایل 
به کشــور ۲.۵ برابر رشد داشــته است.معاون ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال با تاکیــد بر ادامه روند اجرای 
طرح ثبت و شناســه دار کردن گوشی های وارداتی 
)رجیستری( خاطرنشان کرد: احتماال جلسه تصمیم 
گیــری برای زمان اجرای این طــرح امروز و یا روز 
چهارشــنبه هفته جاری با حضور متولیان این طرح 
تشــکیل می شود و برای زمان رجیستری برندهای 
باقی مانده، تصمیم گیری نهایی خواهد شد.دهقانی 
نیا تاکید کرد: سامسونگ به عنوان یکی از برندهایی 
که سهم باالیی در بازار ایران دارد از اوایل اردیبهشت 
ماه مشــمول طرح رجیستری می شــود، اما زمان 
قطعی آغاز اجرای این طرح برای این برند و ســایر 
برندهای باقی مانده در جلســه راهبری رجیستری 
مشخص خواهد شــد.به گزارش مهر، اجرای طرح 
ثبت و شناســه دار کردن گوشــی های وارداتی به 
کشــور با هدف جلوگیری از قاچاق موبایل در بازار، 
حمایت از حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات پس 
از فروش، از مهرماه ســال ۹۶ با تشکیل کمیته ای 
متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک 
و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شد.تا پیش 
از اجرای این طرح و طی ۱۰ سال اخیر، بالغ بر ۹۰ 
درصد گوشــی هایی که وارد کشور می شد از مبدا 
غیر رســمی و به صورت قاچاق بود اما پس از ۶ ماه 
تالش ضربتی برای اجرای ســاماندهی بازار گوشی 
های تلفن همراه، بالغ بر ۱۰ برند گوشــی شــامل 
آیفون، موتوروال، گوگل پیکسل، بلک بری، ال جی، 
نوکیا، هواوی، سونی، تکنو، شیائومی و نیز دو مدل 
گوشــی گلکسی S۹  و S۹+ که بیش از ۵۰ درصد 
بازار کشور را در اختیار دارند مشمول این طرح قرار 

گرفتند و به صورت رسمی وارد بازار می شوند.

ریاض پشت پرده ادعای استفاده 
از سالح شیمیایی توسط سوریه

یک مســئول ســوری مطلع اعالم کرد: عربستان 
در پشت پرده تکرار ادعای اســتفاده ارتش سوریه 
از ســالح شیمیایی در این کشــور است زیرا ریاض 
به دنبال حفظ جان تروریســت ها است.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، یک مسئول مطلع سوری اعالم 
کرد: عربستان پشــت پرده ادعای حمله شیمیایی 
ارتش ســوریه به شهر دوما اســت.این منبع مطلع 
به خبرگزاری رســمی ســوریه گفت: رژیم وهابی 
عربستان که گروهک تروریســتی القاعده را ایجاد 
کــرده می خواهد جان تروریســت هــای گروهک 
موســوم به »جیش االســالم« را نیز حفظ کند به 
همین دلیل ادعای تکراری اســتفاده ارتش سوریه 
از ســالح شــیمیایی را مطرح کرده و برای غوطه 
شرقی اشک تمساح می ریزد.این منبع سوری ادامه 
داد: ایدئولوژی عربســتان با مکتــب گروهک های 
تروریستی که با عنوان های مختلف مطرح شده اند، 
همسو است و عربســتان باید حمایت از تروریست 
ها در سوریه و دیگر نقاط جهان را متوقف کند.وی 
دلیل مصائب و مشــکالت مردم منطقه را سیاست 
های عربستان دانست و گفت: به خوبی می دانیم و 
جهان هم می داند که عربســتان در شکل گیری و 
حمایت مالی از دیدگاه های تکفیری و تروریستی در 

افغانستان، سوریه و عراق نقش داشته است.

روزنهخبر

رئیس مجلس شورای اسالمی به کمیسیون 
حمایت از تولید ملی ماموریت داد ظرف سه 
هفته پیشنهاد الزم را برای حمایت از تولید 

ملی و کاالی ایرانی تدوین کند.
به گزارش زمــان به نقل ازمهــر، در ابتدای 
جلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی 
از دست اندرکاران ســفرهای نوروزی شامل 
وزارت بهداشــت، سازمان هالل احمر، نیروی 
انتظامی و راهداری کشــور تشکر کرد.وی با 
اشــاره به فرمایشــات مقام معظم رهبری در 
ابتدای ســال ۹۷ گفت: تاکیــد معظم له در 
حمایت تولید داخلی و کاالی ایرانی برای همه 
بخش های کشور فضای جدیدی برای تالش 
در جهت منافع ملت فراهم کرد و باید از این 
فرصت برای معطوف نمــودن اراده همگانی 
برای تولیدات داخلی بهره جست.نماینده مردم 
قم در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: در 
این زمینه هم تولید کنندگان وظایف مهمی 
دارند که تولیدات باکیفیتی فراهم آورند و هم 
عرضه کنندگان کاال زمینه اعتماد عمومی در 
مصــرف کاالی ایرانی را تــدارک کنند و هم 
رســانه های گروهی به ویژه صدا و سیما در 
جهت تشویق مردم به مصرف تولیدات داخلی 
وظایفــی بر عهده دارند.وی تاکید کرد: دولت 
و به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت جهاد کشــاورزی در جهت صیانت از 
تولیدات ملی و ایجاد ممنوعیت برای واردات 
محصوالتی که در داخل تولید کافی و مناسب 
دارنــد وظایف مهمی بر عهــده دارند.رئیس 
مجلس گفت: بانک ها وظایف ســنگینی بر 
عهــده دارند که در جهت تســهیالت بخش 
تولید دســت به اصالحات درونی خود بزنند. 
در همه این امور مجلس شــورای اســالمی 
آمادگی دارد زمینه های قانونی الزم را فراهم 
آورد.الریجانی اظهار داشت: از کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی به عنوان محور اصالحات 
قانونی می خواهم با مشــورت مرکز پژوهش 

های مجلس و کمیســیون های تخصصی و 
رایزنی با بخش های دولتی ذیربط و همفکری 
با اتاق بازرگانی و اتاق اصناف پیشنهادات الزم 
را تدوین و ظرف ســه هفته آینده به مجلس 
ارائه دهــد.وی ادامه داد: این کمیســیون با 
استفاده از گزارش های مراکز نظارتی هر ماه 
گزارشی از پیشرفت امور را به مجلس تقدیم 
کند.الریجانی گفت: اخیراً مسئوالن سعودی 
اظهاراتی در مســائل منطقه داشــتند که از 
جهتی بسیار تأســف آور است و از جهتی به 
شــفافیت فضای واقعی کمک می کند. این 
که بعد از سال ها که ســعودی ها با هدایت 
و حمایت آمریکایی ها جریان های تروریستی 
و تکفیری را ســامان دادند و هزاران نفر را به 
خاک و خون کشیدند و حاال این موضوع را با 
صراحت اعالم می کنند که همه این اقدامات 
با حمایت و هدایت آمریکا بوده اســت، یک 
هشدار باش برای همه کشورهای منطقه است 
که زیر پوست اظهارات با رنگ و لعاب انسان 
دوستانه و دینی، سالهای گذشته چه اقدامات 
پلیدی انجام داده اند.رئیس مجلس شــورای 
اســالمی  ادامــه داد: اما چقدر باید تأســف 
خورد که ســعودی ها با حضــور در آمریکا و 

تالش زیاد بخش قابل توجهی از منابع مردم 
مسلمان عربستان را تقدیم دولتمردان دالل 
مسلک آمریکا کردند اما آنها به جای تشکر، 
اعالم کردند اگر آمریکا از کشــورهای حوزه 
خلیــج فارس حمایت نکند ظرف دو هفته از 
بین می رود.وی تصریح کرد: آیا مردم حجاز 
تحمــل این تحقیر بــزرگ را می کنند؟ که 
در قبــال پولی که از مملکــت آنها به جیب 
سیاســتمداران آمریکا ســرازیر شد آن هم 
برای تحریک علیه دیگر کشورهای مسلمان 
با چنین الفاظی آنهــا را خوار و زبون کند تا 
حدی که آمریکا برای ماندگاری سربازان خود 
در سوریه عالوه بر صدها میلیارد دالر که قبال 
از سعودی ها به راه های مختلف اخاذی نموده 
بود، باز باج خواهی نمود.الریجانی افزود: البته 
صراحت های ترامــپ در باج خواهی جدید، 
سخافت حوزه سیاست خارجی آمریکا را نیز 
بهتر عیان کرد.الریجانی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به افتتاح رسمی پایگاه 
انگلیس در بحرین گفت: در روزهای گذشته 
ایــن موضوع امــر قابل توجهی بــود. دولت 
انگلیس بدون توجه به خواست مردم بحرین 
در حضــور عادالنه و با رأی خود در حکومت 

با اموال مردم مسلمان و مظلوم بحرین هزینه 
ایجاد پایگاه و حضور ســربازان خود را فراهم 
کرد؛ البته ملت های منطقه از ســابقه سوء 
کشور انگلیس از دیرباز آشنایی دارند و با این 
روش های کهنه نمی تواند حرکت ملت های 
منطقه را باسرنیزه منحرف کند.رئیس مجلس 
شورای اسالمی در بخش دیگری از اظهارات 
خود، حوادث اخیر در فلســطین را پراهمیت 
خواند و اظهار  داشــت: تالش های مرموزانه 
ای توســط آمریکا و برخی کشورهای عربی 
نظیر ســعودی در جریان است که با سخت 
گیری بر مردم مظلوم فلســطین و آشــفته 
ســازی فضای منطقه، ملت فلســطین را در 
گوشــه ای از کرانه باختری و محوریت غزه 
محصور کنند و به قول خــود ماجرا را ختم 
کنند.وی ادامه داد: به نظر می رســد با اعالم 
ذلیالنه ســعودی ها در مشروعیت بخشی به 
رژیم صهیونیســتی و منافعی که ذکر کردم 
در رابطه با رژیم صهیونیســتی، سعودی ها 
عالقه مند هستند هم پول های ملت خود را 
در خدمــت آمریکا به تاراج دهند و هم پیش 
قراولــی این پروژه منحوس را برعهده گیرند.

نماینــده مردم قم تصریح کــرد: اما دالوری 
های مجاهدان جوانان فلســطینی، تخیالت 
سعودی ها را به ســرابی تبدیل کرده است. 
مجلس شورای اسالمی ضمن محکوم کردن 
اقدامات رژیم صهیونیســتی در به شــهادت 
رســاندن و مجــروح نمودن مــردم مظلوم 
اسالمی  از صاحبنظران کشورهای  فلسطین 
و عربی و مجالس این کشــورها می خواهد 
به مسئولیت انســانی و اسالمی خود در این 
مقطع حساس توجه داشــته باشند و جلوی 
این رسوایی بزرگ کشورهای عربی را بگیرند.

الریجانی خاطرنشــان کرد: از دبیرخانه بین 
المجالس اسالمی و دبیرخانه مجالس آسیایی 
می خواهم در دفاع از مردم مظلوم فلسطین 
در مقابل این ستم بزرگ، تالش و ایستادگی 

نمایند.

ماموریتمجلسبهکمیسیونحمایتازتولیدملی؛

الریجانی: برای  سعودی ها باید تأسف  خورد 

افتتاح 4/5 میلیارد دالر پروژه معدنی 

و صنایع معدنی در سال ۹۶

پرداخت ۷۸ درصد تسهیالت صندوق 

کارآفرینی امید در مناطق روستایی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی 
سال گذشته، ۴.۵ میلیارد دالر پروژه معدنی و 
صنایع معدنی افتتاح شد و در سال جدید، ۱.۵ 

میلیارد دالر پروژه جدید نیز افتتاح می شود.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان توســعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی 
کرباســیانبا بیان این مطلب و ضمن اشاره به 
اینکه امیدواریم به برکت خون شهدا، بزرگان 
و انســان های مومن و توجه ائمه اطهار، سال 
۹۷ را بهتر از سال گذشته داشته باشیم و برای 
مردم گشایش ایجاد شود، اظهار کرد: به طور 
نسبی از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی 
در ســال ۹۶ راضی هستم و به رغم مشکالت 
پیش رو اعم از کمبــود نقدینگی و غیره، این 
بخش با رشــد تولید، صــادرات، بهره وری و 
ســرمایه گذاری مواجه بود.وی ادامه داد: مقام 
معظــم رهبری و رئیس جمهور در ســخنان 
خود طی ســال ۹۶ به رشــد این بخش اشاره 
کردند. در سال گذشــته، در میان پروژه های 
افتتاحــی رئیس جمهور و معــاون اول، پروژه 
های ایمیدرو یا پروژه هایی که ایمیدرو حامی 
آنها بود و مشکالتشــان را حــل کرده بود، به 
چشــم می خورد. رئیس هیات عامل ایمیدرو 
با بیان اینکه در ســال ۹۲، توازن فوالد دچار 
مشــکل بود اما در سال ۹۶، در بخش گندله، 
کنسانتره و آهن اسفنجی ظرفیت ها افزایش 
یافت، گفت: در سال گذشته، حدود ۷۰۰ هزار 
تن آهن اسفنجی صادر شد. امیدواریم در سال 
۹۷ این توازن به برنامه ۵۵ میلیون تن نزدیک 

تر شود. وی افزود: در سال ۹۲ و ابتدای دولت 
یازدهم، ۲۴ هزار میلیــارد تومان پروژه نیمه 
تمام و شروع نشده داشتیم که 8 هزار میلیارد 
تومان نقدینگی از بخش خصوصی جذب شد 
و همه پروژه ها فعال شدند.کرباسیان در پایان 
ضمن تشکر از تیم مذاکره کننده هسته ای، با 
بیان اینکه باید بپذیریم در سال ۹۷ فشارهای 
خارجی کمتر نخواهد شد، گفت: باید وحدت 
ملی را افزایش دهیم تا از بحران عبور کنیم و 
به سمت توسعه، تولید و اشتغال گام برداریم.

وی افزود: وظیفــه ملی، دینی و اخالقی ما به 
عنوان ایمیدرو این اســت کــه کار خود را به 
خوبــی انجام دهیم، بهــره وری را باال ببریم، 
تولید را افزایش دهیــم و هزینه ها را کاهش 
دهیم. بدون شــک، عدالت خداونــد نیز این 
خواهد بود که پیشرفت کنیم. مطمئن هستم 
با لطف خداوند و مدیریت همکاران، سال ۹۷ 
سال خوبی خواهیم داشت و با گذر از بحران، 
سالی خواهد بود که موجب عزت و سربلندی 

ایران خواهد شد.

رئیس کمیســیون اجتماعی مجلس با اشاره به 
پرداخت ۷8 درصد تسهیالت صندوق کارآفرینی 
امید در مناطق روستایی به اقشار مستضعف طی 
چهار ســال و نیم گذشته، از رشد 8۰ درصدی 

تسهیالت این صندوق خبرداد.
بــه گزارش زمان به نقل ازصنــدوق کارآفرینی 
امید، عبدالرضا عزیزی، در همایش سراســری 
مدیران ستادی و اســتانی این صندوق با بیان 
اینکه صندوق کارآفرینــی امید موفق به جلب 
اعتماد مردم و نمایندگان آنها در مجلس شــده 
اســت، گفت: اولین مورد شناســنامه دار شدن 
و تعییــن وضعیت حقوقی صنــدوق بود که با 
پیگیری های مدیرعامل صندوق به عنوان یک 
نهــاد عمومی غیر دولتی هویت پیدا کرد.رئیس 
کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی 
افــزود: در مدت چهار ســال و نیم گذشــته با 
مدیریت خوب تمامی مدیران صندوق و بازگشت 
اقســاط، ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شد که حدود ۷8درصد آن در مناطق 
روستائی و مســتضعف بوده است و در مجموع 

نیز صندوق نسبت به سنوات گذشته 8۰درصد 
رشد در پرداخت تسهیالت داشته که این بسیار 
ارزشمند است.عزیزی با اشاره به حساسیت های 
پرداخت تسهیالت ازدواج به رشد ۱۶۰۰درصدی 
پرداخت این تسهیالت در صندوق اشاره کرد و 
آن را نتیجه برنامه سازی و برنامه ریزی مناسب 
بازوان اجرایی صندوق عنوان کرد.وی همچنین 
به کاهش نیروی انســانی صندوق در طی این 
سال ها اشاره کرد و گفت: در کشور ما نزدیک به 
دو میلیون و ۵۵۰ هزار کارمند وجود دارد یعنی 
به ازای هر 3۰نفر یک کارمند، در مقابل ژاپن با 
۱۲8میلیون نفر جمعیت، 3۵۰هزار کارمند دارد 
یعنی به ازای هر 3۰۰نفر یک کارمند استخدام 
شده اســت.عزیزی اظهار داشت: ما 8میلیون و 
۵۰۰هزار نفر کارمند و مستمری بگیر کشوری و 
لشگری داریم و باید روشی پیدا کنیم تا بتوانیم 
با جلب رضایت کارمندان تعداد کارمندان دولت 
را کم کــرده و راندمان خدمات بــه کارمندان 
باقــی مانده را باال ببریــم.وی در بخش دیگری 
از اظهاراتش با اشــاره به معضل بیکاری با بیان 
اشــاره به اینکه تا زمانی که ما عمران نداشــته 
باشیم و درآمد ناخالص باال نرود، سطح اشتغال 
باال نخواهد رفت تصریــح کرد: جایگاه صندوق 
کارآفرینی امید در مجلس بســیار خوب است و 
به خاطر جلب اعتمــاد مردم و نمایندگان آنها، 
صندوق در کنار سایر بانک های عامل به منظور 
پرداخت تسهیالت روستایی و عشایری از محل 
منابع صندوق توســعه ملی از سوی نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی انتخاب شد.

احضار متهم
بدینوسیله به آقای سجاد لطفی فرزند سهراب و اهل نوراباد اعالم می گردد با توجه با 
اینکه طی پرونده کالسه  ۹۶۰۷۴3به اتهام نشر اکاذیب اقدام به انتشار تصاویر خصوصی 
شاکیه   افترا دسترسی غیر مجاز به داده تهدید و سرقت داده ها موضوع شکایت زهرا 
یوسفیان تحت تعقیب می باشد در مورخه ۲۹/۲/۹۷ ساعت ۹ برای دفاع از اتهام وارده به 

این شعبه مراجعه در غیر اینصورت دادگاه غیابا اقدام به صدور رای می نماید
جعفر احمدی دادرس شعبه 102 دادگاه جزایی دلفان

آگهی مفقودی
شهربانی   شماره   ۱3۹۰ مدل  قبادی  یداله  بنام  ولگا  سیکلت  موتور  سبز  برگ 
شاسی   شماره   ۱۶۲FMJ8۰۱۱۰۱۲۶۱ موتور  شماره   ۵3۹/۴۹۴8۷

N۱Z۱۵۰D۹۰۰۰۹۰۱ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
لرستان –نورآباد 

متن آگهی 
احتراما با توجه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم در راستای ماده ۱۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری با چاپ آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی 
یا ملی متهم به نام احسان وحیدی فر فرزند حسن به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع موضوع شکایت ناصر دانش فر فرزند صید محمد ظرف یکماه از تاریخ نشر 

آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی انقالب شهرستان خرم آباد . 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۶۰۴۴  برابررأی 
واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت 
مهدی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فردیس  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
بیراک  فرزند غالمرضا  به شماره شناسنامه ۱3۶  صادره از همدان در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۱3۹/۷۲ مترمربع پالک  ۱۲۷۹ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع 
در فردیس خریداری از مالک رسمی آقای حسین فیروز زارع محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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.م/الف ۲8۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۲/۴

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات  شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۷۹۶8  برابررأی 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پری صالحی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه ۲۲۶۶ صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۱۲ مترمربع پالک ۱۰۱۴۱ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع در فردیس خریداری از 
مالک رسمی آقای سید مهدی جباری مطلق محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲۷۹8
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۲/۴

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابررأی شماره۱3۹۶۶۰33۱۰۱۰۰۰۷۹8۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اردهی فرزند رحمت 
اله به شماره شناسنامه ۲38 کد ملی ۴۹۱۰3۷۹۹۵۹ صادره از کرج درششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۰3/8۰ مترمربع پالک از ۱۶۴ اصلی واقع 
در کرج- مشکین دشت- خیابان صبری- خیابان وصال- بن بست دوم - پالک ۱۴ 
خریداری از مالک رسمی زین العابدین احمد آبادی محرز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی 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 
وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی 

اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ۲8۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۷/۱/۲۰ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۷/۲/۴

 محمد سلیمانی   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس
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درآمدهای پاک مالیاتی عامل گردش اقتصاد کشور 
و حمایت از کاالی ایرانی 

بررسی فعالیت های حوزه HSE و حوادث انسانی 
در ایستگاه های برق اهواز

مصطفوی - چهارمحال و بختیاری: مدیر 
کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری 
اداره  این  کارکنان  با  نشست  نخستین  در 
را  مالیاتی  پاک  درآمدهای  نو،  سال  در  کل 
اقتصاد کشور  عامل گردش چرخ دنده های 

و حمایت از کاالی ایرانی دانست.
امور  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش 
از تالش همکاران در سال  با تقدیر  بیگدلی 
تداوم  سازمانی،  اهداف  تحقق  در جهت   ۹۶
در  را  سازمان  مجموعه  و  همکاران  موفقیت 

سال نو آرزو کرد. 
مدیر کل امور مالیاتی استان با تاکید بر نقش 
و اهیمت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور 
عوامل  مهمترین  از  مالیات  پرداخت  گفت، 
موجب  که  باشد  می  جامعه  توسعه  و  رشد 
و  عمران  و  افزایش خدمات  اقتصادی،  رونق 

آبادانی کشور می شود. 
وی ادامه داد، یکی دیگر از مهم ترین اهداف 
اخذ مالیات ها، کاهش شکاف بین درآمدهای 
طبقات ثروتمند و طبقات فقیر تحقق عدالت 

اجتماعی است.  بیگدلی گفت: نظام مالیاتی 
کشور با توجه ویژه به توسعه فرهنگ مالیاتی 
مناسب،  شرایط  ایجاد  با  تا  است  درصدد 
اعتماد مودیان مالیاتی را جلب و از این طریق 
از  اعظمی  بخش  کمتر،  هزینه های  با صرف 
و  متقابل  اعتماد  پایه  بر  را  مالیات های خود 
مشارکت مودیان مالیاتی وصول نماید .  وی 
تصریح کرد: ارتقای فرهنگ مالیاتی، اعتماد 
اجتماعی  آرامش  و حفظ  در جامعه  آفرینی 
و اقتصادی، وظیفه همه ارکان نظام، مردم و 
رسانه های جمعی است و نبایستی مالیات را 
صرفا یک موضوع مربوط به دولت و سازمان 

امور مالیاتی تلقی کرد . 
بیگدلی اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در 
از کاالی  جهت تحقق شعار سال و حمایت 
ایرانی، برای آندسته از فعاالن اقتصادی که با 
رعایت قوانین و مقررات به تحقق درآمدهای 
و  تسهیالت  نمایند  می  کمک  مالیاتی 
که  نموده،  بینی  پیش  را  خاصی  امتیازات 
موقع  به  انجام  با  توانند  می  محترم  مودیان 

تکالیف خود از آنها بهره مند شوند.

