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مجلس  انرژی  کمیسیون  زمان،سخنگوی  گزارش  به 
شورای اسالمی از حضور وزیر نفت در نشست کمیسیون 
و ارائه گزارش وی درباره قراردادهای جدید نفتی در قالب 

IPC6 خبر داد.

 درآمدزایِی 12میلیارد دالری

 از 6 طرح پارس جنوبی
به گزارش زمان،وزیر ارتباطات با اشاره به موافقت رییس جمهور 
برای اختصاص 500 میلیارد تومان در جهت توسعه خدمات کسب 
و کارهای نوپا گفت: در تالشیم تاشش6 ماه آینده در کشور سند 

توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشیم.

به گزارش زمان، بهرام قاســمی، ادعای روزنامه فایننشال تایمز 
انگلیس مبنی بر پذیرش ورود به »گفتگویی فشــرده و جدی« در 
موضوع برنامه موشکی و مسائل منطقه ای توسط مقامات کشورمان 

در نشست اخیر در بروکسل را شدیداً تکذیب کرد. 7

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان 

برای کسب وکارهای نوپا

تکذیب ادعای »تایمز« مبنی بر 

مذاکره برنامه موشکی ایران

3

سرمقاله

 شکست توطئه سکوت
 در سایه همبستگی اسالمی

نگاه روز

حق امنیت پایدار، یکی از 
جلوه های حقوق شهروندان

چرا شهرک های صنعتی 
باید خصوصی شوند؟

تردیدی نیست که اســرائیل خطر مشترک 
برای کشورهای اسالمی و بلکه جوامع بشری 
اســت. توطئه و دسیســه همواره همراه بشر 
بوده و خنثــی کردن توطئه ســکوت، خود 
نیازمند مبارزه متحدانــه و یکپارچه جوامع 
اســالمی علیه توطئه گران می باشــد. رهبر 
معظم انقالب اســالمي  در دیــدار میهمانان 
شرکت کننده در ســیزدهمین اجالس بین 
المجالس کشــورهاي اســالمي، با تأکید بر 
اینکه دنیاي اســالم باید در مســائل اساسي 
بــا صراحت و با صداي بلند ســخن و موضع 
خــود را بگویــد، کلیــد واژه مهمــی تحت 
عنوان "توطئه ســکوت" را مطرح کرده و به 
نمایندگان مجالس کشورهای اسالمی توصیه 

کردند که "نگذارید شما را نادیده بگیرند.
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2 محسن پاک آئین
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 ورود 
 سامانه بارشی

 جدید به کشور
3 محمود عباسی
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تاکید روحانی برای توسعه اقتصاد فضای مجازی

»استارتاپ های ایرانی« 132 هزار شغل ایجاد کردند
به گزارش زمان، رییس جمهوری با بیان اینکه فضا با سرعت فوق العاده زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می  گیرد و مفاهیم اشتغال را بویژه در حوزه خدمات به شدت تغییر 
می  دهد، گفت: دولت باید تالش کند در حوزه توســعه اقتصاد فضای مجازی از جهان عقب نماند.  روحانی در جلســه هیات دولت با بیان اینکه فهم دقیق از تأثیرگذاری گســترده فضای مجازی در 

اقتصاد، فرهنگ، توسعه کسب و کار و اشتغال، دگرگونی زندگی مردم و آینده این تأثیرگذاری بسیار حائز اهمیت است.

مدیری، مجری 
برنامه سینمایی 

»هفت« 

 علل ایجاد 
مشاغل بدون 

شناسنامه!

 آغاز پلمپ
 صرافی های 

غیرمجاز
872

2

3

والیتی: ترامپ پایش را از گلیم خود درازتر کرده است   

مذاکرات برجام تکرار نخواهد شد

احتمالگفتوگویرئیسجمهور
بامردمدرهفتهآینده

همکاری نزدیک ایران و آژانس در دو ســال اجرایی سازی برجام 
، همچنین گزارشــات ماهانه و فصلی مکرر این ســازمان اثرگذار 
بین المللی، ضمن این که از برنامه هســته ای صلح آمیز کشــور 
ما حکایت می کند، مهمترین مانع نیز در مقابل برجام شــکنان 

محسوب می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »یوکیا آمانو« مدیر کل آژانس بین 
المللی انرژی اتمی از دی ماه دو ســال پیش تاکنون 10 گزارش 
در مورد اقدامات برجامی ایران انتشــار داده که پایبندی تهران به 
توافق هســته ای همواره در این گزارشــات برجسته است. تاکید 
بــر پایبندی ایران به برجام تنها به گــزارش های دوره ای آژانس 
محدود نمی شــود بلکه مدیر کل این سازمان از هر فرصتی برای 
بیان همکاری های سازنده ایران با آژانس سخن به میان می آورد.