حوادث  بررسی  جلسه  فر-اهواز:  وحیدی 
برنامه  انسانی در ایستگاه های برق و تشریح 
ها و فعالیت های حوزه HSE شرکت توانیر، 
با حضور سید اعتضاد مقیمی مدیر کل دفتر 
زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  بر  نظارت 
HSE توانیر و مسئوالن و کارشناسان مربوطه 
در محل سالن جلسات شرکت برق منطقه ای 

خوزستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان، در این جلسه مدیر کل 

اهمیت  توانیر  شرکت   HSE دفتر 
آن  تاثیر  و  انسانی  نیروی  سالمت 
برعملکرد شرکت های برق منطقه ای را 
بیان کرد و در ادامه جلسه موضوعاتی از 
قبیل؛ اهمیت شناسایی و کنترل جنبه 
های زیست محیطی گاز SF۶ و گازهای 
گلخانه ای، به روز رسانی دستورالعمل 
مضاعف  توجه  و  ایمنی  عملیاتی  های 
به ضوابط و تعهدات ایمنی پیمانکاران، 
 HSE تخصیص بودجه و اعتبارات حوزه
تخصصی  و  جامع  افزار  نرم  استقرار  و 

HSE مورد بحث قرار گرفت.
در این جلسه حوادث انسانی رخ داده در ایستگاه 
مسئوالن  و  کارشناسان  حضور  با  برق  های 
و  گرفت  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  مربوطه 
برق  ایستگاه  از  پایان  در  جلسه  در  حاضرین 
فوق توزیع کیانپارس بازدید کرده و درخصوص 
مسائل ایمنی ایستگاه ها به تبادل نظر پرداختند. 
این جلسه با همت معاونت منابع انسانی و گروه 
HSE شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار 

گردید.

افزایش ۴۳ درصدی بازدید 
مسافران از باغ گلهای اصفهان

بهادری- اصفهان: بازدید مسافران نوروزی از مرکز 
گردشگري باغ گلها در نوروز امسال نسبت به نوروز 

سال گذشته ۴3 درصد افزایش یافت.
در ایام نوروز ۱۰۲ هزار نفر از گردشگران داخلی و 
خارجی از این مجموعه تفریحی و آموزشی دیدن 
کردند.  مدیر مجموعه تفریحی-آموزشی باغ گلها 
همچنین استقبال شهروندان از این مرکز گردشگري 
در سیزدهمین روز از فروردین ماه امسال را بسیار 
از  نفر  افزود: تعداد سه هزار  ارزیابی کرد و  خوب 
شهروندان، روز طبیعت را در باغ گلها سپری کردند.

رقیب تصریح کرد: نوروز امسال کلکسیون ویژه ای از 
گیاهان دارویی که در گذشته در مساحت 3۰۰ متر 
مهیا شده بود در فضایی با وسعت یک هزار مترمربع 
از باغ گلها و همچنین بالغ بر ۱۰ هزار شاخه گل الله 
در کلکسیون های مختلف این مرکز در معرض دید 
مردم قرار گرفت.  وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 
اواخر فروردین ماه زمان ُگلدهی درخت و درختچه 
هایي همچون یاس و اقاقی است، در پایان فروردین 
ماه نیز جلوه های ویژه ای برای بازدید شهروندان به 
وجود می آید.  وی اعالم کرد: نرخ بلیت باغ گلها 

افزایش نخواهد یافت.

 ظرفیت مثال زدنی هرمزگان 
در گردشگری دریایی

اکبری- هرمزگان؛ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان طی سخنانی نصب و بهره برداری از ۹ 
اسکله شناور در جزایر خلیج فارس و سواحل مکران 
اقدامی  و همچنین جانمایی ۱۰ اسکله جدید را 
بزرگ در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
سازمان بنادر و عمل به منویات مقام معظم رهبری 
دانست. عفیفی پور در دیدار با استاندار هرمزگان و 
رییس ستاد خدمات سفر این استان اظهار داشت: 
هرمزگان با برخوداری از ۲۲38 کیلومتر نوار ساحلی، 
۱۴ جزیره و ناوگان پیشرفته دریایی ظرفیت هایی 
مثال زدنی در صنعت سفر و گردشگری دریایی دارد.

وی افزود: اهمیت این بخش دریایی تا بدانجاست 
که رییس جمهور در جریان سفر اسفندماه سال 
۹۶ به بندرعباس و سخنرانی های خود، توجه به 
گردشگری دریایی را بارها مورد تاکید قرار داد و 
وزیر راه و شهرسازی هم برای نخستین بار طی سال 
های اخیر برای افتتاح ستاد طرح نوروزی تسهیل 
سفرهای دریایی و بهره برداری از اسکله های جدید 

گردشگری ۲۵ اسفندماه به مرکز استان سفر کرد.

خبر

 پلمپ 17 مرکز عرضه مواد غذایی متخلف 
در  بوشهر

استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  بوشهر:  احمدی- 
بوشهر گفت: در اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی ۱۷ مرکز عرضه 

مواد غذایی غیربهداشتی در استان بسته شد.
اسفند  از ۱۵  که  طرح  این  در  افزود:  خواجه ئیان  عبدالمحمد  دکتر 
مورد   ۱۷۵ و  هزار  درآمد،  اجرا  به  امسال  فروردین   ۱۵ تا  پارسال 
اخطاریه بهداشتی صادر شد و ۲۱۹ متخلف به مراجع قضایی معرفی 
شدند. وی ادامه داد: بی توجهی بعضی از متصدیان به اخطاریه ها، باعث 
از  مراکز پس  این  که  بسته شوند  غذایی  مواد  مرکز عرضه  شد ۱۷ 

برطرف کردن نواقص دوباره شروع به کار خواهند کرد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر همچنین با اشاره 
به جمع آوری ۵ هزار و ۶۷۲ کیلوگرم مواد غذایی فاسد، در اجرای 
برنامه سالمت نوروزی بیان کرد: این میزان مواد غذایی پس از ۱۵ 
هزار و ۹8۵ مورد بازرسی از مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی 

کشف شد.
کاالهای  دیدن  صورت  در  خواست  هم استانی ها  از  خواجه ئیان 
موارد  غذایی  مواد  عرضه  مراکز  در  مشکوک  و  گذشته  تاریخ مصرف 
ارتباطات مردمی وزارت بهداشت  را به شماره ۱۹۰ سامانه مدیریت 

اطالع دهند.

بهره برداری از ساختمان اداری شرکت آب 
منطقه ای گلستان

سلیمانی- گلستان: معاون منابع انسانی و مالی و پشتیبانی شرکت 
آب منطقه ای گلستان از آماده شدن ساختمان جدید اداری شرکت 

خبر داد.   
حیدر داودیان اظهار کرد: در راستای تحقق برنامه عملیاتی شرکت 
بازسازی تجهیز  و  آب منطقه ای گلستان، در بخش توسعه، مرمت 
تالش  و  شرکت  این  عامل  مدیر  دستور  به  اداری،  های  ساختمان 
پشتیبانی ساختمان  و  مالی  و  انسانی  منابع  معاونت  همکاران حوزه 

اداری شرکت آب منطقه ای گلستان آماده بهره برداری است.
معاون منابع انسانی و مالی و پشتیبانی شرکت افزود: عملیات اجرایی 
ساختمان اداری شرکت از اردیبهشت ۹۵ با اعتبار بالغ بر 3۰ میلیارد 

ریال آغازشده است و در اسفند سال ۹۶ آماده بهره برداری گردید.  
داودیان تصریح کرد: این ساختمان درسه طبقه وشامل فضاهای اداری، 
سالن جلسات، کتابخانه، اتاق سرور مستقل و مجهز با رعایت پدافند 
غیر عامل، بخش هشدار سیل که مجموعا دارای ۶۵ اتاق می باشد، 

سیستم گرمایشی شوفاژ و سیستم سرمایشی VRF است.
گفتنی است دراین ساختمان مدیریت سبز مد نظر بوده و در این راستا 
استفاده از تجهیزات و مواد به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی 
درآینده  سبز  مدیریت  نمودن  کامل  برای  الزم  بستر  سازی  آماده  و 
اقدام گردید. الزم به ذکر است در این قراردادها، شرکت های پارس 
اجرایی و شرکت  یارانه، عملیات  آبادگران عرش سامان، پیشرو  ارم، 
مهندسین مشاور شالوده خاک کار طراحی و نظارت را بر عهده داشتند.

خبر

شهري  مشاغل  ساماندهي  سازمان  سرپرست 
از  کرج  شهرداري  کشاورزي  هاي  فرآورده  و 
راستاي  در  سیب  و  پرتغال  تن   ۷۰۰ توزیع 
روزهاي شهرداري  بازار  در  بازار  تنظیم  طرح 
کرج و جایگاه هاي عرضه میوه نوروز خبر داد.

عمومي  روابط  از   نقل  به  زمان  گزارش  به 
فرآورده  و  سازمان ساماندهي مشاغل شهري 
بهروز  کرج  شهرداري  کشاورزي  هاي 
ورمهمدي با بیان این خبرگفت: بمنظور رفاه 
حال شهروندان کرجي توزیع سیب و پرتغال 
گذشته  سال  اسفند   ۲۶ از  بازار  تنظیم  طرح 
آغاز و تا پایان فروردین ماه سال جاری ادامه 

خواهد داشت.
شهري  مشاغل  ساماندهي  سازمان  سرپرست 
و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري گفت: از 
تاکنون  ۷۰۰ تن میوه شب عید  آغاز توزیع 
شامل ۴۵۰ تن پرتغال و ۲۵۰ تن  سیب قرمز 
و سفید با نرخ مصوب دولتی در بازارهای روز 

و جایگاههاي ویژه عرضه شده است.
بازار  تنظیم  طرح  اینکه  بیان  با  مسئول  این 
میوه عید نوروز تا   اتمام سیب و پرتغال ادامه 
اجرای طرح  از  ما  افزود:هدف  داشت،  خواهد 
است  بوده  بازار  تنظیم  عید  میوه شب  توزیع 

و با تمهیدات اندیشیده شده امسال با کمبود 
به  نیز  پرتغال  و  سیب  و  نبوده  روبه رو  میوه 

قیمت مناسب در بازار عرضه شده است.
در  مردم  مایحتاج  سایر  توزیع  از  ورمهمدي 
و تصریح کرد: در  داد  امسال خبر  نوروز  ایام 

پي افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ و 
بازار  به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در 
این  توزیع  بازار  تنظیم  ستاد  هماهنگي  با 
روزهاي  بازار  در  دولتي  قیمت  به  محصوالت 
و  آغاز  ماه  اسفند  اوایل  از  کرج  شهرداري 
تاکنون ادامه دارد. وي بیان کرد:این سازمان با 
ایجاد تسهیالت الزم در امر تهیه و توزیع میوه 
و تره  بار و فرآورده های کشاورزی در راستای 
تا  می کند  تالش  ازتولیدکنندگان  حمایت 
و  تولید  از  را  بتواند مسیر حرکت محصوالت 

توزیع با اصول صحیح هدایت کند.
ورمحمدي خاطرنشان کرد:در این راستا بازار 
روزهای میادین میوه و تره بار و مواد غذایی، 
جهت عرضه مستقیم میوه و تره بار، فرآورده 
های پروتئینی و لبنی و کاالهای بازرگانی با 
هدف تامین نیاز و مایحتاج روزمره شهروندان 
در نقاط مختلف شهر توسط شهرداری احداث 

شده ویا در حال احداث است.

اجرای طرح تنظیم بازار تا پایان فروردین در کرج 

 آگهی مناقصه 
درنظر  صفادشت  شهرداری 
شماره  ابالغیه  باستناد  دارد 
سازمان   1396/12/23 مورخه   1760858
مدیریت وبرنامه ریزی استان تهران نسبت 
به اجرای روکش آسفالت ازطریق مناقصه 

نامحدود اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت برگه مناقصه 
عمران  واحد  به  بیشتر  اطالعات  وکسب 

مراجعه نمایند.
مبلغ اعتبار: 18/500/000/000 ریال
پایان تحویل مدارک : 1397/2/8

محمدعلی کریمی  - شهردار صفا دشت

 نوبت اول

آگهی احضار متهم 
فرزند  اسدی  علیرضا  آقای   ۹۶۱۰۴۰۶۶۱۱۰۰۵۰8۰ پرونده  در  اینکه  به  توجه  با 
عباس به اتهام ورود به عنف و ایراد ضرب و جرح عمدی و قدرت نمایی با قمه از 
سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد تحت تعقیب کیفری 
میباشد و به علت معلوم نبودن آدرس محل اقامت ابالغ اوراق قضایی )احضاریه (

به نامبرده ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ ق آ د ک به اتهام 
ذکر شده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد به آدرس دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد 
واقع در گلدشت شرقی خیابان ایران زمین نرسیده به میدان آرش کمانگیر جهت 
پاسخگویی به اتهام اعالم شده حاضر گردد در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 

تاریخ انتشار آگهی تصمیمات قضایی مقتضی اعمال خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –ایرج حسنوند

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد دالوند فرزند صید محمد 

به طرفیت خوانده  دادخواستی  فرزند شیران  احمد طهماسبی  علی  آقای  خواهان 
آقای محمد دالوند فرزند صید محمد به خواسته مطالبه ضررو زیان مطرح که به 
پرونده کالسه ۹۷۰۹۹8۶۶۵۶۴۰۰۰۱۰  شعبه ۱۴  به شماره  و  ارجاع  این شعبه 
شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
شهید مطهری خیابان شهید گرشاسبی )خیابان جنب کارخانه یخ ( ثبت و و ثبت 
رسیدگی مورخ ۱3۹۷/۰۲/۲۶  ساعت ۰۹:۰۰ تعیین شده است و مفاد  دادخواست 
بدین شرح اعالم می گردد که خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر مطالبه ضرر 
و زیان بابت تلف شدن سه راس )احشام ( به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان و خسارات 
دادرسی را نموده است که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین 
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتشار آگهی به دفتر شعبه ۱۴ شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان 
خرم آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شعبه ۱۴حاضر گردد. در صورت 

عدم حضور خوانده غیابا اتخاذ تصمیم می گردد. 
دبیر شعبه 14 شورای حل اختالف مجتمع خانواده شهرستان خرم آباد – معصومه حسینی . 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان آقای محمد خوشکالم فرزند علی محمد دادخواستی به طرفیت خوانده آقای آرش 
اسدیان فعلی فرزند محمود  به خواسته مطالبه وجه بانضمام کلیه خسارات دادرسی و 
قانونی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۰۱۰۰۶۴۹  
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ ۱3۹۷/3/۵ ساعت ۱۰تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان خرم آباد – زهرا زینی وند.

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین خیاط زاده و...

اکبر  آقای  به طرفیت خوانده  خواهان خانم شاهدولت فریدونی مقدم دادخواستی 
–امین –منصور –محمد علی –نصرت اله –و امین فرزند اصغر –ثریا –محمد امین 
–منصور –پرستو –حسین همگی خیاط زاده – و اعظم صد پور به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹8۶۶۱۰۶۰۰۰۰۹ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
که  ۱۰:۰۰تعیین  ساعت   ۱3۹۷/۰3/۰۲ مورخ  رسیدگی  ثبت  و  و  ثبت  آباد  خرم 
علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
رئیس شعبه  ششم حقوقی دادگستری خرم آباد – قوام آذر همایون 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
۹۶۱۰۴3۲88۰۰۰۵۴۶۵   در پرونده کالسه ۹۴۰۹۹8۲88۲۴۰۰۹۲۷ برای مهران 
عطائی به اتهام توهین، فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱3۹۷/۰۲/۲۴ 
عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   ۰۹:3۰ ساعت 
دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۹
متصدی امور دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر – پور محمدی 

دادنامه
امام شافعی)رح(  امین–ساکن جوانرود-خیابان  امید مرادیانی-فرزند:  خواهان:آقای 

فرش پاتریس جنب پاساژ مهدوی 
خوانده: آقای صیدامین غالمی-فرزند:صیدنجات -مجهول المکان

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

به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید:
رأی شورا: در خصوص دعوای آقای امید مرادیانی بطرفیت آقای صیدامین غالمی 
بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک بشماره ۱۲/۹۱۱۹/۹۵۰۲۲۱ عهده بانک ملی 
خواهان  ناحیه  از  تقدیمی  ریال   ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  شهر  فوالد  شعبه  ایران 
اصول  بقای  و  داشته  خوانده  عهده  در  خواسته  میزان  به  دین  استقرار  بر  داللت 
مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه 
ارائه نکرده است مستندا به مواد ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م و تبصره ماده ۲  و 
قانون صدور چک دعوا را وارد دانسته و رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3۶۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۵/۹/۱۱ لغایت زمان 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 
۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مدت واخواهی 

قابل اعتراض در محاکم عمومی و حقوقی جوانرود می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود-صفرخانی
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

دادنامه
خواهان: اشکان علی ین با وکالت آقای امین براری ساکن صحنه میدان مولوی طبقه 

فوقانی مطب دکتر مرادی فر خوانده: الیاس انوشیروانی مجهول المکان
موضوع: مطالبه
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای اشکان علی ین با وکالت آقای امین براری بطرفیت 
آقای الیاس انوشیروانی بخواسته مطالبه مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ تومان وجه نقد وفق فیش 
واریزی مورخه ۹۶/۹/۱ با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان 
بشرح ستون خواسته اظهار داشته است موکل ایشان مبلغ فوق را بابت تهیه بلیط 
گردشگری به حسب خوانده در تاریخ ۹۶/۹/۱ واریز نموده است و قرار بر این شده 
است در تاریخ ۹۶/۹/۲ بلیط ها را تهیه و بدست موکل  برساند.پس از واریز وجه 
خوانده نه تنها بلیط برای موکل تهیه ننموده بلکه پاسخ تماسها و پیامکهای خواهان 
از استرداد وجه مذکور نیز خودداری نموده است و خواستار  را هم نداده است. و 
رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته میباشد.خوانده علیرغم ابالغ بصورت 
نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و در قبال ادعای خواهان دفاعی معمول 
نداشته است.لذا خواسته خواهان از نظر این شعبه محمول بر صحت تلقی مستندا به 
ماده ۹ قانون شوراهای حل اختالف و مواد ۱۹8 و ۵۱۹ ق.ا.د.م حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته به انضمام پرداخت 
مبلغ ۷۵۰۰۰ تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ ۹۶/۹/۱۹ 
لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
اعالم میگردد. رای صادره غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی صحنه میباشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف صحنه حسین احمدیان

ابالغ اجرائیه
 غضنفر رزمگاه فرزند مسیب

مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
مسکونی  منزل  تحویل  به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۶۰۹۹۷۱۱۱۰3۰۱۲۶۱
کروکی  و  عزیززاده  احمد  آقای  منتخب  کارشناس  نظریه  مطابق  دعوا  موضوع 
ترسیمی از سوی وی به محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ ۶۴۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت اجور معوقه و مبلغ 3/۵۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق محکوم له و هزینه اجرایی در حق دولت.
مدیر دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

اگهی مزایده اموال توقیفی مرحله دوم
از شعبه ۱۰۱  دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۱۹8۲8۰۰۴۵8-۹۲/۵/۱3 صادره  بموجب 
آقای  کیفری  احکام  کالسه   ۹۲۰8۰3 کالسه  پرونده  و  فریدونکنار  دادگاه  جزایی 
صمد باقری فرزند علیرضا به نشانی فریدونکنار روستای بزرگ بیشه محله محکوم 
است به پرداخت ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت تقسیط معوقه در حق محمود حسینی 
با توجه به اینکه شخص ثالث خانم زینب باقری یک واحد منزل مسکونی واقع در 
روستای بزرگ بیشه محله ک شهدا جنب مسجد امام سجاد دارای سند مالکیت 
یکصد سهم مشاع از ششدانگ پالک ۲۴۶۴ فرعی از ۶۴ اصلی بخش دو با حدود 
اربعه کل پالک به مساحت 3۷۴/3۰ متر مربع در پالک فوق دارای یک ساختمان 
مسکونی در حال احداث با زیر بنای حدود یکصد متر مربع بصورت نیم بلوت که 
قسمت همکف شامل پذیرایی و آشپزخانه و یک خواب و سرویس بهداشتی و طبقه 
باال شامل یک خواب تراس و یا سقف شیروانی زیر سازی فلزی و پوشش ایرانیت 
فاقد سقف کاذب کف فاقد تعمیرات دیوار اندرونی سیمانی مطبع کاشی کاری حمام 
و سرویس بهداشتی کاشی کاری و در قسمتی بصورت پارکینگ را معرفی و توسط 
کارشناس منتخب دادگاه به مبلغ ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال قیمت گذاری گردیده که 
در تاریخ یکشنبه شنبه ۹۷/۲/۹ ساعت ۹:۴۵ تا ساعت ۱۰:۱۵ صبح در دفتر اجرای 
احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی شده به مزایده گذاشته می شود افرادی 
که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را دارند باید ۵ روز قبل از مزایده به اجرای 
مزایده  برنده  نمایند  ارائه  را  قیمت  باالترین  که  کسانی  و  نمایند  مراجعه  احکام 
خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده درصد را به حساب دادگاه 

واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد.
مدیر اجرای احکام کیفری دادگستری فریدونکنار 

شماره :14993 تاریخ: 1396/12/13 
آگهی ماده 3 قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختما نهای فاقد سند رسمی 
نظر به اینکه به اسناد مفاد رای بشماره ۱3۹۶۶۰3۰۱۰۲۲۰۰۶۴۵3مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ 
هیئت رسیدگی به اسناد عادی مستقر در اداره ثبت اسنا د و امالک شهرستان رباط 
کریم بر حسب ماده3 قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مبنی برتاکید انتقال عادی و تصرفات مالکانه متقاضی ناهید حسنلو فرزند اسالم 
به شماره شناسنامه ۹۰۶ صادر از زنجان نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۵۷/۲۵ متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک  فرعی مفروز از قطعه 
۵ تفکیکی از ۱۵3 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان رباط کریم از مالکیت رسمی امیر 
علی  اصغری محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آ گهی می شود در صورتیکه شخص یا اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا به دادگاه صالحه ا حاله و اقدامات موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه گردد بدیهی است در صورت انقضای مد ت مذ کور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و در در هر حال صدور سند 

مالکیت جدید مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود  م الف ۲۵۴۷
تاریخ انتشار اولین  آگهی :۹۷/۰۱/۲۰ تاریخ انتشار دومین آ گهی :۹۷/۰۲/۰۴                
 رییس اداره ثبت اسناد رباط کریم منوچهر کاظم اصالنی 
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ایران و ونزوئال تفاهم نامه دارویی امضا کردند
حوزه  در  ونزوئال  و  ایران  مشترک  همکاری های  جامع  تفاهم نامه 
دارویی روز شنبه با حضور وزیر بهداشت جمهوری اسالمی و وزیر 

امور خارجه ونزوئال به امضا رسید.
در این تفاهم نامه بر تقویت همکاری های دو کشور در حوزه صادرات 
دارو به ونزوئال، تولید دارو، ثبت داروهای ایرانی در ونزوئال و همچنین 

آموزش های تخصصی در حوزه دارویی تاکید شده است.
در  رابطه  همین  در  بهداشت  وزیر  هاشمی«  زاده  قاضی  »حسن 
دیدار با »خورخه آرائاسا مونتسرات« وزیر امور خارجه ونزوئال گفت: 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  دانش  حوزه  در  ایران  توانمندی های 
و  است  منطقه شناخته شده  در  دارو،  تولید  و همچنین  درمانی  و 
سال هاست که در حوزه پزشکی در رتبه نخست منطقه قرار داریم. 
وی تصریح کرد: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، ایران و ونزوئال 

می توانند همکاری های گسترده ای داشته باشند.
وزیر بهداشت با اعالم آمادگی برای کمک به ونزوئال در زمینه مبارزه 
با بیماری ماالریا گفت: زمانی در کشور ایران ساالنه ۱۶ هزار مرگ و 
میر ناشی از ماالریا داشتیم؛ این رقم اما امروز به کمتر از ۶۰ نفر در 
سال رسیده که آن هم مربوط به افرادی است که از کشور پاکستان 
می آیند. وی اظهارامیدواری کرد که با امضای تفاهمنامه همکاری 
مشکالت  ونزوئال،  کشور  در  ایرانی  داروهای  ثبت  و  دارو  حوزه  در 

دارویی این کشور برطرف شود.
قاضی زاده هاشمی در ادامه گفت: شرکت های ونزوئالیی می توانند 
از ظرفیت شرکت های دارویی ایرانی برای تولید دارو با نام و برند 
از  کشور،  این  نیازهای  تامین  بر  عالوه  تا  کنند  استفاده  خودشان 
طریق صادرات نیز ثروت آفرین باشند. وی مقاومت در مقابل جنگ 
روانی قدرتهای سلطه گر را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: بخش 
عمده مردم آمریکای التین به خصوص در کشور ونزوئال نشان دادند 
داشته  ادامه  روند  این  امیدوارم  و  دارند  زیادی  مقاومت  و  که صبر 
باشد. تاب آوری و مقاومت ملت ها در مقابل جنگ روانی و اقتصادی 

قدرتهای شرور دنیا، امر مهمی است.
وزیر بهداشت ادامه داد: ما بیش از 3۵ سال است که تحریم هستیم 
مختلف  در حوزه های  توجهی  قابل  پیشرفت های  به  توانسته ایم  اما 
با  پایان  از جمله پزشکی دست پیدا کنیم. قاضی زاده هاشمی در 
پیشنهاد برگزاری نمایشگاه توانمندی های ایران در حوزه سالمت و 
دارو در کاراکاس گفت: امیدواریم بتوانیم در حوزه دارو، واکسن و 

تجهیزات پزشکی به ونزوئال کمک کنیم.

نقش رادیولوژیست ها در تشخیص مشکالت 
عضالنی و مفصلی

رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به نقش رادیولوژیست ها در 
و مفصلی  بیماری های عضالنی  بیماری ها گفت:  موقع  به  تشخیص 
رادیولوژیست ها  توسط  خوبی  به  که  بوده  بیماری  هایی  جمله  از 
دچار مشکل  را  فرد  تنها  نه  بیماری  این  و  می شود  داده  تشخیص 
و  شده  فرد  بیماری  درگیر  نیز  خانواده  و  کار  محیط  بلکه  می کند 

کارایی فرد کاهش می یابد.
به گزارش پیام زمان از  دبیرخانه کنگره ،دکتر جالل جالل شکوهی 
رادیولوژی  بین المللی  کنگره  چهارمین  و  سی  برگزاری  آستانه  در 
ایران اظهار داشت: این کنگره ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ۹۷ ) ۱ تا ۴ می 
۲۰۱8( در برج میالد تهران با حضور اساتید و صاحب نظران داخلی 
بیان داشت:  برگزار می شود. وی  اروپا  و  آمریکا  و خارجی همچون 
رادیولوژی دستگاه  ادراری،  رادیولوژی دستگاه  رادیولوژی کودکان، 
اصلی ترین  از  مفصلی  و  عضالنی  بخش های  رادیولوژی  و  گوارش 
مباحثی بود که در این کنگره مورد بحث و گفت وگو قرار می گیرد و 
جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی نیز در آن ارائه خواهد شد. 
رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به نقش رادیولوژیست ها در 
تشخیص به موقع بیماری ها گفت: بیماری های عضالنی و مفصلی نه 
تنها فرد را دچار مشکل می کند بلکه محیط کار و خانواده نیز درگیر 
بیماری فرد شده و کارایی فرد کاهش می یابد. جالل شکوهی اضافه 
و  مفصلی  بیماری های  تشخیص  در  وسیعی  میدان  آی  ام آر  کرد: 
عضالنی به ما ارائه می دهد و با تشخیص دقیق می توان به فرد کمک 

کرد تا هر چه سریع تر به محیط کار خود بازگردد.
وی افزود: از کار افتادگی در محیط کار به دو صورت عمده بوده که 
در دسته اول فرد بیمار است و نمی تواند در سر کار حاضر شود و در 
دسته دوم افرادی بوده که برای سوءاستفاده در محیط کار، خود را بیمار 
تلقی می کنند که تشخیص رادیولوژیست و انجام ام آرآی در این زمینه 
می تواند این دو دسته را از هم جدا کند. وی خاطرنشان کرد: در حاشیه 
سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران نمایشگاهی برگزار خواهد شد که 
تمام وسایل و تجهیزات رادیولوژی در آن ارائه و بیش از ۱۲۰ شرکت با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. عال قمندان جهت کسب اطالعت بیشتر 

می توانند به سایت ir.www.icr۲۰۱8  مراجعه نمایند.

5۳0 هزار نفر مستمری بگیر بهزیستی هستند
از  کشور  در  نفر  هزار   ۵3۰ گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
جمله تعدادی از زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت، از این 
سازمان مستمری دریافت می کنند که البته سیاست بهزیستی بر 

حرفه آموزی و توانمندسازی این افراد است.
انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد : این سازمان همچنین 8۰ تا 
بیمار روانی مزمن، سالمند و معلولین جسمی و حرکتی  ۹۰ هزار 
شبانه  به صورت  مراکز خود  در  را  الهویه  مجهول  افراد  و  ذهنی  و 
ماهانه  بهزیستی  کرد:  خاطرنشان  وی  کند.  می  نگهداری  روزی 
ارائه  برای  خود  پوشش  تحت  مراکز  به  تومان  هزار   ۶۰۰ از  بیش 
خدمات به این افراد، یارانه پرداخت می کند. محسنی بندپی ادامه  
به ایرنا خبر داد: همچنین بهزیستی ماهانه حدود ۴۰۰ هزار تومان 
به مراکز روزانه اوتیسم تحت پوشش خود یارانه پرداخت می کند. 
رئیس سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد: تمام خدمات بهزیستی 
در راستای برقراری عدالت اجتماعی، کنترل آسیب های اجتماعی و 
کاهش فقر انجام می شود و این برنامه ها امسال نیز با جدیت دنبال 
می شود. محسنی بندپی با یادآوری توجه به حداقل معیشت افراد 
اشتغال  به  ویژه  توجه  گفت:  اخیر،  های  سال  طی  بگیر  مستمری 
برای  سازمان  این  اصلی  های  استراتژی  از  بهزیستی  هدف  جامعه 

تالش درجهت برقراری عدالت اجتماعی به شمار می آید.

خبر

ترکیه گزینه واردات آب به ایران است

صراحتا  رییس جمهور  اول  معاون  پیش  چندی 
اعالم کرد که برای احیای دریاچه ارومیه کارهای 
مطالعاتی انتقال آب از کشورهای خارجی و دریای 
خزر کلید خورده است. اکنون بررسی های صورت 
گرفته نشان می دهد که دریاچه وان ترکیه یکی از 

گزینه های احیای مشخص شده است.
 گزینه انتقال آب از دریای خزر و دریاچه وان به 
دریاچه ارومیه از سال ۱3۹۵ مورد بحث و گفت  
گو قرار گرفته و در این بین بسیاری از کارشناسان 
اینکه  به  باتوجه  که  معتقدند  نظران  صاحب  و 
دریاچه ارومیه بیش از ۱۲۰۰ متر باالتر از سطح 
دریای آزاد قرار گرفته، انتقال آب از دریاچه وان که 
حدود ۲۰۰ متر باالتر از دریاچه ارومیه است ساده تر 
و کم هزینه تر از دریای خزر است که بیش از ۲۰ 
متر پایین تر از دریای آزاد است. به گزارش ایسنا ،در 
آن زمان عیسی کالنتری، دبیر ستاد احیای دریاچه 
ارومیه نیز با تاکید بر اینکه ترک ها به انجام انتقال 
آب از دریاچه وان مایل هستند اظهار کرد: بخشی از 
مطالعات این طرح صورت گرفته و در حال تکمیل 
است. مطالعات این پروژه از لحاظ شیمیایی توسط 
دانشگاه های مراغه، تربیت مدرس و ارومیه صورت 

گرفته و نتایج آن به سوئیس ارسال شده است.

 قرارگاه مهارت افزایی سربازان
 راه اندازی شد

معاون تربیت و آموزش ناجا از راه اندازی قرارگاه 
مهارت افزایی سربازان در ستاد کل نیروهای مسلح 

خبرداد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار 
امیرحسین یاوری دیروز با بیان اینکه این قرارگاه 
به دستور سرلشکر باقری رئیس ستادکل نیروهای 
سالی  ۹۶؛  سال  گفت:  شده،  اندازی  راه  مسلح 
استثنایی در حوزه آموزش بود چراکه ناجا توانست 
نخست  رتبه  سربازان  آموزی  مهارت  قرارگاه  در 
نیروهای مسلح را به دست آورد.وی تاکید کرد: بنا 
بر فرامین رهبر معظم انقالب وظیفه داریم محیط 
خدمت مقدس سربازی را برای سربازان خوشایند 
کنیم و همچنین در این راستا با آموزش مهارت های 
مختلف سعی شود تا احساس مسئولیت پذیری آنان 
افزایش یابد به گونه ای که در آینده بتوانند خود 
را برای ورود به بازارکار و اشتغال آماده کنند.معاون 
تربیت و آموزش ناجا گفت: یک قالب اجرای کار 
روی حوزه آموزش انجام شده است، بدین گونه که 
سربازان به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک گروه 
کسانی که دارای مهارت هستند به سازمان فنی و 
حرفه ای معرفی می شوند تا گواهینامه توانمندی 
و مهارت دریافت کنند وگروه دیگر نیز سربازان فاقد 
مهارتی که با سرمایه گذاری دستگاه های نیروهای 
مسلح باید آموزش الزم را ببینند.سردار یاوری اضافه 
کرد: نگاه دیگر درباره سربازان کارشناسی ارشد به 
کارشناسی  مدرک  دارای  که  سربازانی  است،  باال 
ارشد به باال و دارای ایده قابلیت تبدیل شدن به 
اختراع هستند، این امکان برای آنها فراهم می شود 
تا در قرارگاه مهارت افزایی سربازان بتوانند ایده خود 
را به اختراع تبدیل کنند و پس از نمونه سازی و 
ثبت، آن را به تولید انبوه رسانده و برای فروش اقدام 
کنند.معاون تربیت و آموزش ناجا تأکید کرد: در 
مرکز رشد یک سری سربازان صفر نیز هستند که 
مهارت هایی نظیر ورق کاری و جوشکاری آموزش 
می بینند و در عرصه تولید اختراع خدمت می کنند، 
این سربازان در پایان خدمت به افرادی دارای مهارت 
تبدیل می شوند، یعنی این اشخاص هم مهارت 
کسب می کنند و هم در راه تولید انبوه اختراع گام 
برمی دارند.وی با اشاره به اینکه در نیروهای مسلح 
از تعداد یک صد هزار نیرو؛ سهمیه ۲۷ هزار نفری به 
ناجا داده شده است، گفت: بحمداهلل برخالف شرایط 
بسیار سخت ناجا نسبت به دیگر نیروهای مسلح و با 
توجه به گستردگی و پراکندگی آن در اقصی نقاط 
کشور، به ۵۱ هزار سرباز وظیفه پس از مصاحبه 
اهداء  مهارت  گواهینامه  به چهره  آزمون چهره  و 
شد.این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه شناسایی 
و اهدای گواهینامه مهارت به این تعداد سرباز یعنی 
محقق شدن دوبرابری سهمیه تعیین شده نیروهای 
مسلح به ناجا که امری مهم است، گفت: یکی دیگر 
این  انجام شد  راستا  این  در  که  هایی  فعالیت  از 
موضوع است که تعدادی از همکاران ما با سهمیه 
8۵۰ نفری تبدیل به مربی شوند تا این درجه داران، 
گروهبانان و افسران به شرط داشتن مهارت بتوانند 
گواهی مربیگری دریافت کنند که در این باره نیز 
توانستند ۲ برابر سهمیه تعیین شده 8۵۰ نفری 
نیروهای مسلح یعنی یک هزار و۵۴۷ نفر گواهینامه 
مربیگری دریافت کنند.معاون تربیت و آموزش ناجا 
یادآور شد: در حال حاضر تعداد ۵ هزار و ۷۰۰ نفر از 
سربازان وظیفه ناجا به سازمان فنی و حرفه ای اعزام 
اضافه کرد:  یاوری  ببینند.سردار  آموزش  تا  شدند 
در جلسه شورای سیاست گذاری قرارگاه مهارت 
افزایی با حضور برخی وزرا، معاونان، سران لشکری و 
کشوری، سرلشکر › باقری‹ از فرمانده نیروی انتظامی 
تشکر و با اهداء لوح تقدیر از عملکرد ناجا تجلیل 
کرد.وی با بیان اینکه اگرچه در ارتقاء مهارت افزایی، 
بحث مربوط به آموزش سربازان کم سواد و بی سواد 
نیز مطرح است، گفت: سعی شده به این گروه نیز 

مهارت های کاربردی آموزش داده شود.

خبر

رئیس اورژانس اجتماعی با اشاره به اینکه در نیمه اول سال 
گذشته، ۴۶ هزار و ۶۷۴ نفر از خدمات اورژانس اجتماعی استفاده 
کرده اند، گفت: موارد مربوط به خشونت های خانوادگی حدود ۷ 

درصد از کل پذیرش های اورژانس  اجتماعی را شامل می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، رضا جعفریبا اشاره به عملکرد 
اورژنس اجتماعی در سال ۹۵ و نیمه اول سال ۹۶ افزود: آمارها 
نشان می دهد که در سال ۹۵ ،  8۶۴ هزار و  ۶۰۲ نفر و در 
از طریق مراکز  نفر   نیز ۴۶ هزار و ۶۷۴  اول سال ۹۶  نیمه 
اورژانس اجتماعی در کشور شناسایی و از خدمات آن بهره مند 
شده اند.به گفته وی، آمارها  گویای آن است که موارد مربوط 
به خشونت های خانوادگی حدود ۷ درصد از کل پذیرش های 
اورژانس های اجتماعی کشور را شامل می شود.رئیس اورژانس 
اجتماعی با بیان اینکه در سال ۹۵ ،  ۵ هزار و ۴۷۲ نفر و در 
نیمه اول سال ۹۶ نیز حدود 3 هزار و ۷۷۹ مورد از ماموریت های 
اورژانس اجتماعی مربوط به اقدام به خودکشی بوده است، اظهار 
کرد: بخش عمده ای از مداخاالت تخصصی انجام شده از سوی 
اورژانس اجتماعی منتج به انصراف از اقدام به خودکشی شده 
زود  مداخله  هدف  با  اجتماعی  اورژانس  گفت:  است.جعفری 
هنگام، فوری و تخصصی در مواردی چون کودک آزاری، همسر 
آزاری، معلول آزاری، سالمند آزاری، خودکشی، فرار از منزل، 
تنش های خانوادگی، شناسایی آسیب های اجتماعی و ... وارد 

عمل شده است.

در پنجاه و دومین جلسه شورای شهر تهران ، نمایندگان 
مردم به استعفای شهردار رای منفی دادند تا نجفی همچنان 

سکان شهرداری تهران را در دست داشته باشد.
در این جلسه ۲۰ تن از اعضای حضور داشتند و تنها غایب 

جلسه حسن خلیل آبادی بود.
این جلسه با حضور گسترده عکاسان و خبرنگاران و معاونان 

شهرداری تهران برگزار شد.
نجفی درساعت ۹:۲۰ در صحن شورا حضور یافت و پس از 
سخنان محسن هاشمی، متن استعفای خود را قرائت و در 
و  موافقین  پرداخت. سپس  آن  تشریح چرایی  به  سخنانی 

مخالفین استعفا صحبت کردند.
استعفا  به  عضو   ۱۶ ماخوذه،  رای   ۲۰ مجموع  از  ادامه  در 
رای مخالف دادند تا بدین صورت نجفی همچنان به عنوان 

شهردار تهران به فعالیت خود ادامه دارد.
شهریور  پنجم  تاریخ  در  نجفی  علی  محمد  است،  گفتنی 
از شش  اما پس  انتخاب شد،  تهران  به عنوان شهردار  ماه 
بیماری  آنچه  علت  به  ماه سال گذشته  اسفند  در ۲۲  ماه 
و برخی فشارها عنوان شد، استعفای خود را تقدیم رییس 
تهران  مردم  نمایندگان  که  استعفایی  کرد،  شهر  شورای 
آن را نپذیرفتند تا بنا به گفته محسن هاشمی، شهردار با 

روحیه جدید به فعالیت خود ادامه دهد.

سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسالمی گفت که 
با توجه به گزارشهای ارائه شده از سوی رئیس جمعیت هالل 
احمر، سوانح جاده ای ۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش 
داشته و هر ۴۵ دقیقه یک کشته در سوانح جاده ای نوروز داشته 
ایم. مهرداد الهوتی اظهار کرد: فراکسیون مستقلین صبح امروز 
نشستی با آقای پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر داشت که 
ایشان در این نشست گزارشی از وضعیت این سازمان و بودجه 
سال ۹۷ آن ارائه کرد که براساس آن بودجه این سازمان ۱۱ 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. همچنین در 
حال حاضر ۲۴ فروند هلیکوپتر در هالل احمر موجود است و 
اعتبار دو فروند دیگر نیز پرداخت شده که باید تحویل داده شود.

امدادی و  نیروهای  بر ضرورت آموزش  تاکید  به  اشاره  با  وی 
آموزشهای مستمر در این جلسه گفت: 3۰۰ دستگاه ماشین 
امداد و نجات و آمبوالنس برای هالل احمر خریداری شده که به 
زودی به ناوگان حمل و نقل هالل احمر اضافه شده و در استانها 
توزیع می شود. سخنگوی فراکسیون مستقلین خاطرنشان کرد: 
در این نشست موضوع سفرهای نورزوی هم طرح شد البته هالل 
احمر تنها مرجع ارائه گزارش نیست اما طبق گزارش ارائه شده 
کشته های سوانح جاده ای نوروز امسال ۹ درصد نسبت به سال 
قبل افزایش یافته و هر ۴۵ دقیقه یک کشته در تصادفات جاده ای 

داشتیم که آمار وحشتنانی است.

بیمه  عالی  شورای  دبیرخانه  رییس  و  دبیر 
سال  در  بیمه  عالی  شورای  گفت:  سالمت 
تصویب  بحث  به  فعاالنه  صورت  به  گذشته 
در  و  کرد  ورود   ۹۷ سال  پزشکی  تعرفه های 
با حضور تمامی اعضای شورا، در  دو جلسه و 
آبان و دی ماه ۹۶ به اتفاق آرا مصوب شد که 
میزان  اندازه  به   ۹۷ سال  پزشکی  تعرفه های 
برنامه  سازمان  از سوی  اعالم شده  تورم  رشد 

و بودجه باشد.
دکتر علیرضا اولیایی منش با بیان این مطلب، 
اظهار داشت: شورای عالی بیمه در جلسه 3۰ 
های  تعرفه  رشد  که  گرفت  تصمیم  ماه  آبان 
اعالم  تورم  رشد  با  مطابق   ۹۷ سال  پزشکی 
شده از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد و در 
نامه ای در تاریخ ۵ آذرماه، این موضوع را به این 

سازمان اعالم کرد.
وی افزود: بر اساس قانون، پیشنهاد تعرفه های 
پزشکی باید ابتدا در شورای عالی بیمه تصویب 
و پس از ارائه به سازمان برنامه و بودجه و تایید 
اما  شود،  ارسال  دولت  هیات  به  سازمان،  این 
بیمه  عالی  نامه شورای  به  متاسفانه رسیدگی 
و در دی  روبرو شده است  تاخیر چندماهه  با 

ماه نیز شورای عالی بیمه تاکید کرد که مصوبه 
قبلی باید اجرایی و به هیات دولت ارسال شود 
و وزیر بهداشت نیز در چندین مکاتبه با سازمان 
بررسی  بودجه، درخواست تسریع در  و  برنامه 
در  آن  تصویب  و  بیمه  عالی  شورای  پیشنهاد 
هیات دولت را داشت، اما این اقدام تا روزهای 
پایانی سال ۹۶ انجام نشده بود و پیگیری های 

دبیرخانه شورای عالی بیمه به جایی نرسید. 

بیمه  عالی  شورای  دبیرخانه  رییس  و  دبیر 
سالمت اظهار داشت: امیدواریم در اوایل سال 
تعرفه های پزشکی سال ۹۷ در  جاری تکلیف 
عمومی  و  خیریه  دولتی،  خصوصی،  بخش 
غیردولتی مشخص و توسط هیات دولت اعالم 
شود تا مراکز ارائه خدمات از سردرگمی نجات 
پیدا کنند و خدمات خود را بر اساس تعرفه ۹۷ 

ارائه دهند.

با  کرد:  تاکید  منش  اولیایی  وبدا،  اعالم  بنابر 
توجه به تورم موجود و رشد هزینه ها و قیمت 
ارز، باید برای هزینه های مراکز درمانی فکری 
و  آنها جبران شود  تا هزینه های  اساسی شود 
در تصویب تعرفه های پزشکی امسال حتی روز 
هم مهم است؛ چراکه تصویب و ابالغ تعرفه ها 
هر قدر که با تاخیر انجام شود، به مراکز درمانی 

آسیب خواهد رساند. 
وی در پایان با تاکید بر این که شورای عالی 
بیمه هیچ تعللی در تصویب تعرفه های پزشکی 
قانون  بر اساس  یادآور شد:  نداشته است،   ۹۷
برنامه ششم توسعه، پیشنهاد رشد تعرفه ها، هر 
سال باید پیش از تصویب بودجه، توسط شورای 
عالی بیمه انجام و به سازمان برنامه و بودجه 
ارسال شود تا در محاسبات بودجه سال آینده 
محاسبه شود و شورای عالی بیمه در سال ۹۶، 
برای اولین بار چندماه پیش از تصویب بودجه، 
و  برنامه  سازمان  به  را  تعرفه ها  رشد  پیشنهاد 
بودجه ارائه داد، اما تاخیر این سازمان موجب 
امیدواریم  و  نشود  عملیاتی  قانون  این  شد 
سازمان برنامه و بودجه به سرعت نظر خود را 

به هیات دولت اعالم کند.