از طرفی گزارشــات مثبت آژانس، محکم ترین دلیل پایبندی به 
برجام برای حامیان آن است. به عنوان نمونه چندی پیش »فدریکا 
موگرینی« مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به تایید 
فعالیت های هسته ای ایران از طرف آژانس تصریح کرد که برجام 
یک توافق دوجانبه نیســت و به هیچ کشوری تعلق ندارد و رییس 
جمهوری هیچ کشــوری نمی تواند به آن پایــان بدهد. بی تردید 
روی ســخن مسوول سیاســت خارجی اتحادیه به شخص ترامپ 
و سیاســت هــای برجامی او بود. مقامات کاخ ســفید که از هیچ 
کوششــی برای زیر ســوال بردن برنامه فروگذار نمی کنند برای 
مدتی در پی تاثیرگذاری بر آمانو و تغییر محتوای گزارشات آژانس 
برآمدند.ایاالت متحده برای مقابله با ایران نخســت تالش کرد تا 

همچــون دوران پیش از برجام اعضای گروه 1+5 را با سیاســت 
هــای خود همراه کند اما پس از ناکامی در این راه، آژانس و روند 
بازرســی ها را هــدف گرفتند تا از این راه بر جمهوری اســالمی 
اعمال فشــار کنند.آژانس بین المللی انرژی اتمی از آغاز مذاکرات 
هسته ای در مهرماه 1392 تاکنون نقش شایان توجهی در به ثمر 
رســیدن گفت وگوها ایفا کرده و اکنون نیز در جایگاه داوری بی 
طــرف نقش مهمی در ادامه رایزنی ها، اجرا و پایبندی کشــورها 
بــه برجام دارد. همین درجه باالی اهمیت آژانس موجب شــد تا 
مقامات و دولتمردان آمریکایی برای زیر سوال بردن فعالیت های 
ایران به دنبال تاثیرگذاری بر این ســازمان باشند. »نیکی هیلی« 

نماینده آمریکا در ســازمان ملل یکی از این افراد بود که پیش از 
انتشار هشتمین گزارش آژانس به منظور گفت وگو با آمانو درباره 
تحرکات منطقه ای و آزمایش های موشکی ایران به وین سفر کرد؛ 
تالش هایی که پس از انتشار هشتمین گزارش مثبت آژانس درباره 
ایران بی ثمر ماند و نشان داد که پروژه سران واشنگتن با شکست 
مواجه شــده است.آمریکا در اقدام بعدی خود تالش کرد تا آژانس 
را به بازرسی های نامتعارف از مراکز غیرهسته ای ایران وادار سازد. 
مقامات کاخ سفید مدعی هستند که باید افزون بر تاسیسات هسته 
ای ایران از مراکز نظامی نیز بازرسی کامل و همه جانبه از صورت 
گیرد. درهمین زمینه، 13 نفر از نمایندگان کنگره چهارم آبان ماه 
در نامه ای به نماینده آمریکا در ســازمان ملل، خواســتار تقویت 
بازرسی ها از ایران شدند.افزون بر آن، پیش نویس طرح »تشدید 
نظــارت بر برجام« که از طرف »باب کورکر« رییس کمیته روابط 
خارجی سنا و سناتور»تام کاتن« تدوین شده نیز برنامه ای دیگر از 
طرف آمریکا به منظور فشار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی است.

برخالف درخواست های پیاپی آمریکا برای اعمال فشارهای بیشتر 
بــر ایران اما آمانو تاکید کرد »آژانس همواره به صورت بی طرفانه 
و کلی و بر اســاس پادمان اســتاندارد مفاد ذکر شده در برجام را 
بررسی و تایید کرده است«. انتظار می رود همان طور که مدیر کل 
آژانس نیز متذکر شــد، این سازمان با رعایت اصول اصلی از قبیل 
اصل بی طرفی از جایگاه این نهاد راستی آزما در سطح بین المللی 
دفاع کند. این بهترین راهی اســت که آژانس می تواند جایگاه و 

نقش خود را به عنوان داور بی طرف در جهان بهبود بخشد. 

روحانی الیحه مهمترین قانون دهه اخیر را امضاء کرددو سال پیشبرد برجام؛ همکاری سازنده ایران و آژانس
رئیس جمهور  پارلمانــی  معاون 
گفت: رئیس جمهور الیحه دائمی 
خدمات  مدیریت  قانــون  کردن 
کشوری را امضا کرد و دبیر دولت 
آن را بــه من داد تــا به مجلس 

تقدیم کنم.
به گزارش زمان به نقل از  باشــگاه 
امیری  حســینعلی  خبرنگاران، 
پارلمانــی رئیس جمهور  معاون 
دیروز در حاشــیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران، گفت: 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

یکی از مهم ترین قوانین کشــور در دهه اخیر اســت، 
این قانون در ســال 86 به شــکل آزمایشی تصویب 
شــد و در دهه گذشــته ایرادات این قانون مشخص 
شــد.وی با بیان اینکه نمایندگان ادوار مجلس شورای 
اســالمی همواره پیگیر دائمی کردن این الیحه بودند، 
افزود: در اواخر دولت یازدهم و در چند ماه گذشــته 
در دولت دوازدهم ســازمان امور اداری و اســتخدامی 
اقدامات کارشناســی زیادی بــرای دائمی کردن این 
الیحه انجام داد و در چند جلســه گذشته دولت این 
الیحه را بررســی کرد.معاون پارلمانی رئیس جمهور 
تصریح کرد: امــروز رئیس جمهور الیحه دائمی کردن 
قانون خدمات کشــوری را امضا کرد و دبیر دولت آن 
را بــه من داد تا به مجلس تقدیــم کنم.وی ادامه داد: 
این الیحه دارای نوآوری های زیادی اســت، در قانون 
آزمایشــی مدیریت خدمات کشوری، قوانین متعددی 