رشد تعرفه ها متناسب با نرخ تورم اعالم شد

نجفی همچنان سکان دار  
شهرداری تهران

 هر ٤٥دقيقه يك كشته 
وز در سوانح جاده ای نور

خشونت های خانگی؛ ۷ درصد از 
پذیرش های اورژانس اجتماعی

 نوسازي 40 هزار تاکسي
 در سال جدید

 با هیچ خودرو سازي
 تعارف نداریم

شهری  تاکسیرانی های  اتحادیه  مدیرعامل 
دستگاه  هزار   3۰ نوسازی  گفت:  کشور، 
تاکسی و ۱۰ هزار دستگاه ون را برای امسال 

در دستور کار خواهیم داشت.
موتور  هر  اینکه  بیان  با  ضامنی  مرتضی 
تولید  خودرو  یک  برابر   8 حدود  سیکلت 
درصد   ۷۰ از  اظهارکرد:  می کند،  آالیندگی 
تولید  نقلیه  وسایل  توسط  که  آلودگی 
سیکلت ها  موتور  سهم  درصد   ۲۱ می شود، 
کشور  در  حاضر  حال  در  همچنین  است. 
وجود  سیکلت  موتور  میلیون   ۱۱ حدود 
دارد که 3 و نیم میلیون آن در شهر تهران 

فعالیت می کنند.
وی با تأکید بر اینکه باید به سمت ساماندهی 
با  آنها  کردن  جایگزین  و  موتورسیکلت ها 
موتورسیکلت های برقی حرکت کنیم، ادامه 
داد: اگر تهران را مد نظر قرار دهیم و 3.۵ 
میلیون موتور سیکلت  را در 8 برابر که همان 
تولید آالیندگی است ضرب کنیم تقریبا به 
یعنی  می رسیم.  میلیون   ۲۴ معادل  عددی 
در تهران موتورسیکلت ها معادل ۲۴ میلیون 
بنابراین  می کنند.  آالیندگی  تولید  خودرو 
بایستی به سمت ساماندهی موتور سیکلت ها 
موتورسیکلت های  با  آنها  کردن  جایگزین  و 
نیازمند  اقدام  این  کنیم.  حرکت  برقی 
برای  دولتی  حمایت های  و  زیرساخت ها 
انجام  آن  مقدمات  که  است  شدن  اجرایی 
شده است. مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های 
مطالعات  اینکه  به  اشاره  با  کشور  شهری 
اولیه انجام و پروپوزال طرح نیز آماده است 
موتور  ورود  درباره  حمایت هایی  بایستی  و 
زیرساخت هایی  تأمین  و  برقی  سیکلت های 
برای شارژ باتری این موتورها صورت گیرد، 
گفت: در حقیقت نوسازی موتور سیکلت ها با 

جایگزینی موتورهایی با سوخت پاک است.
وی همچنین به نوسازی ناوگان تاکسیرانی 

طرح  ابتدای  از  گفت:  و  کرد  اشاره  نیز 
نوسازی ناوگان تاکسیرانی که از خرداد ۹۵ 
فرسوده  تاکسی های  احتساب  با  شد  آغاز 
مدل 8۶، حدود ۱8۵ هزار دستگاه تاکسی 
فرسوده در کل کشور داشتیم که ۷۱ هزار 
 ۷۱ این  از   . شد  خارج  رده  از  آن  دستگاه 
تاکسی  دستگاه  هزار   ۶۱ نیز  دستگاه  هزار 
جایگزین تحویل داده شد و حدود ۱۰ هزار 
دستگاه هم فرآیند اسقاط بدون جایگزین را 

طی کردند.
ضامنی تصریح کرد: قصد داریم حدود ۱۲۰ 
نیز  را  دیگر  فرسوده  تاکسی  دستگاه  هزار 
مختلفی  ارکان  طرح  این  اما  کنیم  نوسازی 
دارد که یک بحث آن به بانک ها باز می گردد. 
کمک  تسهیالت  پرداخت  در  باید  آنها  زیرا 
کنند.همچنین یک بحث دیگر آن نیز ارزش 
گواهی اسقاط تاکسی های فرسوده است و باید 
توسط دولت محاسبه و ارزش آن برای خودرو 
ساز کارسازی شود. در حقیقت این مهمترین 
چالش اتحادیه تاکسیرانی در این طرح است 
زیرا اعتبارات در نظر گرفته شده متناسب با 
حجم اسقاط نیست به همین دلیل طرح در 
چند مرحله متوقف شده است.به عبارت دیگر 
اگر ارکان مختلف طرح یاری کنند، نوسازی 
3۰ هزار دستگاه تاکسی و ۱۰ هزار دستگاه 
خواهیم  کار  دستور  در  امسال  برای  را  ون 
تاکسیرانی های  اتحادیه  مدیرعامل  داشت. 
ادامه گفت: در حال حاضر  شهری کشور در 
فرسوده  تاکسی های  جایگزین  خودروهای 
خودروهای  امیدواریم  و  است  سمند  و  پژو 
اضافه  نیز  جدید  سال  برای  آریو  و  برلیانس 
شوند. در حقیقت فرآیند تصمیم گیری ورود 
خودروی های آریو و برلیانس برای شرکت های 
خودروسازی زمان بر است. اما تمام اقدامات از 
جانب اتحادیه تاکسیرانی انجام و منتظر شرکت 

خودروساز هستیم.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: در نظر گرفتن 
ایمنی خودرو به هنگام شماره گذاری، شدت 
سخت گیری را اعمال خواهیم کرد و در خصوص 

ایمنی خودروها با هیچ شرکتی تعارف نداریم.
سردار حسین اشتری در برنامه »نگاه یک« گفت: 
حدود ۵/۲ میلیون نفر سال گذشته از سه مرز 
مهران، چذابه و شلمچه برای شرکت در اربعین 
عبور کردند و 3۰ هزار نیرو را برای پوشش بکار 
گرفتیم که بهترین سال خدمات رسانی و پوشش 
دهی انتظامی، امنیتی و ترافیکی مراسم اربعین 

بود.
وی افزود: در اغتشاشات دی ماه، پلیس به بهترین 
شکل و با هوشمندی و بدون هیچ حاشیه ای آن 
را مدیریت کرد. پلیس در قضیه پاسداران با اقتدار 
و هوشمندی عمل کرد و جلوی فتنه ای را که 
می توانست غائله ای به پا کند، گرفت. فرمانده 
نیروی انتظامی افزود: در چهارشنبه آخر سال 3۰ 
درصد به نسبت سال گذشته کاهش مصدومیت 
و حوادث را داشتیم و امسال در تعطیالت نوروزی 
تعداد 38 نفر کشته بیشتری در جاده های فرعی 
نسبت به سال گذشته داشتیم. سردار اشتری 
گفت: حدود ۵۴۰۰ نقطه حادثه خیز در کشور 
داریم که به مسئولین مربوطه اعالم کرده ایم که 
3۰۰۰ نقطه در جاده های اصلی واقع شده است.

وی افزود: سال جاری در خصوص در نظر گرفتن 
ایمنی خودرو به هنگام شماره گذاری، شدت 
سخت گیری را اعمال خواهیم کرد و در خصوص 
ایمنی خودروها با هیچ شرکتی تعارف نداریم. 
خودروسازان باید حداقل ها را مانند کیسه هوا، 
ترمز و ایمنی رعایت کنند و اشکاالت مربوط به 
ایمنی خودرو را مردم اطالع دهند تا شرکت ها 
رفع کنند. وی اضافه کرد: در صورت مشاهده 
عدم ایمنی خودروها که منجر به تلفات جانی 
شود به مقامات محترم قضایی شکایت خواهیم 
کرد. اشتری ادامه داد: پیرو شعار امسال مقام 
عنوان  هیچ  به  ایم  کرده  ابالغ  رهبری  معظم 

کاالی خارجی خریداری نشود مگر آنکه نمونه 
داخلی آن وجود نداشته باشد که از طریق وزارت 

دفاع تهیه می کنیم. 
استفاده  خصوص  در  همچنین  ناجا  فرمانده 
این  گفت:  پلیس  توسط  خارجی  خودروهای 
ماموریت های  در  استفاده  به جهت  خودروها 
مرزی، کوهستانی و پلیس راه بکار گرفته شده 
اند. وی افزود: در جهت تحقق شعار امسال 3 گام 
را برداشته ایم: خود ما از کاالی ایرانی استفاده 
کنیم/ امنیت سرمایه گذاران که فعالیت قانونی 
دارند را فراهم می کنیم/ از ورود کاالی قاچاق 
به کشور ممانعت می کنیم. در بحث مبارزه با 
کاالی قاچاق هم مبادی رسمی و هم غیر رسمی 
را کنترل خواهیم کرد و مرزها را با جدیت رصد 
خواهیم کرد. وی افزود: سال گذشته ۴8 درصد 
افزایش جرم در فضای مجازی به نسبت سال 
۹۵ داشتیم که البته 8۴ درصد افزایش کشفیات 
داشته ایم که بر اساس نرم جهانی ۵۰ درصد 
عملکرد باالتری داریم.تا زمانی که زیر ساخت 
بومی نباشد ضرر خواهیم کرد و باید به سمت 
پیام رسان های داخلی برویم اگر این کار را نکنیم 

ضرر خواهیم کرد.

آگهی  درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  عباس  فرزند  طبری  اسماعیل پور  حسام  آقای 
۱3/۱8/۹۷این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشته که عباس اسماعیل پور طبری فرزند حسین شماره شناسنامه ۷۱۰ صادره از 
بابل در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۹در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده ورثه  حین 

الفوت عبارتند از
۱- معصومه بیگم  مهدی نیا طبری فرزند سید مهدی  شماره شناسنامه ۲۲۱ همسر 

متوفی
۲- محمدحسین اسمعیل پور طبرستانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 3۵۱۵۹پسر 

متوفی 
3-حسن اسمعیل  پور  طبرستانی فرزند عباس به شماره شناسنامه 3۴۷38فرزند متوفی 
۴-حسام اسمعیل  پور  طبرستانی فرزند عباس به شماره شناسنامه ۱3۷۹ فرزند متوفی 

۵-رویا اسمعیل  پور  طبرستانی فرزند عباس  به ش شناسنامه ۴۰۰ فرزند متوفی 
مرتبه  یک  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
گواهی  واال  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین  نشر  تاریخ  از 

صادر خواهد 
قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
شرح  به   ۲۰۶۴۲83۴۱۲- یک  شماره  شناسنامه  دارای  چناری  طهماسبی  عمه  
درخواستی به کالس ۱۰/۲3/۹۷ از این دادگاه درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن احمدی نژاد چناری و شناسنامه 3در 
تاریخ ۹۴/۱۲/۱۶در اقامت های دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن 
مرحوم عبارتند  ۱-یکتا  احمد نژاد چناری فرزند حسن و سپیده به شماره شناسنامه 

۲۰۵۱۷۷۷8۰۲متولد ۱3۹۱ محل تولد بابل دختر متوفی 
۲-مهتا احمد نژاد چناری فرزند حسن و سپیده  به شماره شناسنامه ۲۰۵۲۰3۰۷۹۴متولد 

۱3۹۴ محل تولد بابل دختر متوفی 
3-سپیده اسدی گنگرج فرزند عزت اهلل و آتیکه به شماره شناسنامه ۴۴ متولد ۱3۶۲ 

محل تولد آمل  همسر متوفی 
۴-عمه طهماسبی چناری فرزند ذوالفعلی و جانمان به شماره شناسنامه یک متولد 

۱3۲۴ محل تولد بابل مادر متوفی 
۵-جعفر احمدی نژاد چناری فرزند خدابخش و زبیده به شماره شناسنامه ۲۱8 متولد 

۱3۱۵ محل تولد بابل پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای جواد کیانی امیری فرزند حسین به شرح  درخواستی که شماره این شورا ثبت کرده 
درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که ننه جان شیربچه فرزند 
محمدجان به شماره شناسنامه ۲۷۲ صادره از بابل در تاریخ88/۹/3۰ در اقامتگاه دائمی 

خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین الفوت و عبارتند از
۱-یحیی راشد  چیتگر فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ۶۱۱ همسر  متوفی
۲-جمال راشد چیتگر فرزند یحیی به شماره شناسنامه 3۴۴۴۲پسر متوفی 
3-جواد راشد چیتگر فرزند یحیی و شماره شناسنامه ۲8۵۷۴فرزند متوفی

۴- صدیقه را شدچیتگر فرزند یحیی به شماره شناسنامه 3۴۴۴3دختر متوفی
۵- حسین را شد چیتگر فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 3۱3۶۰فرزند متوفی 

۶-مهدی راشد چیتگر فرزند یحیی به شماره شناسنامه ۹8 فرزند متوفی
۷- مریم راشد چیتگر فرزند یحیی به شماره شناسنامه 3۱3۶۷فرزند متوفی 

8-طاووس راشد چیتگر فرزند یحیی به شماره شناسنامه ۱۱33 فرزند متوفی 
۹-اکرم را شده چیتگر فرزند یحیی به شماره شناسنامه ۱۱3۴ فرزند متوفی

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

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
اجرایی  به و هزینه های  بابل در نظر دارد جهت وصول محکوم  اجرای مدنی  اجرای 
نسبت به فروش اموال متعلق به محکوم علیه شهربازی پردیس نوشیروانی  کسری  
اباذری روز یکشنبه در تاریخ ۹۷/۲/۱۶ساعت ۱۰ صبح از طریق  مقدم در حق علی 
مزایده در دفتر اجرای مدنی بابل اقدام نماید کارشناس ارزش ۱۵۰ متر کابل ۱ در ۲۴۰ 
زمینی کابل شاهین سمنان الکتریک خراسان ار قرای هر متر 8۰۰۰۰۰ ریال به ارزش 
۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال برآورد نموده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود و برنده مزایده باید ۱۰ درصد مبلغ خرید را 
فی المجلس  و مابقی را ظرف یک ماه پرداخت نماید و در صورت انصراف عدم پرداخت 
مابقی مبلغ ۱۰ درصد پرداختی در حق دولت ضبط خواهد شد ضمنا هرگونه هزینه 

بعدی بر عهده خریدار میباشد 
دفتر اجرای مدنی دادگستری بابل عبدی

مفقودی
 سند کمپانی سواری کامیونت ون نیسان ۲۴۰۰ مدل 8۵ با شماره پالک ۹۶۴ص۱۴ 
ایران 8۲ با شماره موتور 3۰3۷۷3 و شماره شاسی D8۲۴۰۲بنام حسین رجبی منصور 

بابلمفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
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نیازمند خرید آب از کشورهای دیگر نیستیم
سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی به نقل از وزیر نیرو گفت: وزیر 
نیرو پدیده خشکسالی را موقتی دانست و با بیان اینکه با پدیده کم 
آبی روبرو هستیم، گفت که از آنجا که طی ۵۰ سال گذشته سالی 
گرمتر  هوا  درجه  دو  هر ۱۰ سال  و  بارش ها کم شده  میلیمتر   یک 
می شود. بنابراین ما با پدیده کم آبی و نه خشکسالی روبرو هستیم که 

این موضوعی دائمی است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی 
فراکسیون نمایندگان والیی به نقل از سخنان رضا اردکانیان در جلسه 
صبح دیروز )یکشنبه( فراکسیون نمایندگان والیی مطرح کرد و افزود: 
نام کارگروه  به  تقسیم شود در دولت کارگروهی  نباید مدیریت آب 
سازگاری با کم آبی تشکیل شده و کلیه دستگاه های مربوطه به مصرف 
و تولید آب در آن حضور دارند. باید موضوع آب و پدیده خشکسالی 
را حل کنیم البته این پدیده موقت است و ما با پدیده کم آبی روبرو 

هستیم.
وی با بیان این که »وزیر نیرو توضیح داد طی ۵۰ سال گذشته سالی 
یک میلیمتر از بارشها کم شده. همچنین هر ۱۰ سال دو درجه هوا 
گرمتر شده است. این نشان می دهد با پدیده خشکسالی روبرو نیستیم 
است«  دائمی  موضوع  این  که  هستیم  روبرو  آبی  کم  پدیده  با  بلکه 
افزود: اردکانیان با بیان اینکه مسائل کلیه حوزه های آبریز کشور در 
این کارگروه مطرح می شود، گفت:  این کارگروه به دنبال حل کلیه 

مسائل مربوطه است. 
در همین باره حل مشکالت اصفهان و خوزستان در دستور کار قرار 
دارد. وی با تاکید بر اینکه به هیچ وجه برای تامین آب شرب نیازمند 
این باره موضوعی مطرح  در  و  نیستیم  از کشورهای دیگر  خرید آب 
نداریم  تعارف  کس  هیچ  با  آب  مدیریت  در  ما  گفت:  است،  نبوده 

وقاطعانه موضوع را پیگیری می کنیم.
به گفته وی باید به مدیریت در عرصه عرضه و تقاضا پرداخت. نمی 
توان صرفا با مدیریت عرضه، مشکالت حوزه آب را حل کرد. باید تقاضا 

نیز مدیریت، اصالح و تنظیم شود.
از حوزه آب،  نیرو گزارشی  این جلسه سه معاون وزیر  همچنین در 
وضعیت سدها، برق و میزان توزیع آن ارائه کردند که در این گزارش به 

موضوع کاهش قابل توجه آب پشت سدها اشاره شده است. 
 ۹۴۰۰ حدود  اینکه  بر  ناظر  دادند  گزارشی  وزیر  معاونان  همچنین 
مگاوات برق مورد نیاز کشور از منابع آبی تامین می شود که به علت 
کاهش آب پشت سدها تقریبا نیمی از آن در سال ۹۷ تولید خواهد 
شد. یعنی در سال جاری حدود ۵ هزار مگاوات کمبود برق داریم لذا 

وزارت نیرو باید راهی برای جبران آن پیش بینی کند.
امری که نیازمند همکاری مجلس است. وی ضمن تشریح موارد مطرح 
شده گفت که در این جلسه درباره مسائلی همچون ضرورت مدیریت 
و انتقال آب، توزیع عادالنه و اصالح روش مصرف آب، توجه به واقعیت 
کمبود نزوالت آبی و تولید و صادرات برق بحث و گفت وگو صورت 

گرفت.

خبر

جزئیات ساخت ۳ طرح جدید 
PDH،GTP و GTO در پتروشیمی

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس از آغاز مطالعات اقتصادی اجرای سه 
طرح PDH، GTP و GTO در منطقه انرژی بر 
پارسیان و پائین دستی پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج 
فارس خبر داد.  به گزارش زمان به نقل از نجمن 
صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، »رسول اشرف 
تکمیل  سیاست  راستای  در  اینکه  بیان  با  زاده« 
زنجیره های ارزش در صنعت پتروشیمی، مطالعات 
احداث یک مجتمع PDH به منظور استفاده از 
بیدبلند خلیج  پاالیشگاه  تولیدی  پروپان  خوراک 
فارس آغاز شده است، گفت: عالوه بر این با ساخت 
و بهره برداری از ان جی ال 3۲۰۰ یا پاالیشگاه گاز 
پتروشیمی  پایدار  خوراک  تامین  امکان  یادآوران 
بندرامام فراهم می شود. مدیر برنامه ریزی و توسعه 
اعالم  با  فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
اینکه همزمان با ساخت و تکمیل طرح پتروشیمی 
گچساران به دنبال استفاده از خوراک مازاد اتیلن این 
طرح پتروشیمی هستیم، تصریح کر: بر این اساس 
اجرای پروژه ای در بخش پایین دستی پتروشیمی 
گچساران پیش بینی شده است. این مقام مسئول 
با بیان اینکه با اجرای این طرح از حدود ۴۰۰ هزار 
تن اتیلن مازاد خط لوله دنا برای تکمیل بیشتر 
زنجیره های ارزش استفاده خواهد شد، بیان کرد: 
پاالیشگاه  از  برداری  بهره  از  پس  دیگر  سوی  از 
گاز یادآوران، اتان تولیدی به پتروشیمی بندرامام 
منتقل می شود و وقتی ان اف بندرامام خوراکش را 
تامین کند، اتان مازاد داریم که اجرای واحد الفین 
دوم یک میلیون تنی در پتروشیمی بندرامام در 
دستور کار قرار گرفته است. وی با یادآوری اینکه 
در راستای توسعه متوازن در هلدینگ پتروشیمی 
 GTP خلیج فارس، اجرای همزمان یک مجموعه
و  GTO)تبدیل گاز متان به اولفین( در منطقه 
انرژی بر پارسیان در دستور کار قرار گرفته است، 
 GTP تایکد کرد: هزینه مورد نیاز برای طرحهای
و GTO پارسیان حدود ۱.3 میلیارد دالر برآورد 
چابهار  منطقه  در  افزود:  زاده  اشرف  است.  شده 
هم اجرای یک طرح متانول در برنامه بوده و روی 
پایین دست آن کار می کنیم. مدیر برنامه ریزی و 
توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در 
پایان خاطرنشان کرد: مجوز ساخت این واحد جدید 
متانول اخذ شده و هم اکنون مجوزهای این طرح ها 

گرفته شده و به دنبال تامین فاینانس آن هستیم.

کوتاهازانرژی

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: 
سوآپ گاز ترکمنستان از سوی ایران با مذاکرات 
رؤسای جمهوری ۲ کشور، هشتم فروردین ماه 

از سرگرفته شد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، امیرحسین 
نوروز  را در سفر  زمانی نیا که رئیس جمهوری 
امسال )هفتم تا نهم فروردین ماه( به ترکمنستان 
از ترکمنستان  بود  آذربایجان همراهی کرده  و 
به عنوان یک شریک راهبردی نام برد و یادآور 
شد: وزارت نفت آمادگی خود را برای همکاری 
بلندمدت در بخش انرژی و همچنین صادرات 
مشترک به هند، پاکستان و کشورهای حاشیه 
است.  اعالم کرده  ترکمنستان  به  فارس  خلیج 
وی درباره از سرگیری سوآپ گاز ترکمنستان 
از سوی ایران که ژانویه امسال به دلیل کیفیت 
پایین گاز ترکمنستان از سوی ایران قطع شده 
میان  که  مذاکراتی  مبنای  بر  کرد:  اظهار  بود، 
انجام  ترکمنستان  و  ایران  جمهوری  رؤسای 
شد، دستور از سرگیری سوآپ، از سوی رؤسای 
جمهوری ۲ کشور در هفتم فروردین ماه صادر و 

هشتم فروردین ماه آغاز شد. 
روند  که  این  بر  تاکید  با  نفت  وزیر  معاون 

ترکمنستان  و  ایران  گازی  اختالف  حل وفصل 
با نظر مثبت رؤسای جمهوری ۲ کشور و  نیز 
با نگاه مثبت به گسترش روابط انرژی آغاز شده 
به  برای دستیابی  است، تصریح کرد: مذاکرات 
تفاهم مشترک با دستور رؤسای جمهوری ایران 
و ترکمنستان ادامه دارد. زمانی نیا همچنین از 
پیشنهاد ترکمنستان برای توسعه سه میدان در 
خزر خبر داد و گفت: پیشنهاد طرف ترکمنی با 

نظر مثبت در حال بررسی است.
توافق تاریخی »خزر« در باکو 

نفت  وزیر  بازرگانی  و  بین الملل  امور  معاون 
 ۲ مشترک  توسعه  برای  توافق  به  همچنین 
بلوک نفتی در خزر از سوی وزیران نفت ایران 
و آذربایجان در هشتم فروردین ماه در باکو اشاره 
کرد و افزود: این تفاهم نامه که از سوی رؤسای 
»توافق  به عنوان  آذربایجان  و  ایران  جمهوری 

تاریخی« خوانده شد، می تواند روابط دوستی و 
همکاری اقتصادی ۲ کشور را به صورت تصاعدی 
توسعه  تفاهم نامه  امضای  وی  دهد.  افزایش 
مشترک ۲ بلوک نفتی در خزر را نتیجه ۲ سال 
مذاکره مستمر معاونت امور بین الملل و بازرگانی 
خارجه  امور  وزارت  و  سوکار  با  نفت  وزارت 
خارجه  وزارت  داد:  ادامه  و  دانست  آذربایجان 
آذربایجان به دلیل مسئله رژیم حقوقی دریای 

خزر در این مذاکرات حضور داشت.
زمانی نیا از تفاهم نامه توسعه مشترک ۲ بلوک 
و گفت:  برد  نام  ویژه  توافق  به عنوان یک  خزر 
رژیم  بحث  که  آن  از  پیش  آذربایجان  و  ایران 
حقوقی خزر نهایی شود توافق بزرگ اقتصادی 
امضا کردند تا عزم ۲ کشور را برای ارتقای روابط 
اقتصادی نشان دهند.  معاون وزیر نفت تاکید 
کرد: امضای تفاهم نامه ایران و آذربایجان برای 
توسعه ۲ بلوک نفتی فارغ از مباحث رژیم حقوقی 

خزر است. 
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری هفتم تا 
رایزنی   و  تعامل  برای  امسال  ماه  فروردین  نهم 
به  کشور،  شمالی  همسایه های  با  دیپلماتیک 

ترکمنستان و آذربایجان سفر کرده بود.