در حوزه مدیریت خدمات کشور 
وجود داشــت که موجب شــده 
بــود، برداشــت های متعــدد از 
قوانین انجام شــود و در نتیجه 
حقــوق و مزایای دســتگاه های 
بود و  متفــاوت  مختلف دولتی، 
همین موضوع موجب شــکایات 
زیاد کارمنــدان در دیوان عدالت 
اداری شــد، این الیحه با رویکرد 
تنظیم  کارمندان  کمتر  شکایات 
پارلمانــی  اســت.معاون  شــده 
رئیس جمهور تصریــح کرد: در 
این الیحه مدیریت محلی، تعهد دولت و مستخدم به 
یکدیگر تعریف و مکانیزم هایی برای ایجاد رضایتمندی 
مردم از خدمات کشــوری دیده شده است. نگاه ویژه 
به سیاست نظام اداری، سیاست های اصل 44، اقتصاد 
مقاومتــی، واگذاری امور تصدی گری به مردم، چابک 
سازی و اصالح ســاختار دولت، توجه به تحقق دولت 
الکترونیکــی، بهبود معیارها و جذب نیروی انســانی 
متعهــد و دوری از تنگ نظــری در این زمینه، توجه 
به آموزش کارمندان دولت، متناســب سازی نابرابری 
حقوق بازنشســتگان کشوری و لشکری در مدت پنج 
ســال در این الیحه دیده شده اســت.امیری در پایان 
خاطر نشــان کرد: زمان پیشــنهادی ما برای اجرایی 
شــدن این الیحه 1 فروردین ماه سال 97 است و ما 
بسیار امیدواریم مجلس در مدت زمان باقیمانده سال 

96 این الیحه را به تصویب برساند.

چرا شهرک های صنعتی 
باید خصوصی شوند؟

*حسین سلیمی

در طول دو دهه گذشـــته، صنایع کوچک و متوسط کشـــور 
بحران های متعددی را پشت سرگذاشته و با وضعیت نامطلوبی 
مواجه شده اند. طی این مدت این صنایع کارایی خود را از دست 
دادند و نتوانستند به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کنند. اما 
ســوالی که مطرح می شود این است که چرا صنایع کوچک و 

متوسط از هدف اصلی خود دور ماندند؟ 
اگر نگاهی دقیق تر به گذشــته کنیم، به روشنی درمیی ابیم 
که علت اصلــی تمامی این اتفاقات این بود کــه از ابتدا هیچ 
توجهی به نقشه راه برای ایجاد این صنایع نشد. به عبارت دیگر 
مشــخص نبود که این صنایع در چه نقطه ای و براســاس چه 
نیازی احداث می شــوند. ضمن اینکه نظارتــی نیز بر احداث 
واحدها و تســهیالت دریافتی صورت نگرفت.در واقع استراتژی 
صنعتی برای راه اندازی این واحدها وجود نداشــت آنچنان که 
هر فرد به راحتی می توانست پروانه و مجوز الزم را برای احداث 
ایــن واحدها را دریافت کند. فارغ از اینکــه اصال نیازی به راه 
اندازی این واحدها در رشــته های موجود وجود داشــته باشد 

یا نه؟ چنین اشــکاالتی، علت آن شد که امروز شاهد وضعیت 
نامناسبی در این واحدها باشیم.در سالهای گذشته بسیاری از 
واحدهای  کوچک و متوسط در محل هایی راه اندازی شد که 
فاصله زیادی با محل مصرف داشت و همین مساله هزینه های 
زیادی را بر صاحبان این صنایع تحمیل کرد. در صورتی که اگر 
از همان ابتدا برنامه ریزی درســتی صورت می گرفت و کاالها 
در نزدیکی محل مصرف تولید می شــد مشــکاالت به حداقل 
می رســید.این موضوع به خصوص پس از افزایش سه برابری 
نرخ ارز سبب شــد تا بســیاری از این صنایع بدهکار شوند و 
نتوانند تســهیالت دریافتی برای راه اندازی واحدهای خود را 
بازپرداخت کنند پس از این اتفاق اعمال تحریم ها هم موجب 
شــد که خیلی از واحدها نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و 
متوقف شــدند.واقعیت این است که رشد واحدهای صنعتی در 
راستای رشد اقتصادی کشــور رقم می خورد و بنابراین حتی 
پرداخت تســهیالت نیز در شرایط کنونی نمی تواند به خروج 
از بحران رکود در این واحدها بینجامد. صرفا در یک مدیریت و 
جهش کالن اقتصادی است که می توان به رونق گرفتن صنایع 
کوچک امیدوار بود. درعین حال پتانسیلها، ظرفیتها و امتیازات 
کشــور ما برای توســعه صنایع کوچک بسیارند.جمعیت باال و 
مصــرف کننده، نیروی تحصیل کرده فراوان در تمامی رشــته 
هــا، دارابودن نیروی جوان کاری مناســب، مدیریت چابک در 
این واحدها، پایین بودن قیمت تمام شــده واحد محصول در 
مقایسه با واحدهای بزرگ از جمله مهمترین ظرفیتهای کشور 
ما برای توسعه صنایع کوچک و متوسط است.مقیاس کوچک 
این واحدها، چابکی مدیریت و نیروی انسانی و پراکندگی این 

واحدها باعث میشــود که اشتغال باالیی را در خود جا دهند و 
در یک اقتصاد در حال رشــد و شــکوفا، صنایع کوچک درصد 
باالیی از اشتغال را تامین می کنند.از سویی از آنجا که وضعیت 
اشتغال در ایران مطلوب نیست و حدود 12 درصد از نیروی کار 
کشــور فاقد شغل به معنای صحیح کلمه هستند،به جرات می 
توانیم بگوییم که بیش از 60 درصد اشــتغال را صنایع کوچک 
دارد و با افزایش رشد اقتصادی این صنایع شکوفا شده و سهم 
بیشــتری را در اشتغال خواهند داشــت.از همین رو، ضروری 
اســت که وزارت صنایع، معادن و تجارت طرح جامع خصوصی 
سازی شهرکهای صنعتی را تهیــــه و آنها را واگذار نماید. در 
این سناریو، کلیه واحدهای موجود در هر شهرک صنعتی می 
توانند در شهرک صنعتی خود سرمایه گذاری کنند.در سالهای 
گذشــته بارها بحث واگذاری شهرک های صنعتی به واحدهای 
شــهرک مطرح بود. منتهی از آنجا که ســاختار و مالکیت این 
شــهرک ها دولتی هستند، حمایت الزم از واگذاری شهرک ها 
صورت نگرفته است. در کشورهای پیشــرفته و حتی در حال 
توسعه سالهاست که شــهرک های صنعتی با توجه به خوشه 
های صنعتی شــکل می گیرند. مثال در چین صنایع خاص در 
شهرهای مختلـف قرار دارند و این همخوانی ها مزایای زیادی را 
هم برای سرمایه گذار و هم برای مشتریان فراهم ساخته است.

فراموش نکنیم که اگر واحدهای صنعتی متوقف شده از دانش 
روز و قیمت رقابتی و مدیریت روز برخوردار نشوند، محکوم به 
نابودی هســتند. دیگر وقت آن رسیده است که اولویت کار را 
بــه بازارهای صادراتی بدهیم و کاالیی تولید کنیم که بتواند با 

کاالهای سایر کشورها رقابت کند.

لزوم کاهش برداشت از آب های زیرزمینی
معاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا: در طول دولت 
دوازدهم باید برداشــت آب های زیرزمینی بر اساس 

برنامه ششم توسعه کاهش یابد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما؛ رحیم میداني 
با اشــاره به اهمیت طرح تعادل بخشــي آب هاي 
زیرزمیني افزود: این طرح به عنوان یک طرح اولویت 
دار و حیاتي مشخص شــده است و براساس برنامه 
ششم توسعه باید 11 میلیارد مترمکعب از برداشت 
آب هــاي زیرزمیني کاهش یابــد که به این ترتیب 
باید ســاالنه حدود 2 میلیارد مترمکعب از برداشت 
آب زیرزمینــي کم شــود.وي گفــت: از نظر تامین 
منابع مالي دولت و مجلس توجه خوبي به این طرح 
داشتند اما متاسفانه با کاهش درآمد نفت تخصیص 
این طرح کاهش یافت.میداني با اشاره به اینکه براي 
طرح تعادل بخشي آب هاي زیرزمیني امسال 400 
میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شــده بود، افزود: 
تاکنون 172 میلیارد مترمکعب از محل اسناد خزانه 
به این طرح تخصیص یافته اســت که در مقایسه با 
سایر طرح ها تخصیص 43 درصد اعتبار طرح تعادل 
بخشي به آب هاي زیرزمیني تخصیص خوبي است 
و نشان مي دهد سازمان برنامه و بودجه توجه الزم 
به این طــرح را دارد.وي گفت: با پیگیري هاي الزم 

تالش مي کنیم تا پایان ســال صد درصد تخصیص 
این طرح را به دست آوریم چون طرح تعادل بخشي 
طرحي نیســت که آن را بتوانیم بــه آینده موکول 
کنیم.معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: اجراي 
طرح تعادل بخشي آب هاي زیرزمیني در31 استان 
کشور تاثیرگذار خواهد بود و هیچ وقفه اي در اجراي 

آن نباید اتفاق بیفتد.
ادامه در صفحه6

حسین سلیمی
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 شکست توطئه سکوت در سایه
 همبستگی اسالمی

*محسن پاک آئین

تردیدی نیست که اسرائیل خطر مشترک برای کشورهای اسالمی و بلکه 
جوامع بشــری است. توطئه و دسیســه همواره همراه بشر بوده و خنثی 
کردن توطئه ســکوت، خود نیازمند مبارزه متحدانــه و یکپارچه جوامع 
اســالمی علیه توطئه گران می باشد. رهبر معظم انقالب اسالمي  در دیدار 
میهمانان شرکت کننده در سیزدهمین اجالس بین المجالس کشورهاي 
اسالمي، با تأکید بر اینکه دنیاي اسالم باید در مسائل اساسي با صراحت و 
با صداي بلند سخن و موضع خود را بگوید، کلید واژه مهمی تحت عنوان 
"توطئه سکوت" را مطرح کرده و به نمایندگان مجالس کشورهای اسالمی 
توصیه کردند که "نگذارید شما را نادیده بگیرند و با توطئه سکوت مسائل 
اصلی و مهم دنیای اســالم نادیده گرفته شــود." ایشان همچنین یکی از 
مصادیق توطئه ســکوت را موضوع فلســطین خوانده و دفاع از فلسطین 
را وظیفه همه دانســتند.پس از پیروزی انقالب اســالمی و رشــد جریان 
اسالم خواهی با محوریت دفاع از آرمان آزادی فلسطین، دستگاه تبلیغاتی 
غرب با اســتفاده از  عنصر رسانه بخصوص در فضای مجازی، سعی کرد با 
"توطئه سکوت" مسئله فلسطین را به حاشیه ببرد. اگرچه این توطئه بعد 
از نامگذاری آخرین روز جمعه ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس بنابه 
فرمان امام خمینی)ره( تضعیف شد، اما اغلب رسانه های مکتوب، دیداری 
و شــنیداری غرب، در مسیر کمرنگ جلوه دادن انتفاضه مردم فلسطین و 
همچنین سرپوش نهادن بر جنایات صهیونیسم در سرزمین های اشغالی، 