با دستور رؤسای جمهوری ایران و ترکمنستان؛ 

سوآپ گاز ترکمنستان از سوی ایران  ازسر گرفته شد 

معاون امور برنامه ریزی و پشتیبانی گازرسانی 
شرکت ملی گاز با بیان اینکه امسال به پنج 
هزار روستا گازرسانی می شود، گفت: با اجرای 
عملیات گازرسانی به مناطق جدید شهری و 
روستایی، ۹8 درصد شهرهای کشور از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.
ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وضعیت  تشریح  با  مشایخی  غالمرضا  گاز، 
از مجموع  اظهار داشت:  گازرسانی در کشور 
۵3 هزار روستای کشور، ۴۵ هزار روستا قابلیت 
روستا،  هزار   ۲۴ حدود  که  دارند  گازرسانی 
معادل ۷8 درصد از نعمت گاز بهره مند هستند.

اسالمی  انقالب  ابتدای  از  اینکه  بیان  با  وی 
تاکنون بیش از ۷8 درصد روستاهای کشور زیر 
پوشش شبکه گاز قرار گرفته اند، تصریح کرد: 
پیش  بینی می  شود با گازرسانی به پنج هزار 
روستای دیگر، در مجموع معادل 83 درصد 
روستاهای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شوند. معاون امور برنامه ریزی گازرسانی شرکت 
ملی گاز با اشاره به وجود یک هزار و ۲۵۷ شهر 
در سطح کشور اظهار کرد: تاکنون، یک هزار و 

۱۲۰ شهر معادل ۹۶ درصد شهرهای کشور از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

مشایخی ادامه داد: گازرسانی به ۴۲ شهر در 
سال جاری در دستور کار شرکت ملی گاز ایران 
قرار دارد و پیش  بینی می شود با اجرای عملیات 
گازرسانی، ۹8 درصد شهرهای کشور از نعمت 

گاز طبیعی برخوردار شوند.
به گفته مشایخی، سال گذشته بیش از ۶۷.۵ 
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نیروگاه های 
تولید برق کشور ارسال شد که نقش بسیار 
مهمی در حفاظت از محیط زیست و جلوگیری 

از آلودگی شهرهای کشور داشت.
مشایخی ادامه داد: با توجه به زیرساخت ها و 
خطوط گازی جدیدی که در حوزه گازرسانی 
در سطح کشور انجام شده، پارسال در هیچ 
یک از استان های کشور، حتی در سرشاخه ها، 
به وجود  گاز  یا قطعی  افت فشار  هیچ  گونه 
نیامد و امیدواریم همین پیوستگی با خدمات 
مطلوب برای بهره مندی مشترکان شرکت گاز 
از خدمات مناسب در این زمینه وجود داشته 

باشد.

مدیر پاالیشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی 
میلیارد   ۲3 از  بیش   ،۹۶ سال  در  گفت: 
مترمکعب گاز در این پاالیشگاه فرآورش و به 

شبکه سراسری انتقال گاز تزریق شد.
به گزارش زمان  به نقل از شرکت ملی گاز، 
پارسال ۲3 میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
گاز در پاالیشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی 

فرآورش شد.
سید محمدمهدی هاشمی، مدیر پاالیشگاه نهم 
مجتمع گاز پارس جنوبی در این باره گفت: 
۱۹ میلیارد و 3۰۰ میلیون مترمکعب گاز از 
سکوهای پاالیشگاه نهم و بیش از ۵ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون مترمکعب آن نیز از خط پنجم 

سراسری برداشت شده است.
همه  رعایت  با  پارسال  این که  بیان  با  وی 
زیست  محیط  و  ایمنی  بهداشت،  الزام های 
)HSE( شاهد تولید مستمر و حداکثری در 
تالش  با  داشت:  اظهار  بودیم،  نهم  پاالیشگاه 
بی وقفه کارکنان این پاالیشگاه، در ۶ ماه دوم 
از ۱3 میلیارد مترمکعب گاز  سال ۹۶ بیش 
فرآورش شد که نسبت به ۶ ماه نخست پارسال، 

رشد ۲۱ درصدی داشت.
طراحی، نصب و راه اندازی تاسیسات دریایی و 
خشکی فاز ۱۲ ) پاالیشگاه نهم پارس جنوبی( 
با مدیریت شرکت نفت و گاز پارس جنوبی و با 
سازماندهی و استفاده از ظرفیت های پیمانکاران 
بزرگ داخلی و خارجی )مشارکت ۶۶ درصدی 
بخش داخلی( انجام شد و نخستین گاز شیرین 
به شبکه  اسفند سال ۹۲  پاالیشگاه ۲۲  این 

سراسری انتقال گاز کشور تزریق شد.
فاز ۱۲ میدان گازی پارس جنوبی با مساحتی 
جنوب  بلوک  در  مربع  کیلومتر  حدود ۲۰۵ 
شرقی حوزه پارس جنوبی و حاشیه شرقی مرز 
آبی مشترک ایران و قطر قرار گرفته است. این 
فاز با برخورداری از ذخایر درجای معادل ۶۰۰ 
ذخایر  از  درصد  حدود ۵  مترمکعب  میلیارد 
میدان گازی پارس جنوبی را به خود اختصاص 

داده است.
گاز طبیعی تولیدی در این فاز با طی مسافت 
حدود ۱۵۰ کیلومتر از بستر دریا به پاالیشگاه 
خشکی به منطقه تمبک واقع در ۱۵ کیلومتری 

شرق کنگان منتقل می شود.

وستای جدید تا پایان  سال از  5 هزار ر
نعمت گاز بهره مند می شوند

فرآورش بیش از ۲۳ میلیارد مترمکعب 
گاز در پاالیشگاه نهم مجتمع گاز 

آگهی ثبتی
آگهی موضوع ماده 3 قانون

 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۲3۵۵ _۱3۹۶ هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ابراهیم  آباد غرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عفتی فرزند  اسالم 
بشماره شناسنامه ۹۱۷ صادره از اسالم آباد غرب در یک باب ساختمان مسکونی به 
مساحت۲۱۵.۵۵ متر مربع پالک ۲۶۵۱ فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آباد غرب خیابان 
شهید مفتح روبروی کتابخانه عمومی شامل مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک 
اولیه محرز گردیه است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵ روز 
آگهی  می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹۶/۱۲/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۷/۰۱/۲۰

آگهی ابالغ 
   در پرونده کالسه ۹۵۰۹۹8۲88۲۲۰۰۵۶۹ این شعبه مسعود محمدی با والیت 
محمود به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار گرفته است که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه ۱3۹۷/۰۲/۲3 ساعت 
دراجرای  و  متهم  بودن  المکان  به مجهول  عنایت  با  است.  تعیین گردیده   ۱۰:۴۵
مقررات ماده ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف 
مهلت روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد 

آمد.م/الف 8
 متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان 

 اسالمشهر – مرضیه پور محمدی 

آگهی مفقودی
موتور  شماره  به   ۲۴۰۰ تیپ  نیسان  سیستم  وانت  سواری  خودرو  سبز  برگ 
۰۰۰3۱۵۰۴ و شماره شاسی ۰8۹8۷۷ و شماره پالک ایران۷۲-۵3۲ه۴۱ مفقود و 

فاقد اعتبار می باشد.
بهشهر

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول 
و  به  محکوم  وصول  جهت  دارد  نظر  در  بابل  دادگستری  مدنی  احکام  اجرای 
هزینه اجرائی در پرونده اجرائی کالسه ۹۶3۰83 یکدستگاه آسیاب ۶۰ در ۶۰ با 
باد ۷۵۰ بمبلغ  موتور ۲۵ اسب بمبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یکدستگاه کمپرسور 
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و یکدستگاه تزریق قالب با درپوش باال بمبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
مهدی  آقای  مدیریت  با  شمال  کیفیت  مهر  شرکت  علیه  محکوم  به  متعلق  ریال 
حشمتی را در رو شنبه تاریخ ۹۷/۲/8 ساعت ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری بابل از طریق مزایده بفروش برساند. مزایده از قیمتهای پایه اعالم شده 
کارشناس شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده ده 
درصد مبلغ را فی المجلس و باقیمانده را باید ظرف یکماه پس از مزایده پرداخت 
نماید و در صورت عدم پرداخت و یا انصراف از مزایده ده درصد اخذ شده در حق 

دولت ضبط خواهد شد.
اجرای احکام مدنی دادگستری بابل

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای نصرت اله خسروی فرزند حسین 
علی خواهان آقای رسول رضایی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای نصرت اله خسروی 
به خواسته الزام به تنظیم سند مطرحکه به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹88۴۴۰۴۰۰۷۱۶ شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ ۱3۹۷/3/۲ ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود.نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان صحنه-سعید محمدی پاقلعه

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی موالئی ایل ذوله  دارای شماره شناسنامه ۲۰۲۲  به شرح دادخواست به 
کالسه ۱/۴/۹۷ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان نادر موالئی ایل ذوله  به شناسنامه ۱۴۹3 در تاریخ ۹۶/۱۱/3۰اقامتگاه دائمی 

خودرا  بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
مجتبی موالئی ایل ذوله  فرزند نادر .به  ش.ش  ۲۰۲۲  ت.ت ۱3۵۱/۱/۱  پسر متوفی
مرتضی موالئی ایل ذوله  فرزند نادر .به  ش.ش  3۷۵  ت.ت ۱3۴۴/۱۰/۵پسر متوفی
سروناز موالئی ایل ذوله  فرزند نادر .به  ش.ش  ۷۵۶8  ت.ت ۱3۴۶/3/۱دختر متوفی

مصطفی موالئی ایل ذوله  فرزند نادر .به  ش.ش  3۲8۱  ت.ت ۱3۴3/۱۱/۲پسر متوفی
اردشیر موالئی ایل ذوله  فرزند نادر .به  ش.ش  ۲۰۲۱  ت.ت ۱3۴۹/۱/۱پسر متوفی
شهناز موالئی ایل ذوله  فرزند نادر .به  ش.ش  ۱۰۲۷  ت.ت ۱3۵۲/۴/3دختر متوفی
مهناز موالئی ایل ذوله  فرزند نادر .به  ش.ش  ۱۰۲8  ت.ت ۱3۵۴/۶/۲دختر متوفی

فرحناز موالئی ایل ذوله  فرزند نادر .به  ش.ش  ۵  ت.ت ۱3۵8/۵/۵دختر متوفی
خیاطه سلطانی  ایل ذوله  فرزندصیدمیرزا.به  ش.ش  3۰۷  ت.ت ۱3۲۲/۷/۷همسرمتوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را دریک  نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کسي اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی مفقودی
سند کمپانی اینجانب مریم کاظمی مالک خودروی سواری پژو ۴۰۵ جی ال ایکس 
به شماره بدنه NAAM۰۱CAXAK8۷۷8۹۹ و شماره موتور ۱۲۴88۱۶۵۱۱۰ 
رونوشت  تقاضای  فروش  اسناد  فقدان  بعلت  ۶۹-۵۷۶ب۶8  ایران  پالک  شماره  و 
المثنی سند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی 
به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر ۵ جاده  فوق دارد ظرف مدت ده روز 
ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور 

مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر

آگهی ابالغ
تاریخ:۹۶/۶/۲۱

به موجب دادنامه شماره ۵۶/)۲/۹۶ /۵( صادره از شعبه سوم  و در کالسه۹۶/3۹8   
هستند  محکوم  برخوردار  ژاله  علیه  شماره۹۶/3۹8محکوم  به  اجراییه  پرونده 
ریال   ۴/۱۱۵/۰۰۰ و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۶۱/۴۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به 
از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  هزینه  بابت 
پرداخت  و  ناصری  سجاد  له  محکوم  در حق  حکم  اجرای  ۹۴/۷/۱۵لغایت  مورخه 
به شماره حساب  واریز  و  میزان ۲۰/۱ در حق صندوق دولت  به  نیم عشر دولتی 
۲۱۷۱۲۹3۶۹۴۰۰۵ لذا بدینوسیله محکوم علیه فوق الذکر ابالغ می گردد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ ابالغ نشر آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضای مهلت یاد شده این اجرای احکام نسبت به اجرای مفاد 

اجراییه اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورا
شورای حل اختالف شهرستان صحنه

آگهی ابالغ اجراییه
 پرونده کالسه۹۵۰۰۵3

نامه:۱3۹۶/8/۱۴-شماره  نامه:۱3۹۶۰۴۹۱۷۰88۰۰۰3۱۰-تاریخ  شماره 
پرونده:۱3۹۵۰۴۰۱۷۰88۰۰۰۰۵۱/۱-شماره بایگانی پرونده:۹۵۰۰۰۵3-بدین وسیله  
به آقای امین بشکارفرزند اصالن شناسنامه شماره۱3۷۱۱ساکن باغملک-خیابان آیت 
انصارشعبه شهدای  بانک  ابالغ می شود که  بانک سپه  اله خامنه ای-کوچه روبروی 
تا  مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال  بانکی شماره۷۴۵۲جهت وصول  قرارداد  استناد  به  باغملک 
تاریخ۱3۹۵/3/۲3به انضمام خسارت تاخیرمتعلقه واز تاریخ مذکورتاروز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده وپرونده اجرائی به کالسه ۹۵۰۰۰۵3دراین 
اداره تشکیل شده وطبق گزارش مورخ۱3۹۵/۴/۱۹مامور، محل اقامت شما به شرح متن 
سند شناخته نشده،لذابنابه تقاضای بستانکارطبق ماده۱8آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت 
ده روزازتاریخ این آگهی که روزابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.شماره م الف:)۷/۹۷/۱3(
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی باغ ملک –حسین برون

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹8۱۹۴۶۱۰۰3۲۵ شعبه ۱ دادگاه خانواده شهرستان بهشهر 

تصمیم نهایی شماره ۹۶۰۹۹۷۱۹۴۶۱۰۱۹۷۹ 
خواهان: خانم ربابه محمدپور فرزند علی اکبر به نشانی مازندران – بهشهر گراییل 

محله طبقه فوقانی بستنی نعمت منزل استیجاری 
خوانده: آقای اسماعیل یخکشی فرزند نصرت اله به نشانی مجهول المکان

خواسته: طالق به درخواست زوجه
به طرفیت  اکبر  علی  فرزند  ربابه محمدپور  در خصوص دعوی خانم  دادگاه-  رای 
آقای اسماعیل یخکشی فرزند نصرت اله به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش 
جهت اجرای صیغه طالق به لحاظ عسر و حرج و ترک زندگی توسط خوانده به 
مدت ۱۴ سال با این توضیح که خواهان در تشریح خواسته اظهار داشته به موجب 
سند نکاحیه پیوست دادخواست با خوانده ازدواج نموده ام و ثمره این ازدواج سه 
فرزند می باشد. خوانده مدت چهارده سال است بدون عذر موجه زندگی مشترک را 
ترک نموده و در این مدت هیچ گونه وجهی بابت نفقه نپرداخته است لذا درخواست 
صدور حکم بر طالق دارم. خواهان در راستای اثبات ادعایش دو نفر شاهد معرفی 
نمود که شهود تعرفه ایی وی بر صحت ادعای خواهان ادای شهادت نمودند. زوج در 
هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده و نتیجتا دفاعی در قبال خواسته خواهان 
با  البین  ننموده دادگاه در راستای رفع خصومت و اصالح ذات  ایراد  و دالیل وی 
صدور قرار ارجاع امر به داوری موضوع را به داوری ارجاع که تالش داوران منتهی به 
نتیجه ثبت نگردید و سازش حاصل نشد لذا دادگاه ضمن احراز قرار گرفتن زوجه در 
شرایط عسر و حرج و تحقق شرایط ضمن عقد نکاح خواسته خواهان را محمول بر 
صحت تشخیص و مستندا به مواد ۱۱3۰و۱۱3۲ قانون مدنی و مواد ۲۶،۲۷،۲۹،33 
قانون حمایت خانواده حکم به طالق صادر می نماید. نوع طالق رجعی بوده و زوجه 
در خصوص مهریه، نفقه و اجرت المثل به شرح پرونده های جداگانه اقدام نموده، 
جهیزیه نداشته و فرزندان مشترک از سن حضانت خارج شده اند. لذا دادگاه در این 
رابطه مواجهه با تکلیفی نمی باشد، حسب نظریه شماره ۲۱/م/۱3 مورخه ۹8/8/۱۴ 
زوجه باردار نمی باشد، مدت اعتبار رای صادره شش ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می 
باشد و طرفین در این مدت می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق 
در کشور نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نمایند. الزم به ذکر است در صورت 
استنکاف زوج جهت اجرای صیغه طالق سر دفتر اجراء کننده صیغه طالق می تواند 
به نمایندگی نسبت به اجرای صیغه طالق اقدام نماید. این رای غیابی ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن 

قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
م الف:97/20/6435 دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی بهشهر

آگهی 
پرونده:۹۵۰۰۰۴8- بایگانی  پرونده:۱3۹۵۰۴۰۱۷۰88۰۰۰۰۴۶/۱-شماره  شماره 

شماره ابالغیه ۱3۹۶۰۵۱۱۷۰88۰۰۰3۵۲-تاریخ صدور:۱3۹۶/8/۱۴-بدین وسیله 
باغملک  از  شماره3۱3۹صادره  احمدشناسنامه  فرزند  بشکار  یارمحمد  آقای  به 
بانک  که  شود  می  ابالغ  حکیم  آباد-خیابان  باغملک-رستم  شهرستان  ساکن 
وصول  شماره۷۹۷۷جهت  قراردادبانکی  استناد  به  باغملک  شهدای  شعبه  انصار 
تاخیرمتعلقه  خسارت  انضمام  تاریخ۱3۹۵/3/۲۹به  تا  مبلغ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ریال 
وازتاریخ مذکورتا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادرنموده 
گزارش  طبق  و  شده  تشکیل  اداره  ۹۵۰۰۰۴8دراین  کالسه  به  اجرائی  پرونده  و 
مورخ ۱3۹۶/3/۱۶مامور ابالغ و اجراءمحل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده،لذا بنابه تقاضای بستانکارطبق ماده۱8آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه دریکی ازروزنامه های کثراالنتشارمحلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت 
ده روزازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد.نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.شماره م الف:)۷/۹۷/۱۲(
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی باغ ملک-حسین برون

متن آگهی احضارمتهم
    دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اسالمشهر به موجب کیفرخواست شماره 
۹۶۱۰۴3۲88۰۰۰۵۵۵۶    برای لیال خانی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه ۱3۹۷/۰۲/3۰ ساعت ۰۹:۰۰ تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات ماده 3۴۴ قانون آئین 
تا  نوبت منتشر  امور کیفری مراتب یک  انقالب در  و  دادرسی دادگاههای عمومی 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است 
در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۱3
متصدی امور دفتری شعبه 103 دادگاه کیفری 2  اسالمشهر –پور محمدی 

ابالغ وقت رسیدگی
کیفرخواست شماره  موجب  به  اسالمشهر  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادگاه      
اتهام  مورد  در   ۹۶۱8۶۷/۱۰۲ کالسه  پرونده  در    ۹۶۱۰۴3۲88۰۰۰۰۵۴۱۶
یعقوب حبیب زاده خامنه به اتهام سرقت با شکایت محمد جواهریان تقاضای کیفر 
برای مورخه  و وقت رسیدگی  ارجاع  این شعبه  به  به موضوع  نموده که رسیدگی 
المکان  مجهول  به  عنایت  با  است.  گردیده  تعیین   ۰۹:۴۵ ساعت   ۱3۹۷/۰۲/۲۲
بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد 3۴۴ قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت 

عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/الف ۷
منشی شعبه 102 دادگاه کیفری 2 دادگستری شهرستان  اسالمشهر
 ) شعبه 102 دادگاه جزایی سابق( 

آگهی ابالغ
 دادخواست وضمائم وقت دادرسی

شهرتین  آقای/خانم۱-قدرت۲-مظفر3-عباس۴-صغری۵-کبری۶-شهنازهمگی 
قنواتی فرزندغالمرضا ساکن خوزستان-رامهرمز-خیابان امت-جنب حسینیه ابوالفضل 
عباس-منزل قدرت قنواتی دادخواستی به خواسته تحریرترکه به شماره به طرفیت 
خوزستان-رامهرمز-روستای  فرزندغالمرضاساکن  قنواتی  اسفندیارقنواتی-نصرت 
دیدونی-منزل اسفندیارقنواتی به این شعبه ارجاع وبه کالسه۷۱8/۲/۹۶ح حقوقی ثبت 
وبرای روز۹۷/۱/۲۶ساعت۱۰:۰۰صبح تعیین وقت گردیده است وچون خوانده مجهول 
المکان می باشدبنابه درخواست خواهان تقاضانموده که به وسیله انتشارآگهی دریکی 
ازروزنامه های کثیراالنتشاروفق ماده۷3قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱3۷۱آگهی 
گردد.ودراین  مطلع  خوانده  رسیدگی  معین  درروزوساعت  ازمفاددادخواست  شودکه 
شوراجهت رسیدگی حاضر شودودرصورت عدم حضوردرشوراغیابارسیدگی وصدورحکم 

مقتضی راصادرخواهدنمود. شماره م.الف)۱۲/۷8۱(
حسن رئیسی زاده-قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز

مفقودی
المثنی سند کمپانی وبرگ سبز پیکان وانت مدل ۱38۷ شماره شهربانی ۹۵۵ م ۴8 
ایران  8۲ با شماره موتور 8۰۵۶۵33۶AA۲۵G شاسی ۱۱۴8۷۰۵8۱۴۹ مفقود گردید 

بابل و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی  فقدان مدرک تحصیلی نوبت اول 
مدرک فارغ التحصیلی دانشنامه اینجانب نرتضی زنگتی فرزند میزا آقا به شماره شناسنامه 
۲۱۷۰۱۹۹3۶۵صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی رشته برق قدرت صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد واحد نکا با شماره ۱۴۹۴۲۹۰۰۰۱88 مفقود گردیده و از درجه  اعتبار 
ساقط می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
نکا به نشانی مازندران – نکا خ انقالب بعد از پایانه حمل و نقل – دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد نکا ارسال نمایند
 نکا 