به میدان آمدند.
 از ایــن پس، دولت های غربی بخصوص آمریکا با دخالت ســلطه گرایانه 
در مدیریت اطالعات، ضمن اجرائی نمودن توطئه ســکوت، از دسترسی 
آزاد مــردم جهان به جریان صحیح اخبــار جلوگیری کردند و با تحریف ، 
سانســور  و یا ســکوت خبری ، تحوالت فلسطین را در جهت منافع رژیم 
صهیونیســتی تبیین و تحلیل نمودند.  در واقع "امپریالیســم رسانه ای"   
تالش کرد با  ابزار ها و تکنیک های خاص از بیان واقعیات در مورد فلسطین، 
پرهیــز کرده و افکار عمومــی را به گونه ای جهت دهــد که اهداف رژیم 
اشــغالگر محقق گردد.متاسفانه برخی از کشورهای مسلمان نیز در مسیر 
"توطئه ســکوت، قرار گرفته، مرعوب شدند و یا به دلیل وابستگی سران 
این کشــورها به استکبار و صهیونیسم جهانی ، حمایت از آزادی فلسطین 
و قدس شــریف را به فراموشی سپردند. این کشــورها  نه تنها در مقابل 
جنایات اسرائیل سکوت کردند بلکه خود نیز عامل فشار بر نیروهای مبارز 
و انقالبی همچون حماس و حزب اهلل لبنان شدند.در واقع "توطئه سکوت" 
باعث شد که حتی سازمان های بین المللی اسالمی نظیر سازمان همکاری 
های اسالمی نیز به علت وابستگی به عوامل استکبار  و بخصوص حکام آل 
سعود، نتوانســتند به وظیفه خود عمل کنند و  در جهت منافع دشمنان 
اسالم عمل کردند. امروز در حالی که ترامپ، بیت المقدس را پایتخت رژیم 
اشــغالگر اعالم کرده و حکام آل سعود با احیای معیارهای جاهلیت، همراه 
بــا امریکا و اســرائیل، در جهت نادیده گرفتن آزادی قبله اول مســلمین 
هستند،نخبگان مسلمان و کشورهای اسالمی باید سکوت خود را بشکنند 
و با روشــن کردن افکار عمومی و فعال سازی نهادهای بین الملل اسالمی 
ازجمله سازمان همکاری اسالمی ،مجمع بین  المجالس اسالمی و انجمن 
حقوق بشــر اسالمی، توطئه های اســتکبار علیه مردم فلسطین را خنثی 
نمایند.امروزســکوت و صبر در برابر تصمیمات نابخردانه ترامپ، خصوصا 
از ســوی علما و نخبگان امت اسالمی نتیجه ای جز تامین منافع دشمنان 
اسالم نخواهد داشت.چاره درد این مشکل بزرگ، فراخوان رهبر انقالب به 
اتحاد و انســجام اسالمی واستفاده  ابزارهای علمی همچون رسانه  و اعمال 
فشــار همه جانبه در زمینه های اقتصادی، سیاســی علیه رژیم اشغالگر 
و حامیان آن می باشــد.تردیدی نیســت که اسرائیل خطر مشترک برای 
کشــورهای اسالمی و بلکه جوامع بشــری است. توطئه و دسیسه همواره 
همراه بشر بوده و خنثی کردن توطئه سکوت، خود نیازمند مبارزه متحدانه 

و یکپارچه جوامع اسالمی علیه توطئه گران می باشد.
Albrz.payam@gmail.com

 توافق ۲۰ کشور
 برای تحریم های بیشتر کره شمالی

نمایندگان 20 کشــور جهان توافق کردند اعمال تحریم های شدیدتر را 
بر کره شــمالی، با هدف فشار بر این کشور برای کنار گذاشتن تسلیحات 

هسته ایش، بررسی کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، شــرکت کنندگان در نشســتی به میزبانی 
آمریکا و کانادا و با حضور کشــورهای حامی از کره جنوبی طی جنگ دو 
کره در ســالهای 1950 تا 1953، قول دادند از مذاکرات میان دو کره به 
این امید که به کاهش پایدار تنش ها کمک کند، حمایت کنند و همچنین 
توافق کردند که یک راه حل دیپلماتیک برای این تنش ها ضروری و امکان 
پذیر است.هشدار این مقامات کشورهای جهان در حالی مطرح شده است 
که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از کنار گذاشتن روند توسعه موشک 
های هســته ای که به خاک آمریکا برسد، به رغم مواجهه با تحریم های 
شدید ســازمان ملل، امتناع می کند.آمریکا و کانادا میزبانان این نشست 
یک روزه برای بررســی راههای افزایش فشار به کیم جونگ اون رهبر کره 
شمالی بودند.مقامات امریکایی از بحث ها در دولت ترامپ در این رابطه که 
ایا واشنگتن باید اقدام جدی فعاالنه تری از جمله گزینه های نظامی علیه 
کره شــمالی انجام دهد، خبر داده اند. از جمله این بحث ها گزینه انجام 
حمله ای پیشــگیرانه علیه مناطق هســته ای و موشکی کره شمالی بوده 
اســت. شرکت کنندگان در این نشست قول دادند تا تضمین کنند تحریم 
های قبلی سازمان ملل علیه کره شمالی بطور کامل اجرا شود. نمایندگان 
این کشورها همچنین تاکید کرده اند برای تحت فشار گذاشتن کره شمالی 
ممکن است به طور یکجانبه و فراتر از چارچوب شورای امنیت سازمان ملل 

'پیونگ یانگ' را تحریم کنند.

کم آبی، مهم ترین چالش زیست محیطی

 رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست کشوربا بیان اینکه بی مهری ها 
و بی توجهی که در ســنوات گذشــته به محیط زیست شده صدمات 
شدیدی به منابع زیستی کشــور وارد آورده است از بحران کم آبی به 
عنوان مهم ترین مشــکل و چالش زیســت محیطی نام برد که حل آن 
احتیــاج به فعالیت های مثمرثمر در همه حوزه ها دارد.به گزارش زمان 
به نقل ازایسنا، عیسی کالنتری مســئله محیط زیست را از مهمترین 
مســائل کشور برشــمرد که دغدغه اصلی دولتمردان به شمار می رود.

رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست از فرهنگ سازی به عنوان یکی 
از مولفه های اصلی در راســتای حفاظت محیط زیست نام برد و گفت: 
بی شــک باید با ارتقای دانش زیســت محیطی جامعه همه مردم را در 
حفاظت و حراست از محیط زیست دخیل کرد تا به نتایج بهتری در این 
زمینه دست یابیم.کالنتری اعتبارات این سازمان را جهت انجام وظایف 
حاکمیتی  خود ناکافی دانســت و خواستار بازنگری در نحوه تخصیص 
اعتبارات به این ســازمان مهم و تاثیرگذار شد.وی اصالح برخی قوانین 
و مقررات از جمله الیحه قضایی حمایت از محیط بانان را در پیشــبرد 

اهداف سازمانی محیط زیست مفید و موثر دانست.

 الریجانی: ایران در دوستی
 با همسایگان صادق است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایران در 
دوستی با همسایگان صادق است، گفت: روابط ایران 
و پاکستان باید مستحکم تر شود چرا که آمریکایی ها 

به دنبال بر هم زدن آرامش منطقه هستند.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، علی الریجانی رئیس 
مجلس شــورای اســالمی دیروز با رضا ربانی رئیس 
مجلس ســنای پاکســتان دیدار و گفت و گو کرد.

الریجانی ضمن تشکر از حضور رئیس مجلس سنای 
پاکستان در سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای 
عضو سازمان همکاری اســالمی گفت: مقام معظم 
رهبری در دیدار خود به شــرایط حساس منطقه و 
تغییرات آن اشاره کردند و در روز گذشته در اجالس 
صحبت های بســیاری درباره تحوالت اخیر داشتیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه 
دشــمنان مشترکی داریم اظهار داشت: در این میان 
روابط ما باید مستحکم تر شود چرا که آمریکایی ها 
به دنبال بر هم زدن آرامش منطقه هستند و تروریسم 
نیز در حال گسترش است.وی در ادامه با بیان اینکه 
برخی کشورها در منطقه بازی خورده اند یادآور شد: 
اکنون ایران و پاکستان باید بیش از هر زمان دیگری 
با یکدیگر همکاری کنند البته ارزیابی ها در ماه های 
اخیر نشان می دهد سطح روابطمان افزایش یافته که 
این نشــان دهنده حرکت در مسیری درست است.

الریجانی در ادامه با تاکید بر ضرورت پیشرفت روابط 
اقتصادی بیان داشت: در  حوزه روابط اقتصادی برخی 
مشکالت همچنان وجود دارد که آسیب زا خواهد بود 
لذا باید موانع برداشته شده تا همکاری ها گسترش 
یابد.رئیس مجلس شــورای اسالمی در پایان با اشاره 
به نشســت اخیری که در پاکستان برگزار شده بود 
خاطرنشان کرد: گفتگوها می تواند به حل بسیاری از 
مشــکالت کمک کند که در این خصوص الزم است 
روابط امنیتی نیــز افزایش یابد.الریجانی تاکید کرد: 
جمهوری اســالمی در دوستی با همسایگان و سایر 
کشــورها صادق بوده و رهبری نیز همواره توصیه به 

افزایش روابط با پاکستان را داشته اند.

وزیر دفاع، ادعا درباره مذاکرات 
موشکی را رد کرد

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح با رد ادعای 
انجام مذاکرات موشکی ایران گفت: هیچ مذاکره ای 
در گذشته درباره موضوعات موشکی انجام نشده است 

و بنا هم نداریم که داشته باشیم.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنا، امیر ســرتیپ امیر 
حاتمــی دیروز در جمع خبرنگاران درباره ســخنان 
اخیر ســخنگوی وزارت خارجه آلمــان مبنی براین 
که قرار اســت ایران با کشــورهای آلمان، فرانسه و 
انگلیس مذاکره موشــکی کند، افزود: در گذشــته 
درباره موضوعات موشکی ایران هیچ بحثی نداشتیم 
و بنا هم نداریم که داشته باشیم.وی درمورد افزایش 
حقوق کارکنان نیروهای مســلح در سال آینده نیز 
اظهار داشت: تفاوتی میان نیروهای مسلح با کارکنان 
دولت نیست و همان پیشنهاد دولت در افزایش 10 
درصد حقوق به مجلس مطرح اســت اما در مجلس 
حرف های دیگری مطرح شــده است که منتظریم 
چه اتفاقی رخ می دهد.وزیر دفاع در پاسخ به سوالی 
درباره اینکه صنعت دفاعی ایران امروز تا چه اندازه به 
داخل متکی اســت، اظهار داشت: امروز تمام اتکای 
صنعت دفاعی ایران به داخل است و اینکه می گویم 
تمامی اتکا، ممکن است در مواردی نیاز به بازار داشته 
باشیم ولی این بازار در دسترس است.وی خاطر نشان 
کرد: آنچیزی که در دسترس نیست به لطف خدا و به 
برکت نگاه صحیحی که از ابتدا حاکم بوده، هر آنچه 
نیاز داریم و با توجه به شرایط، فرماندهان و مسئوالن 
اعالم می کنند در یک زمان مناسب تهیه کنیم و در 

اختیار نیروهای مسلح برای بهره برداری قرار دهیم.