آگهی مزایده نوبت اول
 در پرونده کالسه۹۵۰۲۵8 اجرای احکام مدنی محکوم علیه سعید شریفیان فرزند 
علی اصغر محکوم به پرداخت ۲۵۵۰۰8۱۱ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له 
ابوالقاسم رحمانی گردیده است محکوم علیه تاکنون نسبت به بخشی از بدهی خود اقدام 
نموده است یا با معرفی دستگاه سواری پراید با شماره پالک ۷۷۵ه ۱۱   ایران ۶۲ مدل 
۱38۲ فاقد بیمه نامه رنگ سبز سیلندر بنزینی با شماره موتور۱۴۱۲۲8۲۹۴۹8۹۷ 
شماره شاسی ۰۰۴8۹333و قابلیت تبدیل پالک را دارد وضعیت ظاهری موتور سالم 
اتاق سالم الستیک ۶۰ درصد بیمه ندارد رنگ غیر فایل فابریک گلگیر جلو درب جلو 
راست و نقص فنی مشاهده نگردید  درب و گلگیر ها و سقف زنگ زدگی دارد قیمت پایه 
مبلغ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال معادل ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برآورد میگردد و طبق مبلغ 
محکوم به در مورخه ۹۷/۲/۱۱روز سه شنبه ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری میاندرود به فروش می رسد متقاضیان می توانند ۵روز  قبل از برگزاری 
مزایده جهت اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از 
قیمت کارشناسی  فوق  شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده 
باشد از برنده مزایده فی المجلس  ۱۰ درصد بهای پیشنهادی اخذ  و بقیه حداکثر یک 
ماه دیگر دریافت خواهد شد برنده باید بقیه  مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در 
صورت عدم پرداخت سپرده تولید پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد بدیهی است  تحویل مال مورد مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بود م. الف ۹۷/۱
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان میاندرود 
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 نقش تشکل های اقتصادی در حمایت از کاالی ایرانی

* نادر سیف

نقش تشکل های اقتصادی در حمایت از کاالی ایرانی سال ۱3۹۷ هم با 
محوریت اقتصاد نامگذاری شد. رهبر معظم انقالب امسال هم مساله اقتصاد 
را یکی از مهمترین محورهای سیاست های کالن کشور تعیین کردند تا 
حمایت از تولید داخلی در راس برنامه ریزی نهادهای تصمیم ساز، قرار گیرد. 
البته حمایت از تولید داخلی همواره به عنوان یکی از ارکان تاثیرگذار بر 

تحقق برنامه های توسعه کشور مورد تاکید و توجه بوده است.
گواه این مدعا نامگذاری تقریبا مشابه سنوات قبل با عناوین حمایت از تولید 
ملی و تقویت اقتصاد است. به نظر می رسد حمایت از تولید داخلی یکی از 
محورهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱3۹۲ بر اساس 
بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین و ابالغ شده است.چنانکه در بند 
هشتم ابالغیه آن بر مدیریت و اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای 
داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید 
تاکید شده است.اینکه این موضوع پس از گذشت چند سال همچنان مورد 
تاکید قرار می گیرد و رهبری برای تحقق آن عالوه بر مسئوالن، این بار مردم 
را نیز خطاب قرار می دهند، بیانگر آن است که تمام افراد جامعه در قبال 
شعار امسال مسئول بوده و باید برای تحقق آن نه تنها در سال جاری بلکه 
در طول سال های آتی تالش کنند.رقابت پذیر کردن کاالی ایرانی با اجناس 
خارجی، انطباق تولیدات داخلی با نیازهای روز، ارتقای کیفیت تولید داخلی، 
افزایش تولید، کاهش قیمت تمام شده رعایت ظرافت های الزم در تولید و 
رویکردهای صادراتی وظایفی است که در راستای حمایت از کاالی ایرانی 
برای مسئوالن و تولیدکنندگان تعیین شده است.یادآوری این نکته ضروری 
است که حمایت ها صرفا نباید معطوف به کاال باشد و یقینا سایر محصوالت 
و خدمات بویژه، در حوزه های فنی، مهندسی و های تک  استارتاپ ها و ...را 
نیز در بر می گیرد.تشکل های اقتصادی نیز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین 
ارکان و در جایگاه سازمان های میانجی میان دولت و بخش خصوصی )یا 
همان مردم( در قبال این هدف گذاری مسئولند و نقش مهمی در حمایت 
از  کاال و خدمات داخلی دارند. نکته قابل توجه اینجاست که وظایف تعیین 
شده برای مسئوالن و تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال و حمایت از 
تولیدات داخلی عمدتا در اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه تشکل های 
اقتصادی نیز وجود دارد و تقریبا همه تشکل های اقتصادی بر این مهم تاکید 
داشته اند.مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، تهیه و 
تنظیم پیش نویس و مصوبات مرتبط با تولید کاالهای مربوطه، تالش برای 
ساماندهی فعالیت اعضا و بهبود کیفیت تولیدات، تالش برای ساماندهی و 
توسعه صادرات کاال و خدمات، بازاریابی مستمر با کسب اطالعات مربوط 
به بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین 
رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه صنعتی و جهش 
صادراتی، فراهم سازی زمینه تسهیالت مالی در جهت توسعه فعالیت های 
اعضا و نیز تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه 
افزایش صدور کاال یا خدمات را فراهم می کند جزو وظایف ذاتی تشکل های 
اقتصادی است که غالبا در اساسنامه آنها عنوان شده است.در این بزنگاه 
تشکل های اقتصادی عالوه بر اینکه می بایست در خصوص ارتقا فرهنگ 
مصرف کاال و خدمات تولید داخل برنامه ریزی و اقدام مؤثر داشته باشند، 
مسئولیت مهم تری نیز پیرامون ارتقا و بهبود کیفیت کاال و خدمات تولید 
داخل برعهده دارند.البته به این فهرست وظایف می توان انجام تحقیقات 
علمی، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضا با محوریت تقویت و توسعه صادرات 
و شکوفایی اقتصاد ملی، کوشش برای جذب سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، 
دانش فنی و نیروی انسانی ماهر در جهت رشد و توسعه صادرات و تقویت 
اقتصاد ملی کشور، جلوگیری از رقابت های ناسالم اعضا و ایجاد ارتباط با 
دستگاه های اجرایی و مراکز قانونگذاری و سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط 
به منظور خصوصی سازی و ...  را نیز افزود.این موارد همگی اهداف و وظایف 
تعیین شده برای تشکل های اقتصادی کشور از سوی اتاق ایران است که با 
وظایف تعیین شده برای مسئوالن و مردم جهت حمایت از کاالی ایرانی 
همسویی معناداری دارد.بنابراین تشکل های اقتصادی با تمرکز بر اهداف 
اساسنامه ای خود و تقویت ارتباط با دستگاه های اجرایی و مراکز قانونگذاری 
در جهت کاهش ریسک و اتفاقات ناگهانی بازار، ارتقا کیفیت محصوالت 
تولید داخل، پایش و پیگیری، کاهش قیمت تمام شده برای تحقق قوانین 
حمایتی، حذف مقررات دست و پاگیر، ایجاد شفافیت، بسترسازی برای 
توسعه روابط بین المللی در جهت انتقال دانش و توسعه صادرات، حذف 
زمینه های فساد، تسهیل دریافت حمایت های نظام بانکی از تولید و تامین 
منابع پولی مورد نیاز اعضا، می توانند بستر حمایت از کاال و ایرانی را فراهم 
نمایند.به عالوه بررسی تشکل های اقتصادی کشور نشان می دهد که درصد 
حائز اهمیتی از اعضای انجمن های کارفرمایی را شرکت های کوچک و 
تمامی کشورها  اقتصاد  متوسط تشکیل می دهند. شرکت هایی که در 
باالخص کشورهای در حال توسعه نقش مهم و حیاتی دارند. ویژگي هایی 
از قبیل انعطاف پذیري در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن 
سریع فعالیت ها، برخورداري از کارکنانی با انگیزه باال و همچنین سرمایه 
اولیه اندک مورد نیاز، این نوع بنگاه ها را به مهمترین عامل رشد و تحرک و 
توسعه اقتصادي کشورها و یاري دهنده آنها در مرحله گذار اقتصادي تبدیل 
کرده است.از این رو تشکل های اقتصادی می توانند عالوه بر مواردی که به آن 
اشاره شد با شناسایی نیازها و راهبردهای بهبود کسب و کار اعضای کوچک 
و متوسط خود، با استفاده از ظرفیت های اتاق بازرگانی و ارائه پیشنهادهای 
کارشناسی به قوای سه گانه، برای اتخاذ سیاست هاي حمایتی از آنها و نیز 
ایجاد بسترهای الزم برای ارتقاء توانمندی این بخش از فعاالن اقتصادی، 
نقش موثری در حمایت از ساخت داخل و کاالی ایرانی و همچنین افزایش 

اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. 
معاون تشکل های اتاق ایران    

پرداخت وام 15 میلیونی ازدواج از ابتدای اردیبهشت
بانک مرکزی پیش بینی کرد کار پرداخت  اعتبارات  اداره    سرپرست 
تسهیالت ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز 
شود. به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، شهرزاد دانشمندی، سرپرست 
اداره اعتبارات بانک مرکزی، با اشاره به ابالغیه این بانک به بانک های عامل 
در ۱۴ فروردین گفت: پیش بینی می شود با ابالغیه این بند قانونی الیحه 
بودجه سال ۹۷ مدیران عامل بانک ها به شعب بانک های عامل کار پرداخت 
تسهیالت ۱۵ میلیون تومانی ازدواج از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آغاز 
شود.وی درباره تاخیر در اعطای این وام گفت: هفته گذشته که ابالغیه آن به 
بانک های عامل ارسال شد تا به زیرمجموعه برسد و از آن پس به سرپرستی 
ها و شعب استانی ابالغ و منابع آن تامین شود زمان بر است که به نظر 
می رسد اجرای آن در کوتاهترین زمان آغاز شود.دانشمندی در این باره 
که چه کسانی مشمول دریافت وام ۱۵ میلیونی هستند گفت: متقاضیانی 
که در موعد مقرر در سامانه ازدواج ثبت نام کرده ، پرونده تشکیل داده و 
در نوبت دریافت قرار گرفته اند اما تسهیالت دریافت نکرده اند مشمول 

دریافت هستند.

یادداشت

جزییات طرح بخشودگی جرائم 
»نوبهار« بانک آینده

بانک آینده با اجــرای طرح »نوبهار« فرصتی ویژه جهت 
تسویه و یا بروزرسانی مطالبات غیرجاری بانک فراهم کرد.

طرح »نوبهار«، به منظور تشویق مشتریان بدهکار جهت 
تســویه مانده مطالبات غیرجاری و با هدف همراهی  با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و 
ایجاد فرصت های بیشتر اشتغال، در بازه زمانی ۱۵ فرودین 
ماه ۹۷ لغایت 3۱ اردیبهشت ۹۷ در کلیه شعب بانک آینده 
در سراسر کشور، به مرحله اجرا در می آید.بر اساس این 
طرح، مشتریانی که تا پایان روز کاری 3۱ اردیبهشت ماه 
سال جاری، نسبت به تسویه نقدی بدهی های تسهیالتی و 
یا به روز رسانی اقساط اقدام کنند؛ از مزایای ویژه، از جمله 
: بخشودگی ۱۰۰ درصد جرائم تاخیر تادیه و تخفیف در 
نرخ سود پس از سررسید، برخوردار خواهند شد.گفتنی 
است؛ وصول مطالبات بانکی، راه کاری برای گشایش در 
امر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی در کشور است.بر این 
اساس، با بازگشت منابع تسهیالت پرداخت شده، بانک ها، 
می توانند، نسبت به اعطای تسهیالت جدید و تامین منابع 
مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط و به تبع، 

حمایت از تولید داخلی اقدام کنند.

 سایپا سهم بازار خود را 
افزایش می دهد 

 رئیس مرکز مطالعات استراتژیک گروه خودروسازی سایپا 
از برنامه ریزی این گروه برای افزایش تولید در ســال ۹۷ 
خبر داد و گفت: گروه خودروســازی سایپا در چهارماهه 
پایانی سال گذشته توانست تمام رکوردهای خود در زمینه 
تولید خودرو را جابه جا کند. به گزارش سایپا نیوز؛ حسن 
قره یی اعالم کرد: گروه سایپا در زمینه روند افزایش تولید 
خودرو در کشور در سال گذشته حائز جایگاه نخست شده 
است.بر اساس گزارشات اعالم شده، شرکت سایپا توانسته 
در ۲۶ اســفند ماه سال گذشته با تولید ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ 
دستگاه خودرو به رشد ۱۷ درصدی دست یابد. همچنین 
سایپا توانســته با تولید ماهیانه ۶۷۹۲8 دستگاه در دی 
ماه رکورد جدیدی ثبت کند. در این ایام رکورد بیشترین 
تولیــد هفتگی در هفته انتهایی ســال با تولید ۱۹۵۱3 
دســتگاه خودرو و بیشــترین تولید روزانه در دو شیفت 
کاری با تولید 3۱۲۵ دستگاه در روز ۱۹ دی ماه ۹۶ ثبت 
شده است.قره یی با یادآوری افزایش کیفیت خودروهای 
تولیدی گروه ســایپا به کسب دوســتاره کیفی توسط 
محصوالت X100 و X200 اشــاره کــرد و از ارتقای 
نمره کیفی خودروهای کوییک و ساینا اتوماتیک تا پایان 
سال گذشته خبر داد.به گفته وی سایپا همچنین توانسته 
حدود ۱/۵ درصد بر رضایت مشتریان خود نسبت به سال 
قبل از آن بیفزاید.وی افزود: در زمینه شاخص پاسخ گویی 
و رســیدگی به شکایت های مشتریان هم هدف گذاری 
های خوبی برای ســال جاری چه در عرضه مدت زمان 
پاسخ و چه در زمینه کیفیت پاسخ گویی صورت گرفته 
و این گروه مصمم به دستیابی به اهداف خود است.مدت 
زمان پاسخگویی سایپا در سال ۹۵، حدود ۲۶ روز بود که 
در سال ۹۶ این مدت با ۱۵ درصد بهبود و کاهش ۴ روزه 
همراه بوده اســت که نشان از بهبود کیفیت محصوالت 
ســایپا دارد.وی با اشاره به کسب ۴۱ درصدی سهم بازار 
سایپا در ســال۹۶ گفت: در سال گذشته فروش خودرو 
گروه سایپا بر اساس فاکتور صادر شده رشد ۱۷ درصدی 
و بر اســاس ارزش ریالی 3۹.۶ درصد افزایش داشته که 

باعث افزایش سهم بازار شده است.

حمایت از محصوالت ایرانی با 
تقویت بخش تقاضا

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی باید 
به یک فرهنگ در کشورمان تبدیل شود، گفت: سیستم بانکی 
مدبرانه با تقویت بخش تقاضا زمینه حمایت از محصوالت 
ایرانی را در سال جاری فراهم می کند.به گزارش ایسنا، محمد 
کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در دیدار نوروزی خود با 
مدیران این بانک با بیان اینکه هدف گذاری های صورت گرفته 
طی ســالیان گذشته از سوی مقام معظم رهبری در عرصه 
اقتصادی همچون توجه به اقتصاد مقاومتی؛ تقویت تولید و 
حمایت از محصوالت ایرانی حلقه های یک زنجیره هستند، 
افزود: همچون گذشته تمام تالش خود را برای تحقق منویات 
مقام معظم رهبری و به اجــرا درآمدن اهداف دولت به کار 
خواهیم گرفت.وی گفت : برای این منظور سیستم بانکی باید 
بــا برنامه ریزی مدبرانه در کنار تقویت بخش عرضه و مولد، 
زمینه حمایت و تقویت بخش تقاضا را نیز فراهم کند.رئیس 
هیأت مدیره بانک سپه توازن بین درآمد و هزینه ها را از جمله 
مهم ترین اهداف این بانک برای ســال جدید عنوان و اظهار 
کرد: انضباط مالی همواره سرلوحه اهداف و برنامه ریزی های 
بانک بوده و در ســال جدید نیز بیش از گذشــته این مهم 
مورد تاکید خواهد بــود و ضمن توجه به افزایش درآمدها، 

هزینه های بانک مدیریت خواهد شد.

خبر

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: استقبال از خرید کاالی داخلی زمینه ساز 
ایجاد شغل پایدار برای جوانان و در نتیجه کاهش 

بیکاری در جامعه است .
محمدرضا  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پورابراهیمی به شعار سال جاری با عنوان حمایت 
از کاالی ایرانی اشاره کرد و افزود: یک بخش از 
عهده  بر  ایرانی  کاالی  از  حمایت  مهم  چرخه 
مسئوالن و بخش دیگر بر عهده مردم است.وی 
ادامه داد: بخشی که بر عهده مردم است بسیار 
و مهم و تاثیرگذار است یعنی اینکه اگر مجلس 
قوانین را بنویسد و دولت نیز بهترین اجرا را داشته 
باشد اما مردم اراده ای در حمایت از کاالی داخلی 
نداشته باشند به طور قطع ناموفق خواهیم بود.

راور در مجلس شورای  و  نماینده مردم کرمان 
اسالمی گفت: مردم در این عرصه نیز مانند همه 
عرصه های ملی که در صحنه هستند باید در 
میدان حضور یابند و از کاالی ایرانی بطور جدی 
حمایت کنند.وی افزود: درخواست ما از مردم در 
سال جاری این است که با حمایت از کاالی ایرانی 
اقتصادی کشور کمک کنند. رفع مشکالت  به 

نماینده مردم کرمان درخانه ملت با بیان اینکه 
انتظار و تاکید بر حمایت از کاالی ایرانی است، 
گفت: البته باید همزمان هم کیفیت کاالها افزایش 
پیدا کند و هم حمایت مردم از این بخش باال رود.

پورابراهیمی تصریح کرد: رسانه ها نیز به منظور 
فرهنگ سازی در زمینه مصرف کاالی ایرانی در 
جامعه باید نقش ایفا کنند.وی با بیان اینکه ۲ اقدام 
از مدت ها قبل در دستور کار کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی قرار گرفت، اظهار کرد: 
یکی از این موارد رفع موانع تولید و بخش دوم 
حمایت هایی است که باید انجام شود.وی افزود: 
دغدغه نخست فعاالن اقتصادی موانع موجود بر 
سر راه فعالیت آنهاست که در این راستا مجموع 
این عوامل را در بررسی هایی به وسیله کمیسیون 

اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس به چند 
دسته تقسیم کردیم که اولویت های آن بر اساس 
فراوانی بود که توسط فعاالن اقتصادی مطرح شده 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  بود.رئیس 
اسالمی گفت: یکی از موضوع های مهم که از نظر 
فعاالن اقتصادی برای تولید در داخل مشکالتی را 
ایجاد کرده بحث تامین مالی از عمده ترین منبع 
که نظام بانکی محسوب می شود، است.وی افزود: 
سطح دسترسی به منابع و نرخ های تامین مالی 
در این زمینه ایجاد مشکل کرده لذا در این حوزه 
باید اقداماتی انجام بگیرد تا بتوانیم این مانع مهم 
را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.پورابراهیمی 
افزود: یکی دیگر از موارد مشکل آفرین در تولید 
داخلی در موضوع تولید وضعیت مالیات بر عملکرد 
و ارزش افزوده است که باید در این زمینه نیز 
اقدامات موثری انجام شود.وی از معضل سوم بر 
سر راه تولیدکنندگان با عنوان قوانین بیمه ای 
و حوزه قانون کار که بنگاه های تولیدی درگیر 
آن هستند نام برد و گفت: این سه مورد از جمله 
مهمترین عواملی است که بر تولید اثرگذار است 

لذا در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی 
قرار گرفت.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
مالیات  اینکه در زمینه  بیان  با  شورای اسالمی 
اقدامات جاری کمیسیون اقتصادی به نتایج خوبی 
رسیده است گفت: هدف از مالیات ارزش افزوده 
این است که بتوانیم چرخه فرایندهای عملیاتی در 
اقتصاد کشور را شفاف کنیم و مالیات را از مصرف 
کننده بگیریم.وی ادامه داد: هدف این است هر 
کس مصرف بیشتری دارد مالیات بیشتری بپردازد 
اما این مهم پیش تر به دلیل نقصان در اجرای 
قانون مالیات بر ارزش افزوده و نبود زیرساخت ها 
انجام نمی شد.وی تصریح کرد: این قانون ظرف 
یک ماه آینده کار در کمیسیون اقتصادی به انجام 
می رسد و در خرداد تصویب نهایی را خواهیم 
گرفت و در نهایت در زنجیره تولید حرکت مالیات، 
افتاد.پورابراهیمی  خواهد  اتفاق  استرداد  و  اخذ 
با بیان اینکه اتفاق بعدی توافق با دولت است، 
گفت: برای اینکه بتوانیم مالیات بر مصرف را که 
بر اساس مالیات بر ارزش افزوده نهایی کنیم باید 
مالیات بر تولید را کاهش دهیم.وی افزود: کشور ما 

از جمله کشورهایی است که باالترین نرخ مالیات 
بر تولید و عملکرد را دارد و این نرخ هم اکنون 
این  داد: خوشبختانه  ادامه  ۲۵ درصد است.وی 
توافق صورت گرفته است و به دلیل اینکه مالیات 
بر ارزش افزوده جایگزین مالیات بر عملکرد شود 
در نیمه دوم سال جاری تالش بر این است پنج 
واحد درصد در گام اول میزان مالیات بر عملکرد 
تواند  اتفاق می  این  و  را کاهش دهیم  بنگاهها 
رویکرد مثبتی را برای فعالیت های اقتصادی ایجاد 
کند.پورابراهیمی تصریح کرد: یکی از اقدامات دیگر 
کمیسیون اقتصادی در راستای حمایت از تولید 
داخلی بررسی موضوع قاچاق کاال است.نماینده 
راور در مجلس شورای اسالمی  و  مردم کرمان 
اظهار کرد: با اینکه اعالم می شود قاچاق کاال در 
کشور کاهش پیدا کرده اما آمارهای میزان سرانه 
مصرف و تولید در داخل و میزان واردات رسمی، 
مقدار قاچاق کاال را در کشور مشخص می کند.

وی کاهش قاچاق کاال را در سالهای گذشته ناچیز 
عنوان و اعالم کرد: بخش عمده ای از قاچاق کاال 
در حال انجام است.پورابراهیمی اظهار کرد: طی 
سالهای گذشته یکی از گالیه های جدی ما در 
مجلس از دولت این بود چرا قانون مبارزه با قاچاق 
کاال به طور کامل اجرا نمی شود و دولت اظهار 
اشکاالتی  دارای  قانون  این  از  بخشی  بود  کرده 
است.وی گفت: پیشنهاد شد دولت الیحه بدهد 
و الیحه دولت در سال ۹۵ ارائه شد و در همان 
اول کمیسیون اقتصادی کار را به صورت تخصصی 
آغاز کرد.وی افزود: کار رسیدگی به این الیحه در 
اسفند ماه سال گذشته تمام شد و الیحه بعد از 
مراکز  اقتصادی  فعاالن  با  مفصل  های  نشست 
نهایی شد و  ارکان دولت  تخصصی و مجموعه 
به دلیل اهمیت آن در اولین هفته های کاری با 
تغییر در دستوری که صحن علنی خواهیم داشت 
تا  اولویت نخست آورده شده و  این موضوع در 

اردیبهشت کار تمام شود.

مالیات بر ارزش افزوده از موارد مشکل آفرین در تولید 

خرید کاالی داخلی زمینه ساز ایجاد شغل برای جوانان

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
»حمایت از تولید و کاالی ایرانی« را از جمله 
محور برنامه های این بخش در سال جاری 
بسته  و  ها  مشوق  تدوین  گفت:  و  برشمرد 
بخش  به  کمک  گذاری،  سرمایه  ویژه  های 
سرمایه  توانمندی  به  اعتماد  و  خصوصی 
برای  شده  تعیین  های  اولویت  از  گذاران 
رسیدن به شاخص مطلوب در تولید کاالی 

ایرانی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مرتضی بانک« 
با اشاره ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و عملکرد مطلوب مناطق آزاد کشور در این 
زمینه گفت: بر اساس هدفگذاری امسال با 
عنوان »حمایت از کاالی ایرانی«، ساختار و 
برنامه های جدید مناطق آزاد نیز در راستای 
عملیاتی  صادرات  توسعه  و  تولید  افزایش 
خواهد شد.وی، بکارگیری روش های نوین 
آزاد  مناطق  در  پایدار  درآمدزایی  را موجب 
کشور دانست و افزود: تامین زیرساخت های 
دولت  در  که  مناطق  در  ضروری  و  اصلی 
یازدهم کلید خورد، جهش مناطق و فرصت 
جمله  از  مهمتر  های  برنامه  به  پرداختن 
ورود  و  صادرات  توسعه  الملل،  بین  تجارت 
فناوری های را فراهم کرد.بانک تصریح کرد: 
فاصله گرفتن از فروش زمین و چشم پوشی 
با جایگزینی روش های  عوارض  دریافت  از 
نوین موجب امنیت فعالیت های اقتصادی و 
سرمایه گذاری خواهد شد. وی گفت: کمک 
توانمندی  به  اعتماد  و  خصوصی  بخش  به 

جمله  از  بخش،  این  در  گذاران  سرمایه  به 
شاخص  به  رسیدن  برای  ما  های  اولویت 
صادرات  و  ایرانی  کاالی  تولید  در  مطلوب 
از طریق مناطق آزاد است.بانک، راه اندازی 
بورس  ایجاد  رسانی،  خدمات  واحد  پنجره 
خارجی،  های  بانک  تاسیس  الملل،  بین 
از  حمایت  و  الملل  بین  تعامالت  افزایش 
و  تولید  رونق  برای  داخلی  تولیدکنندگان 
صادرات را از دیگر اولویت های مناطق آزاد 
این  افزود:  و  برشمرد  کشور در سال جاری 
برنامه ها با هدف توسعه اقتصادی در دستور 
کار قرار دارد. وی شد: مدیران عامل سازمان 
به  پاسخگویی  با  باید  نیز  آزاد  مناطق  های 
از  دقیق  رسانی  اطالع  ها،  رسانه  به  موقع 
واحد  پنجره  ایجاد  از  حمایت  ها،  فعالیت 
اطالع رسانی، به شفافیت بیشتر اقدامات و 
شاهد  تا  کنند  کمک  مناطق  های  فعالیت 
تحوالت جدید در این مناطق باشیم.وی از 
استقرار سامانه خدمات یکپارچه گمرکی در 
اردیبهشت خبر  پایان  تا  مناطق آزاد کشور 
اواخر سال  از  البته این سامانه  داد و گفت: 
گذشته، در دو منطقه آزاد اروند و ارس، آغاز 
به کار کرده و بقیه مناطق نیز به این سامانه 
متصل می شوند تا روند ورود و خروج کاالها 
در این سیستم ثبت و شائبه های احتمالی 
رفع شود.وی معرفی پروژه ها و طرح های 
اشتغالزا در روستاهای مناطق آزاد، با هدف 
معاونت،  این  ویژه  تسهیالت  از  مندی  بهره 

خبر داد.

اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
حقوق  پرداخت  در  ماهه  چند  تعویق  به 
از  کارخانجات،  و  واحدها  برخی  کارگران 
همکاری با وزیر صنعت برای شناسایی این 
واحدها و پرداخت حقوق  معوق آنها خبرداد.

ازمهر، علی ربیعی  به گزارش زمان به نقل 
کارگران  ماهه  چند  معوق  حقوق   درباره 
گفت:  بنگاه ها  و  شرکت  ها  واحدها،  برخی 
متاسفانه برخی از واحدها و کارخانجات به 
و  حقوق  مدت ها  اقتصادی  مشکالت  دلیل 
نکردند  پرداخت  را  خود  کارگران  دستمزد 
بخشنامه ای  صدور  با  راستا  همین  در  که 
به  و  شناسایی  واحدها  این  تا  دادم  دستور 
از  پس  داد:  ادامه  شوند.وی  گزارش  من 
صورت  به  بنگاه ها،  این  اعالم  و  شناسایی 
جداگانه با مدیران آنها مذاکره خواهم کرد 
تا شرایط را برای پرداخت حقوق  و دستمزد 
کنیم.وزیر  فراهم  کارگران  افتاده  عقب 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در جریان 
صدور این بخشنامه در چند مورد با تامین 
عقب  حقوق های  بانکی،  منابع  از  اعتبار 
کارگران  جمله  از  کارگران  از  برخی  افتاده 
پرداخت  گذشته  اسفندماه  اواخر  در  فوالد 
هماهنگی  طی  گفت:  همچنین  شد.ربیعی 
تالش  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  با 
اردیبهشت حقوق  در  و  بزودی  که  هستیم 
معوق چند ماهه کارگران این واحدها تسویه 
شدن  طوالنی  درباره  همچنین  شود.وی 
جلسات تعیین دستمزد گفت: در اسفندماه 

با  مشترک  بر جلسات  عالوه  سال گذشته، 
شورای  در  کارگری  و  کارفرمایی  گروه های 
عالی کار، شخصا نشست های جداگانه ای با 
نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار کردم 
و خوشبختانه دیدگاه های بین این دو گروه 
رفاه  و  کار  تعاون،  است.وزیر  نزدیک  بسیار 
انتقادهایی  رغم  به  کرد:  تصریح  اجتماعی 
که بعضا در خصوص طوالنی شدن جلسات 
تعیین دستمزد وارد می شود، در جایی که 
بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی به این 
می گیرد  صورت  اجتماعی  گفتگوی  میزان 
تصمیم  تنهایی  به  میان  این  در  دولت  و 
ربیعی  می شود؟  انتقاد  چرا  نیست  گیرنده 
حتی  دستمزد  تعیین  جریان  در  افزود: 
با  کارفرمایی  و  کارگری  گروه های  نظرات 
نظر دولت نیز متفاوت است، به این ترتیب 
درباره  اجتماعی  از سه شریک  یک  هر  که 
دستمزد سه دیدگاه متفاوت دارند که نشان 
می دهد برای تعیین دستمزد به طور واقعی 
بر  تاکید  با  چانه زنی صورت می گیرد.وی 
واقعی  نظام  یک  دستمزد،  جلسات  اینکه 
زنی  چانه  هر چقدر  است، گفت:  گفتگو  از 
در  شود  طوالنی  دستمزد  تعیین  سر  بر 
کارگری  نمایندگان  نسبی  رضایت  نهایت، 
و کارفرمایی تامین خواهد شد.وزیر تعاون، 
کرد:  تاکید  پایان  در  اجتماعی  رفاه  و  کار 
پایان  تا  دستمزد  بخشنامه  ابالغ  برای 
فروردین فرصت داریم و پیش از پایان این 

ماه بخشنامه ابالغ خواهد شد.

تدوین بسته حمایت از تولید کاالی 
ایرانی در مناطق آزاد 

تدابیر تازه دولت برای تسویه حقوق 
کارگران کارخانجات

آگهی
 خواهان کتایون بخش عرب به وکالت از مینا و مهتاب و علی و ستاره و ضیاءالدین جملگی 
کرمانی نژاد دادخواستی به طرفیت خواسته الزام به اخذ صورتجلسه مجلس تفکیکی یک 
باب آپارتمان به شماره ۵۵ به مساحت ۲۲3/۵متر و ابطال سند رسمی قطعی به شماره 
۱۰۴۵۶۰ابطال سند رهنی شماره۱۰۴۵۶۱ مورخ 8۵/۴/۱۶تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 
33 تهران و اثبات وقوع عقدبیع  یک فقره قرارداد فروش به شماره ۱۱۰/۹8مورخ 8۲/3/۱۰  
یک باب آپارتمان به شماره ۵۵ به مساحت ۲۲3/۵متر و الزام به اخذ پایان کار یک فقره 
قرارداد فروش به شماره ۱۱۰/۹8مورخ 8۲/3/۱۰یک باب آپارتمان به شماره ۵۵ به مساحت 
۲۲3/۵متر و مطالبه کلیه خسارت قانونی اعم از هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
هزینه های کارشناسی و معاینه محلی و غیره تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران 
شهرستان نور ارجاع و به کالس ۹۷۰۹۹8۱۹۶۴۲۰۰۰۰۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
یکشنبه ۹۷/۲/۲3ساعت یازده و نیم تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
حسن احمدی و مهین بانو یوسف زاده پزشکان و مهدی فرهومند  و به درخواست وکیل 
خواهان  و به تجویز ماده ۷3 قانون دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و خواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمایم دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی حاضر گرددم. الف ۹۷/۱۱8
 مدیر دادگاه عمومی حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صادقی

 برگه اجراییه 
 مشخصات محکوم له  حسن رمضانپور فرزند رضا علی به نشانی قائمشهر روستای 
چمارکال  مشخصات محکوم علیه  نعیمه  فرحانی فرزند یداهلل حمیدرضا این یوسف فرزند 
علی هر دو مجهول المکان به موجب رای شماره ۴۴8 تاریخ۹۶/۵/۱۴ شعبه ۱۴ شورای 
حل اختالف شهرستان بابل محکوم علیه محکوم است به حکم به محکومیت خواندگان 
به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام تشریفات جهت تنظیم و انتقال سند خودرو 
سواری پژو ۴۰۵ به شماره  انتظامی ۵3۶ص8۵ایران ۴۲با شماره موتور ۲۵۲۷۲۰۲۰33با 

شماره شاسی ۷۲3۰۴۱3۲ به نام خواهان  رای صادره غیابی  است 
مدیر  دفتر شعبه چهاردهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی آقایان  عبداهلل کثیری و احمد مهدی نیا فرزند علی شکایتی مبنی بر 
توهین قدرت نمایی با سالح مشارکت در ایراد صدمه  بدنی عمدی علیه آقای مهدی 
چابالغی فرزند ناصر به دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نور تقدیم کرد که پس از 
انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی 
جزایی شهرستان نور ارجاع و به کالس۹۶۱۰۰۵ ثبت که وقت  رسیدگی آن به تاریخ 
۹۷/3/۵و ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باشد لذا با تجویز ماده ۱۱۵ و ۱8۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مصوب سال ۱3۷8 مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی پس از نشر آگهی نامبرده ضمن حضور در دفتر دادگاه و اعالم نشانی خود در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد در غیر این صورت دادگاه به صورت 

غیابی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می نمایدم. الف ۹۷/۱۱۷
 رضا علی محمدی فیروزجایی رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان نور

مفقودی
 برگ سبز سواری کامیونت ون نیسان ۲۴۰۰ مدل 8۱ با شماره پالک ۱۶۶ی۱۹ ایران 
۲۴ با شماره موتور ۰۰۱۷۷۵۵۶و شماره شاسی ۰۰C۷۶۵۰۶بنام جابر روشنی خادمی 

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری دوو سی یلو مدل ۷8 با شماره پالک ۵۴۹ج۲۷ ایران 8۲  با شماره 
موتور ۷۵33۹3و شماره شاسی ۰۰۷۹۴۱بنام مرتضی عباس تبار مقری مفقود گردید و 

بابلاز درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی 
برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو ۲۰۶ مدل 8۷ با شماره پالک ۶۹۷ج33 ایران 8۲ 
با شماره شاسی NAAP۰3EDX۹J۰3۰۷8۲و شماره موتور ۱۴۱8۷۰3۵۰۱۰بنام 

 بابلفاطمه دلجویی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
سند کمپانی وبرگ سبز خودروی سواری لیفان تیپ X۶۰ مدل ۱3۹۴ به رنگ نقره 
ای سیرمتالیک وبه شماره نیروی انتظامی ۹8۲ ص ۱۹ -- ایران ۷۲ وبه شماره موتور  
LFB۴۷۹Q۱۴۰8۰۲3۱۵ وبه شماره شاسی NAKSG۴3۱۷EB۱۲۴۲۴۲  بنام 

نوشهر مجتبی حسین پور مفقود گردیده و     ازدرجه اعتبار ساقط میباشد

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب با بک  بابازاده توری فرزند رضا به شماره شناسنامه ۶۹8۰ 
صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی صادره از واحد دانشگاه 
آزاد بابل با شماره ۰۶۶۴۶۵۲مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل به نشانی جاده قائمشهر گرجی آباد 

دانشگاه آزاد بابل ارسال نمایند 
بابل 

در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی 
بهبود  قانون  احکام  درصد  اجرای 8۰  عدم  به 

مستمر محیط کسب و کار اشاره شده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، در جلسه علنی 
نخستین  که  اسالمی  شورای  مجلس  دیروز 
است،  جدید  سال  در  مجلس  علنی  نشست 
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و 
نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره 
»بهبود  قانون  اجرای  زمینه  در  دولت  عملکرد 
مستمر محیط کسب و کار« قرائت شد و برخی 
نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه ها و ارزیابی 
گزارش  این  پرداختند.در  موضوع  این  از  خود 
نظارتی با اشاره به تصویب قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار در تاریخ ۱۶ بهمن ۱3۹۰ به 
وجود ۵3 حکم در قالب ۲۹ ماده در این قانون 
اشاره شده و یادآور شده است که قانون مذکور، 
اهدافی همچون تسهیل کسب و کار به ویژه از 

طریق تسریع در صدور مجوزها، الزام مسئوالن 
شفاف سازی  اقتصادی،  فعاالن  با  مشورت  به 
آمار و اطالعات و نیز باثبات سازی سیاست ها و 
رفتارهای مسئوالن اقتصادی را دنبال می کرده 
است  شده  تصریح  گزارش  این  ادامه  است.در 
که تا آبان ماه سال ۱3۹۶ یعنی بعد از گذشت 
پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار، از مجموع ۵3 حکم مندرج 
در این قانون، صرفاً ۱۰ حکم معادل یک پنجم 
احکام این قانون به طور کامل انجام شده است! 
بر اساس این گزارش، ۱8 حکم این قانون به طور 
ناقص اجرا شده و ۲۵ حکم نیز اساساً اجرا نشده 
است؛ طبق این گزارش محتوای ۲۵ حکم اجرا 
نشده، دربردارنده احکام مهم و راهگشایی برای 
برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه گذاری 
و بهبود محیط کسب و کار بوده است.در بخش 
پایانی این گزارش، به جمع بندی و نتیجه گیری 

قانون  اجرای  زمینه  در  دولت  عملکرد  بررسی 
پرداخته  کار  و  کسب  محیط  مستمر  بهبود 
نظرات  از  همچنان  که  است  شده  تأکید  و 
و  بایسته  نحو  به  خصوصی  بخش  تشکل های 
نظام مند در نظام مقررات گذاری کشور استفاده 
شده  تصریح  همچنین  بخش  این  نمی شود.در 
است که حضور نامنظم اعضای دولت در شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی، از کارآمدی 
همچنین  است؛  کاسته  شورا  این  اثربخشی  و 
تأکید شده است که بدون تدارک دستور جلسات 
دقیق،  کارشناسی  و  پژوهشی  کار  بر  متکی 
بخش عمده ای از جلسات این شورای مهم به 
کلی گویی و بیان دغدغه ها و مشکالت بدون ارائه 
راهکارهای مشخص و مؤثر اختصاص یافته است.

موضوع  به  همچنین  گزارش  از  بخش  این  در 
ارتقای رتبه ایران در شاخص های سهولت کسب 
تا   ۲۰۱۴ گزارش های  در  جهانی  بانک  کار  و 

۲۰۱۶ اشاره و یادآور شده است که این ارتقاء 
نه به دلیل اصالح فرآیندها و رویه های واقعی و 
دست و پا گیر، بلکه بیشتر به دلیل بازنگری و 
تصحیح داده ها توسط بانک جهانی در ارزیابی 
شاخص مذکور صورت گرفته است؛ عالوه بر این، 
متأسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر 
شده در زمینه این شاخص در سال ۲۰۱8، چهار 
رتبه نسبت به ارزیابی سال قبل بدتر شده و در 
میان ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی، از رتبه ۱۲۰ به 

رتبه ۱۲۴ کاهش یافته است.
در پایان دو عامل اصلی اجرا نشدن احکام این 
قانون با هدف حمایت از تولید به این شرح قید 
شده است ؛عدم ثبات قوانین و مقررات در کشور 
و اصالحیه ها و الحاقیه های مکرر و زودهنگام که 
منجر به تقرب قوانین و مقررات شده است وعدم 
دریافت نظرات ذینفعان هر بخش به ویژه فعاالن 

اقتصادی.

در گزارش نظارتی مجلس اعالم شد:

عملکرد ضعیف دولت در بهبود محیط کسب و کار



آدم های فرهمند ، پیوسته بدنبال آغازهای 
شیرین هستند ، تا از آن بزم و جشن بسازند.

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه ی کیست؟ 
 جان ما سوخت بپرسید که جانانه ی کیست؟

حالیا خانه برانداز دل و دین من است 
 تا در آغوش که می ُخسبد و همخانه ی کیست؟

انتشار رمانی از پدر ژانر وحشت
رمان »پشت درختان بید« 
بلک وود  آلگرنون  نوشته 
ژانر  پدر  به عنوان  او  از  که 
با  می شود،  یاد  وحشت 
به  حقانی  اسداهلل  ترجمه 

زبان فارسی منتشر شد.
آمده،  کتاب  این  مقدمه ی  در  ایسنا،  گزارش  به 
»بلک وود، داستان کودک، نمایشنامه، بیش از ۲۰۰ 
امروزه  نوشته است که  ُرمان  داستان، و چندین 
طبقه بندی  تخیلی  داستان های  دسته های  در 
می شوند. وقتی  اولین مجموعه داستانش با عنوان 
»خانه ی خالی و دیگر داستان های ارواح« منتشر 
شد، خوانندگان پر و پا قرصی پیدا کرد که تشنه ی 
معجون عجیب و غریِب او از طبیعت و ماوراء الطبیعه 
بودند... در سال های منتهی به جنگ جهانی اول، او 
مجموعه ای فوق العاده و متنوع از قصه های مبتنی 
بر علم غیب را خلق کرد؛ مسافران معصومی که 
چادرشان را در محلی برپا می کنند که یک بُعد 
دیگر از دنیا با بُعد دنیوی آنها تالقی می کند، مسخ 
روان شناختِی یک نجیب زاده ی دیوانه، خانه ای که 
تحت تاثیر تعصب های مذهبی قرار گرفته و نفرین 
شده و مردی که جنگل اغوایش کرده است؛ مردی 

که درختان عاشقش بودند.
دنیا  از  سالگی   8۲ در   ۱۹۵۱ سال  در  بلک وود 
و  روشن  متعهدانه،  زندگی  یک  او  زندگی  رفت. 
قدرشناسانه بود، که محصولش مجموعه قصه هایی 
بود که از صخره ها و تپه ها، و رودخانه ها و غارها، 
ساده،  روستایی  خانه های  و  تنها  مزرعه های 
آسمان های تیره و منظره های برفِی باشکوه الهام 
ما،  همیشگی  روزمرگی های  زیِر  در  گرفته اند. 
سایه ای از چیزی است که بر خیلی ها مخفی مانده  
است، و فقط آنهایی که جرات و کنجکاوی الزم را 
دارند، به کشف این حقایق پنهان نایل می شوند.«

بسیاری کارهای بلک وود را هم سطح و هم تراز با 
»اچ  پی الوکرافت« دانسته اند و »استفن کینگ« 
اما  می کند  یاد  وحشت  ژانر  پدر  به عنوان  او  از 
متاسفانه تاکنون داستان های او به فارسی ترجمه 
نشده بودند. هر ساله نیز جایزه ی ادبی »آلگرنون 
ادبی  ژانر  در  اثر  بهترین  به  ایتالیا  در  بلک وود« 

ترسناک اهدا می شود.
نویسنده ی  این  از  اثری  بید«  درختان  »پشت 
انگلستان  در  لندن  نزدیکی  در  منطقه ای  متولد 
اما با تجربه های زیستی جهانی است که انتشارات 
در ۹۰  حقانی،  اسداهلل  برگردان  با  آن را  آرادمان 
صفحه و شمارگان ۵۰۰ نسخه به بهای ۱۲ هزار 

تومان منتشر کرده است.

در دنیای کتاب

اذان صبح ۵/۱3   طلوع آفتاب ٤٠/6 
اذان ظهر ۱3/٠6  اذان مغرب ۱9/۵۱

اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحبامتیاز:موسسههمگاماناندیشهزمان

مدیرمسئول:محمودحیدری
سردبیر:سعیدحیدری
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چاپ:کارگر

اوقات شرعی

فیلم های ایرانی در دانمارک
 فیلم »ائو« )خانه( در موسسه فیلم 

دانمارک به نمایش درمی آید.
به گزارش از روابط  عمومی فیلم، »ائو« 
)خانه( به کارگردانی و تهیه کنندگی 
فیلم  موسسه  در  یوسفی نژاد  اصغر 
نمایش  به  کپنهاگ  در  »دانمارک« 
موسسه،جشنواره  آمد.این  درخواهد 
فیلم های ایرانی را در سینما تک خود 
از ۲۶ فروردین تا 8 اردیبهشت برابر با 

۱۵ تا ۲8 آوریل تدارک دیده است.
در این جشنواره عالوه بر فیلم »ائو« 
)خانه( به کارگردانی اصفر یوسفی نژاد، 
فیلمهای »۲۴ فریم« ساخته عباس 

کیارستمی، »نفس« ساخته نرگس آبیار، »وارونگی« ساخته بهنام بهزادی، »سونیتا« 
ساخته رخساره قائم مقامی، »این پیکان« ساخته شاهین آرمین و سهراب دریابندری 

و »تهران تابو« ساخته علی سوزنده و محصول آلمان و اتریش به نمایش در میآیند.
این سومین حضور بین المللی فیلم »ائو« )خانه( پس از جشنواره های دهلی نو و 

جشنواره فیلم استانبول از ابتدای سال ۱3۹۷ است.
فیلم »ائو« )خانه( اولین ساخته بلند سینمایی اصغر یوسفی نژاد است که مهر ماه سال 

گذشته در گروه »هنر و تجربه« به نمایش درآمده است.

جشنواره ی فیلم کن تهدید شد
کمپانی »نتفلیکس« تهدید کرد هیچ 
در  را  سینمایی اش  تولیدات  از  یک 
به  فیلم کن  هفتادویکمین جشنواره 

نمایش نخواهد گذاشت.
به گزارش از هالیوود ریپورتر،  پس از 
آن که »تیری فرمائو« دبیر جشنواره 
کرد  اعالم  پیش  ماه  یک  کن حدود 
هیچ از محصوالت کمپانی »نتفلیکس« 
را در بخش رقابتی جشنواره نخواهد 
این کمپانی  پذیرفت، حاال مسئوالن 
این  در  کردند  تهدید  نیز  آمریکایی 
بزرگترین  به  را  فیلمی  هیچ  صورت 

رویداد سینمایی جهان نخواهند برد.
»نتفلیکس« تصمیم نهایی در این باره 

را به پس از اعالم رسمی فیلم های جشنواره کن در تاریخ ۱۲ آوریل )۲3 فروردین( 
موکول کرده است.در صورتی که کمپانی »نتفلیکس« تهدید خود را عملی کند 
حضور بسیاری از فیلمسازان مطرح در جشنواره کن تحت تاثیر قرار می گیرد چرا 
که پیش از این گمانه زنی های فراوانی درباره حضور تولیدات این کمپانی در جشنواره 
مطرح شده بود که از آن جمله می توان به »نروژ« ساخته »پل گرین گرس«، »تاریکی 
را نگه دار« به کارگردانی »جرمی سالنیر« و همچنین فیلم »روی دیگر باد« ساخته 

»اورسن ولز« اشاره کرد که پس از چندین دهه تکمیل و آماده نمایش شده است.