بر اساس ساختار جدید؛ظریف 
معاونان جدید خود را معرفی کرد

وزیر امور خارجه کشــورمان طی مراسمی معاونان 
جدید خود را بر اساس ساختار جدید معرفی کرد.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاســمی با اعالم 
خبر فوق اظهار داشــت: بر اســاس اعالم وزیر امور 
خارجه مرتضی ســرمدی به عنوان قائم مقام، ســید 
عبــاس عراقچی معاون سیاســی، غالمرضا انصاری 
معاون اقتصادی ) پس از اتمام دوره سفارت خود در 
دهلی نو طی هفته های آینده (  غالمحسین دهقانی 
معاون حقوقی و بین المللی، حسین پناهی آذر معاون 
ایرانیان و امور مجلس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس 
مرکز دیپلماسی عمومی و رســانه ای، سید محمد 
کاظم سجاد پور رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین 
المللــی، محمد تقی صابری به عنوان معاون اداری و 
مالی، حســین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر در 
امور ویژه سیاسی و حسن قشقاوی به عنوان مشاور 
وزیر منصوب و از اول بهمن ماه در مســئولیت های 
جدید انجام وظیفه خواهند کرد. خاطر نشــان می 
شود در این مراسم از  سید محمدصدر، مهدی دانش 
یزدی، علی آهنی و حجت االســالم مصطفی فومنی 
حائری که به افتخار بازنشســتگی نائل آمدند، تقدیر 

به عمل آمد.

اخبار

سرمقاله

از بخشش کم شرم مکن، که محروم 
ساختن سائل کمتر از آن است.

کالمامیر

رییــس جمهــوری با بیــان اینکــه فضا با 
سرعت فوق العاده زندگی فردی، خانوادگی، 
اجتماعــی و اقتصــادی را در بر می  گیرد و 
مفاهیم اشتغال را بویژه در حوزه خدمات به 
شدت تغییر می  دهد، گفت: دولت باید تالش 
کند در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از 

جهان عقب نماند.
به گزارش زمان به نقل ازپایگاه اطالع رسانی 
ریاســت جمهوری، حجت االســالم حسن 
روحانی در جلسه دیروز هیات دولت با بیان 
اینکه فهــم دقیق از تأثیرگذاری گســترده 
فضای مجازی در اقتصاد، فرهنگ، توســعه 
کسب و کار و اشتغال، دگرگونی زندگی مردم 
و آینده این تأثیرگذاری بسیار حائز اهمیت 
اســت، اظهار داشت: این فضا با سرعت فوق 
العاده زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و 
اقتصادی را در بر می  گیرد و مفاهیم اشتغال 
را بویژه در حوزه خدمات به شدت تغییر می 
 دهد.وی خاطرنشــان کرد: بهره  مندی مؤثر 
از این فضا با تأکید بر تقویت حاکمیت ملی 
و تــالش برای افزایش ظرفیــت  های بومی 

و پیشــگیری از آســیب  ها نیازمند سرمایه 
 گذاری  های بیشــتر در آن است.روحانی با 
یادآوری اینکه عدم درک درســت از سرعت 
تحوالت فضای مجازی و تأثیرات آن موجب 
شکاف نسلی می  شــود، تصریح کرد: دولت 
باید تالش کند در حوزه توسعه اقتصاد فضای 
مجازی از جهان عقب نماند.وی همچنین با 
تأکید بر لزوم تحرک بیشتر در این فضا و از 

جمله توســعه خدمات الکترونیک و به ویژه 
دولت الکترونیک، خواســتار افزایش اینگونه 
خدمات با اســتفاده از ظرفیت  های آن برای 

کاهش هرچه بیشتر هزینه  ها شد.
همچنیــن هیات دولت به بررســی گزارش 
مرکز ملی فضای مجازی درخصوص »اقتصاد 
مجــازی« پرداخت در گــزارش مرکز ملی 
فضای مجازی موضوعاتی از قبیل بررســی 

وضعیــت موجود فضای مجــازی، روندها و 
آینده فضای مجازی، تغییر الگوی پیشرفت، 
اصول کارکرد نظام اقتصادی غربی در فضای 
مجازی، تالش دولت  ها جهت کسب جایگاه 
خــود در فضای مجازی و وضعیت جمهوری 
اســالمی ایران در این فضا مورد بررسی قرار 

گرفته است. 
در گــزارش مرکــز ملــی فضــای مجازی 
موضوعاتی از قبیل بررســی وضعیت موجود 
فضای مجازی، روندها و آینده فضای مجازی، 
تغییر الگوی پیشــرفت، اصول کارکرد نظام 
اقتصــادی غربی در فضــای مجازی، تالش 
دولت  ها جهت کسب جایگاه خود در فضای 
مجازی و وضعیت جمهوری اســالمی ایران 
در این فضا مورد بررسی قرار گرفته است.بر 
اساس این گزارش، 62 درصد از حجم اقتصاد 
فناوری ارتباطات و اطالعات ایران و توزیع آن 
را اپراتورها و 38 درصد مابقی را سایر شرکت  
ها تشــکیل می  دهند.این گزارش می افزاید 
که تاکنون 132 هزار و 834 شغل توسط 21 

استارتاپ در ایران ایجاد شده است.