ابراهیم جعفری از دنیا رفت
محمدابراهیم جعفری شنبه شب و در 
سن ۷8 سالگی بر اثر سکته مغزی از 

دنیا رفت.
ساعت  شاعر  و  نقاش  هنرمند  این 
در  فروردین ماه   ۱8 ۱۱:3۰شب 

بیمارستان مدائن از دنیا رفت.
خانواده جعفری برای مراسم تشییع 
پیکر این هنرمند منتظر سفر دخترش 

از پاریس به تهران هستند.
محمدابراهیم جعفری متولد ۱3۱۹، 
کانون  مؤسس  او  بود.  بروجرد  اهل 
آموزش اصول هنرهای تجسمی، عضو 
هنر،  دانشگاه  علمی  هیئت  رسمی 
عضو افتخاری انجمن هنرمندان نقاش 

ایران، عضو هیئت انتخاب دوساالنه های نقاشی و طراحی و جهان اسالم بود.
از جمله اقدام های این هنرمند نوگرا، همکاری با فیروز شیروانلو در شکل گیری 
در  مطالعه  و  کار  هنر«،  آموزش  طراحی  و  نیاوران«برنامه ریزی  فرهنگسرای 
کوی بین المللی هنرهای پاریس، همکاری آموزشی با دانشگاه نورویچ آمریکا، 
با دانشگاه های هنر« اصفهان، یزد، کرمان و دانشگاه آزاد  همکاری آموزشی 
ارتباط  ایجاد  برای  به تن«  با عنوان«صلح تن  تهران« و اجراهای فی البداهه 
تبادل نظر نقد و گفت وگو در ارتباط با نمایشگاه های هنرهای تجسمی بوده 

است.

آنسوی آبها

ناهار هم یک فیلم تلخ اجتماعی است  وقت 
با ساختاری رئالیستی که با نمایی از دست ها 
شروع می شود ، دست های خورشید چراغی پور 
الکهای  که  دست هایی   ، فیلم  اصلی  بازیگر 
 ، شده است  پاک  تقریباً  ناخن هایش  روی 
درگیر  اندازه  از  بیش   فیلم  می رسد  نظر  به  
هر  بیش  از  که  رئالیسمی   ، است  رئالیسم 
و  می کند  گیر  واقع  نمایی  محدوده  در  چیز 
تشخیص  برای  پانزده ساله ای  دختری  آن  در 
هویت مادرش به بیمارستان می رود تا جسد 
مادرش را که در تصادفی کشته شده و حاال 
در سردخانۀ بیمارستان است شناسایی کند ، 
اما مسئولین بیمارستان به دلیل سن کم وی 
مانع ورود او به سردخانه می شوند وقتی از او 
می گوید  بیاید  بزرگترش  یک  با  می خواهند 
و  کوچک تر،  خواهر  یک  جز  ندارد  را  کسی 
پدرش هم در کمپ ترک اعتیاد است و دختر 
با اصرار زیاد ، پرسنل بیمارستان را قانع می کند 
که جز او کسی برای تشخیص هویت وجود 
با  را  دختر  و  می شود  سردخانه  وارد  و  ندارد 
جسد مادرش تنها می گذارند و در پایان معلوم 
می شود او آمده تا مواد مخدری را که تصور 
می کرده در جیب های مادرش است بردارد و 
پیدا  مادر  لباس  در جیب های  را  آن ها  وقتی 
نمی کند دست به گشتن مواد در دهان مادر 
میکند و ... ایده ي ناب و دردناک داستان تیره 
و تراژدي غم بار فیلم وقت نهار نشات گرفته 
که  است  جواني  و خالق  پرداز  ایده  ذهن  از 
عمق درد و اندوه را در فضایي رئال به نمایش 
کارگردان  فیلم  ساختار  در  و  است  گذاشته 
شیوه ي معماگونه خود را به گونه اي پیش 
برده که تشخیص ادامه ي داستان فیلم را براي 

بیننده غیرممکن کرده و تاثیر شوک رویارویي 
با واقعیت تلخ پیش آمده را در ذهن و روان 
بیننده باقي گذاشته است و با بهره گیري از 
بیشتر  گیر  نفس  هاي  پالن  و  بلند  نماهاي 
تماشاگر را به دنیاي دختر بخت برگشته ي 
مستاصل نزدیک تر میکند و به دور از تکلف 
پیش  در  اي کالسیک  شیوه  از  پیچیدگي  و 
برد داستان فیلم بهره مي گیرد و تا واپسین 
دقایق نفسگیر سکانس سردخانه و به یکباره، 
تفکري جدید را از زندگي و شرایط دختر به 
مخاطب مي فهماند و او را براي رویارویي وي با 
مردي که بیرون از بیمارستان انتظارش را مي 
کشد آماده میکند ؛ بطور کلی میتوان اذهان 
داشت علیرضا قاسمی که پیش از فیلم وقت 
ناهار دو فیلم کوتاه »میانبر« و »فرکانس« را نیز 

کارگردانی کرده بود در سومین فیلم کوتاهش 
در زمینه کارگردانی موفق عمل کرده است و 
با دکوپاژ کالسیک برای روایت کردن فیلمنامه 
و بعضاً چند نمای خوب با قاب بندی های زیبا 

نمره قبولی گرفته است.
فیلمی  که  نهار  وقت  فیلم  قوت  نقاط  از 
شخصیت محور است میتوان به بازی خوب 
خورشید چراغی پور در کنار پدرش سیاوش 
داخل  صحنه های  کرد،  اشاره  چراغی  پور 
سردخانه یا جاهایی که او فقط نظاره گر است ، 
صحنه هایی که بدون دیالوگ باید اشکی بریزد 
یا عملی انجام دهد که بی شک تأثیرگذارترند 

از بیان کردن ِ آن  همه دیالوگ های نچسب.
عالوه بر بعضی دیالوگ ضعیف موجود در فیلم 
ابهاماتی نیز دارند مثاًل اینکه  فیلمنامه بعضاً 

ممانعت  آن همه  شود  نمی  متوجه  بیینده 
دخترک  راه دادن  از  بیمارستان  مسئولین 
برای چی ا ست؟ و حاال که اصراهای دخترک 
به جایی می رسد و مسئولین باألخره دخترک 
را راه می دهند، چه چیز باعث می شود تا او را 
این همه مّدت به حاِل خودش رها کنند تا با 
جنازه هرکاری که دلش خواست بکند؟ و از 
دیگر معایب فیلم صدا دیالوگ  گفتن بازیگران 
در صحنه آخر است که با صدای اتومبیل های 
صدای  و  است  شده  ادغام  رفت وآمد  در 
بازیگران واضح به گوش نمیرسد.کارگردان : 
قاسمی- علیرضا   : قاسمی-نویسنده  علیرضا 

 : بازیگران  قاسمی-  علیرضا   : تهیه کننده 
خورشید چراغی پور ، رویا بختیاری ، سیاوش 
و  نعیمی  پیمان   ، تقدیری  امیر   ، چراغی پور 

محمد امینی و ...
جوایز و موفقیت های ملی و بین المللی:نامزد 
نخل طالی بهترین فیلم کوتاه از هفتادمین 
منتخب جشنواره های    / کن  فیلم  جشنواره 
بین المللی مورد تایید آکادمی علوم و هنر آمریکا 
/ برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره نهال/ 
بهترین  و  تصویربرداری  بهترین  جایزه  برنده 
برنده   /  Flamingo جشنواره  فیلمنامه 
جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم شهر 
/ جایزه بهترین عنوان فیلم، بهترین سکانس و 
 Frappa بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم نامه
/ برنده جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فیلم 
کوتاه ده / برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره 
فیلم  بهترین  تندیس   /  James River
دیپلم   / کرواسی  فیلم  جشنواره  دانشجویی 
 Ojai جشنواره  کوتاه  فیلم  بهترین  افتخار 

امریکا را در کارنامه خود دارد.

»وقت نهار« فیلم تلخ اجتماعی با ساختاری رئالیستی
*مرتضی کوه مسکن

کاریکاتور

انیمیشن »روبی و جوجه ها« ساخته برادران نکویی از ایران 
به جشنواره انسی ۲۰۱8 راه پیدا کرد.

انیمیشن »روبی و جوجه ها« به کارگردانی بابک و بهنود 
نکویی در بخش رقابتی انیمیشن های تلویزیونی جشنواره 

»انسی« مهمترین جشنواره انیمیشن جهان پذیرفته شد.
میزبان  فرانسه،  در  انسی  شهر  ژوئن،  ماه  در  سال  هر 
در  را  جهان  انیمیشن های  بهترین  که  است  جشنواره ای 
کنار هم به نمایش می گذارد و امسال نیز مصادف با ۲۱ 
تا ۲۶ خرداد، پنجاه و هشتمین دوره این جشنواره برگزار 

می شود.
برگزار می شود که رکورد  از جشنواره در حالی  این دوره 
تعداد آثار متقاضی شرکت در این جشنواره شکسته شده و 
بیش از سه هزار اثر خواهان شرکت در بخش های مختلف 
آن بوده اند. از میان این آثار در نهایت ۲۰۰ اثر انیمیشنی 
از جمله »روبی  و جوجه ها« برای حضور در بخش رقابتی 
ایرانی در جمع ۲۰ سریال  انیمیشن  این  پذیرفته شده و 

منتخب از تولیدات تلویزیونی جهان جای گرفته است.
جشنواره »انسی« ضمن آنکه فرصتی برای رقابت بهترین 
تولیدات کوتاه، بلند، تلویزیونی و سفارشی است، هر سال 
صنعت  فعاالن  معتبرترین  و  انیمیشن سازان  مشهورترین 
و  میفا  فیلم  بازار  برگزاری  می آورد.  هم  گرد  را  انیمیشن 
کارگاه های آموزشی در مورد آخرین دستاوردهای تخصصی 
دنیای انیمیشن نیز از دیگر بخش های این جشنواره پنجاه 

و هشت ساله است.

صندوق  نیت  ُحسن  »سفیر  عنوان  به  کرامتی  مهتاب 
کودکان ملل متحد - یونیسف« متن پیامی را منتشر کرد.

گذاشت  ایسنا  اختیار  در  که  متنی  در  سینما  بازیگر  این 
نوشت، »سال جدید را به همه هموطنان خوب و مهربانم 
تبریک عرض کرده و برای همگان در این آغاز ، بهترین 

آرزوها و خوبترین اتفاقها را از خداوند دانا خواهانم.
غرض از نگاشتن این یادداشت تبریک هیجدهم فروردین 
 World Health Day( بهداشت  جهانی  روز  ماه 
درباره  نکته  چند  ذکر  و  گرامی  هم میهنان  تمامی  به   )
به  مبتال  عزیزان  اخیر  روزها  این  در  که  است  موضوعاتی 
»سندروم داون« به ویژه در فضای مجازی مطرح شده که 

الزم است از زاویهی نگاهی نو به آن پرداخته شود:
مسوولیت اجتماعی این جانب به عنوان عضوی از جامعهی 
متحد  ملل  کودکان  صندوق  نیت  حسِن  سفیر  و  هنری 
از هر تالشی در جهت  ایران حکم میکند  »یونیسف« در 
و  بیمار  کودکان  ویژه  به  کودکان  زندگی  کیفیت  بهبود 
آسیبپذیر حمایت کنم. در طول دوران فعالیتم نیز همواره 
کوشیدهام که جهت اصلی تحرکات اجتماعیام بر این مدار 
بیماریهای  به  مبتال  کودکان  مورد  در  باشد.  بوده  استوار 
خاص هم همکاری با انجمنها و خیریه های مرتبط ، یک 
تاثیر و کیفیت  بوده که درباره  پیوسته  همکاری مداوم و 
این همکاری خود آن عزیزان به طور حتم میتوانند اعالم 

نظر و قضاوت کنند.«

فیلم داستانی »بچه خور« به کارگردانی محمد کارت آماده 
نمایش شد. »بچه خور« اولین فیلم داستانی محمد کارت به 
تهیه کنندگی سید مازیار هاشمی پس از انجام مراحل فنی آماده 

نمایش شد.
تدوین این فیلم را اسماعیل علیزاده و صداگذاری آن را آرش 
عنوان  به  توسلی  امیر  اند. همچنین  داشته  برعهده  قاسمی 
آهنگساز با گروه همکاری داشته و تصحیح رنگ و نور آن توسط 
فربد جاللی در استودیو روشنا انجام شده است. »بچه خور« به 
مسایل و مضامین اجتماعی به ویژه کودکان کار و کودکان 

بدسرپرست می پردازد.
از بازیگران این فیلم می توان به بهرام ابراهیمی، علیرضا مهران، 

علیرضا حکیمی، فرهانه سبحانی و علی بحری اشاره کرد.
در خالصه داستان این فیلم آمده است: هیچکس عشق کودکانه 
را جدی نمی گیرد اما هیچ چیز زیباتر و قدرتمندتر از عشقی 

کودکانه نیست.
از  عوامل اصلی  »بچه خور« می توان به نویسنده: آبان عسکری 
فیلمبردار:  بهروز،  هادی  مدیرفیلمبرداری:  محمدکارت،  و 
کارگردان:  اول  دستیار  و  برنامه ریزی  مدیر  ممدوح،  مهران 
محمد فراهانی، مدیر صدابرداری: مهدی صالح کرمانی، طراح 
چهره پردازی: عظیم فراین، طراح صحنه و لباس: سعید حسنلو، 
منشی صحنه: محسن بهاری، مدیر تدارکات: مهدی محمد 
گنجی، دستیار کارگردان: حسین کاظمی، دستیاران فیلمبردار: 
سید ناصر میرخانی، تیام کیانی، دستیاران صحنه و لباس: یاشار 

شیر محمد پور، حمید شهرانلو، افسانه اذان گو

»رویب و جوجه ها« در جشنواره 
انیس فرانسه پذیرفته شد

 »بچه خور« آماده 
منایش شد 

مهتاب كراميت از زابن سفري 

حسن حرف زد

این قدر نخورید!

سرنوشت اثری که زنده یاد 
کاسه ساز تهیه کننده اش بود 

کارگردان انیمیشن »کالف« از به جریان افتادن 
از  پس  انیمیشن  سینمایی  اثر  این  تولید  روند 

درگذشت حبیب اهلل کاسه ساز خبر داد.
ایمان قائم مقامی کارگردان انیمیشن در گفتگو 
با مهر با اشاره به ادامه تولید انیمیشن سینمایی 
کنندگی  تهیه  به  این  از  پیش  گفت:  »کالف« 
زنده یاد حبیب اهلل کاسه ساز یک پروژه انیمیشن 
که  داشتیم  دست  در  »کالف«  نام  با  سینمایی 
نگارش آن توسط کوروش برزگر انجام شده بود که 
بعد از فوت زنده یاد کاسه ساز این پروژه متوقف 

شد.
وی ادامه داد: تولید این انیمیشن سینمایی قرار 
است به تهیه کنندگی سید علیرضا سبط احمدی 

به زودی از سر گرفته شود.
این کارگردان انیمیشن تاکید کرد: ۶۰ درصد از 
پروژه »کالف« در زمان زنده یاد حبیب اهلل کاسه 
ساز تولید شده بود و تنها ۴۰ درصد از آن باقی 
مانده است که در خرداد ماه ادامه تولید آن آغاز 
مشاور  عنوان  به  مقامی  قائم  مژگان  و  می شود 
یاراحمدی  حسین  و  طرح  مجری  و  کارگردان 
به عنوان سرپرست تولید در این پروژه همکاری 
دارند. وی توضیح داد: »کالف« را می توان یک 
انیمیشن سینمایی در فضای عرفانی دانست که در 
مورد فرزند یک شهید است که با روح پدرش در 
ارتباط است و او را برای کمک به مردم تشویق می 
کند. قائم مقامی در پایان گفت: ما در این انیمیشن 
در نظر داریم به صورت غیرمستقیم فضای جبهه 
و انسان های فداکار را به تصویر بکشیم و تمام 
تالش خود را کرده ایم تا جوانان بتوانند با این 

فضا انس بگیرند.

 سلمان خان به قید ضمانتخبر
آزاد شد

روند تولید »جن زیبا« با وسواس 
پیش می رود

در  دادگاهی  آسوشیتدپرس:  از  گزارش  به 
هند که روز شنبه برگزار شد سلمان خان 
زندان  سال   ۵ حکم  که  را  بالیوود  ستاره 
این  کرد.  آزاد  ضمانت  قید  به  بود،  گرفته 
بازیگر برای کشتن دو گوزن کمیاب هندی 
در سال ۱۹۹8 و پس از چند سال برگزاری 
را  حکم  این  سرانجام  مختلف  دادگاه های 
برای  پنج شنبه  این حکم روز  بود.  گرفته 
حمایت از حیوانات صادر شد و در کنار آن 
روپیه  هزار  پرداخت ۱۰  به  بازیگر مشهور 

)برابر ۱۵۴ دالر( نیز محکوم شد.
این دادگاه به دلیل تیراندازی به دو گوزن 
در  راجستان  شده  محافظت  منطقه  در 
هنگام فیلمبرداری یک فیلم، این حکم را 

صادر کرد.
خان  سلمان  همراه  که  دیگر  بازیگر  چهار 
بودند از سوی این دادگاه بی گناه شناخته 
جودپور  زندان  در  را  دو شب  خان  شدند. 
از  ضمانت  برای  درخواستش  تا  گذراند 

سوی دادگاه باالتر پذیرفته شود.
امروز شنبه حکم  دیگر  دادگاه  قاضی یک 
جودپور  دادگاه  برای  را  ضمانت  پذیرش 

طرفداران  از  وسیعی  کرد. جمعیت  ارسال 
سلمان خان بیرون در زندان منتظر بودند 
تا آزادی او را به چشم ببینند. آنها پس از 
شنیدن حکم شروع به زدن و رقصیدن از 

شادی کردند.
اما در برابر عده ای دیگر معتقدند این حکم 

صحیح نبوده است.
بالیوود  مشهور  بازیگران  از  خان  سلمان 
بازی کرده  فیلم  از ۱۰۰  بیش  و در  است 

است.

گوید  می  زیبا«  »جن  فیلم  کننده  تهیه 
می  پیش  وسواس  با  تولید  فنی  مراحل 
رود ولی تالش این است که فیلم به اکران 

تابستان برسد.
مهرداد فرید کارگردان و تهیه کننده سینما 
وضعیت  آخرین  درباره  مهر  با   گفتگو  در 
کارگردانی  به  زیبا«  »جن  سینمایی  فیلم 
بایرام فضلی بیان کرد: کارهای فنی این اثر 
انجام  ما مشغول  و  نرسیده  پایان  به  هنوز 
ها  قسمت  این  انجام  هستیم.  مراحل  این 

مقداری مفصل شده است اما باید وسواس 
به خرج داد تا نسخه خوبی ارایه شود.

»جن  اکران  برای  ریزی  برنامه  افزود:  وی 
و  است  تابستان  میانه  به  مربوط  زیبا« 
امیدواریم بتوانیم فیلم مان را در آن زمان 
همزمان  همچنین  بگذاریم  نمایش  به 
مشغول مذاکره با پخش کنندگان هستیم 
ایم زیرا  اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده 
ابتدا باید فیلم به طور کامل آماده شود تا 

بتوانیم پخش کننده مناسبی پیدا کنیم.
»جن زیبا« دومین تجربه بایرام فضلی در 
ساخت فیلم بلند سینمایی و این فیلم به 
تهیه کنندگی مهرداد فرید،  تولید مشترک 
سینمای ایران و سینمای ترکیه به حساب 
می آید. در این فیلم که تمامی سکانس های 
شده،  فیلمبرداری  اصفهان  شهر  در  آن 
بازیگر  یشیلچای  نورگل  و  اصالنی  فرهاد 
ترکیه ای نقش های اصلی را ایفا می کنند.

به  می توان  زیبا«  »جن  بازیگران  دیگر  از 
محرم زینال  زاده، لیال زارع، لیال موسوی، 
علی جعفری، میثم پویان  فر و غزل فرید 

اشاره کرد.

مجموعه جدید تلویزیونی »راه و بیراه« به کارگردانی 
داود بیدل از دوشنبه ۲۰ فروردین روی آنتن شبکه 

یک می رود.
به گزارش از روابط عمومی شبکه یک، »راه و بیراه« در 
3۰ قسمت ۵۰ دقیقه ای تولید شده و از دوشنبه ۲۰ 

فروردین هر شب به جز پنجشنبه ها پخش می شود.
این مجموعه تلویزیونی داستان چند جوان است که 
در دوران دانشگاه با هم همکالسی بوده اند، مهدی از 
شخصیت های اصلی سریال که چند سال قبل، برادرش 
را به علت بیماری از دست داده، زندگی خود را وقف 

بچه های مناطق مختلف کشور می کند.
به لحاظ مضمونی،  اما  اپیزودیک است  بیراه«  »راه و 

موضوعات با هم مرتبط و نزدیک به هم هستند.
»راه و بیراه« سریالی اجتماعی و با قصه ای درام است 

که بیشتر به موضوع کارآفرینی اشاره دارد.

دهقان،  جعفر  طهمورث،  سیاوش 
کاوه،  شجاع  اردالن  زند،  امیرمحمد 
مهتاج نجومی، زهره حمیدی، شهرام 
عبدلی، محمدرضا رهبری، فلور نظری، 
تبار،  جاللی  علیرضا  جعفری،  آرام 
ابراهیمی،  شهروز  ابراهیمی،  حمید 
و  نیکخواه  غالمرضا  احمدی،  خسرو 
مجموعه  بازیگران  از  خلج  اسماعیل 

تلویزیونی »راه و بیراه« هستند.
داود  بیراه«  و  »راه  کارگردان 
سلیمانی،  علی  کننده  تهیه  بیدل، 
نجاریان،  شهرام  مدیرتصویربرداری 

مجری  آسودگان،  مجید  نویسنده 
طرح زهرا احمدی، مدیر تولید عباس 
فراز  ابوالفضل  آهنگساز  و  کالنتری، 
است. »راه و بیراه« کاری از گروه فیلم و 
سریال شبکه یک سیما است که از ۲۰ 
فروردین هر شب حوالی ساعت ۲۲:۱۵ 

روی آنتن شبکه یک می رود.
برنامه تلویزیونی »سوره هنر« از دوشنبه 
۲۰ فروردین روی آنتن شبکه های سه 

و افق می رود.
برنامه  ویژه  عنوان  هنر«  »سوره 
تلویزیونی هفته هنر انقالب حوزه هنری 

است که به گفتگو با هنرمندان هنر انقالب، بررسی و 
تبیین نقش و جایگاه هنر انقالب در فضای فرهنگی و 

هنری کنونی می پردازد.
در هر قسمت از این برنامه، یک هنرمند از حوزه های 
و  مستند  نمایشی،  هنرهای  و  تئاتر  ادبیات،  و  شعر 
سینما به عنوان کارشناس و مهمان حضور پیدا می 
کند. اجرای ویژه برنامه »سوره هنر« را که به همت 
موسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر در تاالر اندیشه 
حوزه هنری ضبط شده است، رسالت بوذری بر عهده 
دارد. این برنامه 3۰ دقیقه ای همچنین گزارش هایی 
روزانه را از روند کمی و کیفی هفته هنر انقالب در ایام 

برگزاری آن ارایه می کند.
»سوره هنر« از ۲۰ الی ۲۶ فروردین همزمان با هفته 
هنر انقالب از شبکه های سه و افق سیما پخش می 

شود.

سریال »راه و بیراه« از شبکه یک پخش می شود