۲۱ استارتاپ ایرانی ۱۳۲ هزار شغل ایجاد کردند

تاکید روحانی برای توسعه اقتصاد فضای مجازی

رئیس شورای رقابت از مخالفت با افزایش 
تعرفه خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: 
وزارت صنعت در تعیین تعرفه ها، مشورتی 
با شــورای رقابت نداشت و تنها توصیه ما 

افزایش نیافتن تعرفه ها بود.
به گزارش زمان به نقل ازپژوهشکده پولی 
و بانکی، رضا شــیوا گفــت: همانطور که 
بارها گفته ایم، شــورای رقابت در موضوع 
خودروهــای واردتی ورود نمــی کند، اما 
به نظــر ما باال رفتن تعرفــه ها باعث کم 
شــدن رقابت می شــود. وی افزود: سال 
های گذشــته نیز همین اتفاق افتاد و ما 
تالش کردیم تــا تعرفه ها را کم کنیم اما 
متاســفانه دوباره امســال دولت تصمیم 
گرفــت تا تعرفــه ها را افزایــش دهد که 
این مســئله موجب کاهش فضای رقابت 
درصنعت خودروســازی داخلی می شود.

شــیوا در توضیح این موضوع گفت: وقتی 
تعرفــه خودروهای وارداتــی افزایش می 
یابد، فضایــی انحصاری و غیررقابتی برای 
خودروســازان داخلی ایجاد می شود و در 
چنین فضایی، کیفیت خودروهای داخلی 
ارتقاء نمی یابد و دیگر مســائلی همچون 
خالقیت، نــوآوری و رقابت وجود نخواهد 
داشت.رئیس شورای رقابت افزود: باال رفتن 
تعرفه ها شاید درآمدی را عاید دولت کند 

اما درکل به نفع اقتصاد کشور نیست.شیوا 
در پاســخ به سئوالی در خصوص به وجود 
آمدن بــازار انحصاری بــرای خودروهای 
باالی 40 هزار دالری موجود در کشــور، 
پس ازممنوع شــدن واردات این خودروها 
و واکنش شــورای رقابت بــه این انحصار 
گفت: شاید ممنوعیت واردات خودروهای 
باالی 40 هــزار دالر باعث افزایش قیمت 
این خودروها که قبال وارد کشور شده اند 
بشــود، اما چون در همین سطح قیمت، 
باز هم چندین رقیب وجود دارد، شــورای 

رقابت ورود نخواهد کرد.
شــیوا تعیین تعرفه و آییــن نامه واردات 
خــودرو را از وظایف و اختیــارات وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت عنــوان کرد و 
افــزود: تنها کاری که شــورای رقابت در 
این خصوص انجام داد، این بود که ممنوع 
بودن واردات خودرو از جانب وارد کنندگان 
سنتی را در آیین نامه جدید حذف کردیم، 
تا از انحصاری که برای نمایندگان رسمی 
در واردات خــودرو بــه وجــود آمده بود 
جلوگیــری کنیم. رئیس شــورای رقابت 
افــزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
تعیین تعرفه ها مشورتی با شورای رقابت 
نداشــت و تنها توصیه ما افزایش نیافتن 
تعرفه ها بود که آن هم کسی گوش نکرد.

رئیــس دفتر رئیس جمهــور گفت: احتمال 
می دهیم واســط هفته آینده رئیس جمهور 

با مردم صحبت کند.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، محمود 
واعظی دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت 
در جمع خبرنگاران در مورد جلسه اعضای 
دولت اظهار کــرد: رئیس جمهــور در این 
جلســه مطالبی از اعضای جلسه خواستند 
از جمله اینکــه اعضای هیئت دولت تالش 
کنند که برنامه هایشان زودتر عملیاتی شوند 
و ایــن برنامه ها را برای مــردم بازگو کنند. 
رئیس جمهور همچنین تاکید داشتند سفر 
اعضای هیئت دولت به مناطق مختلف کشور 
مهم است.وی افزود: ما در آستانه چهلمین 
ســالگرد انقالب اســالمی هســتیم و دهه 
فجر امســال باید با گذشته متفاوت باشد و 
مسئوالن کشور از جمله دولت و سایر نهادها 
باید بیشــتر از عملکرد و برنامه های خود با 
مردم سخن بگویند. رئیس جمهور هم تاکید 
دارند باید روحیه نشاط و امید مردم افزایش 
یابد. متاســفانه در ماه های گذشته حوادثی 
مثــل زلزله  یا حادثه نفتکش را داشــته ایم 
که مردم هم احســاس همدردی کردند اما 
باید برنامه هایی برای جوانان و مردم داشته 
باشــیم که امید آفرین باشد.واعظی خاطر 
نشــان کرد: اعضای کابینه از رئیس جمهور 

خواستند که خود رئیس جمهور برنامه های 
دولت برای ایجاد تحول، نشــاط و شغل را 
با مردم در میان بگذارد و احتمال می دهیم 
اواســط هفته آینده رئیس جمهور با مردم 
صحبت کند.رییس دفتــر رییس جمهور با 
بیان اینکه دولت در زمینه اشتغال روستایی، 
بازسازی منازل فرسوده و ایجاد اشتغال در 
یک زمان کوتاه در کسب و کار خرد برنامه 
دارد. واعظی در پاســخ به این پرســش که 
آیا رییس جمهور دســتور رفع فیلتر تلگرام 
را دادنــد؟ اظهــار کــرد: ایــن موضوع در 
شــورای عالی امنیت ملی مطــرح و درباره 
آن تصمیم گیری شــد.واعظی در پایان در 
پاســخ به پرسشی در خصوص موضع ایران 
نسبت به تمایل اروپا برای مذاکره در زمینه 
موشــکی، گفت: مــا بارها اعــالم کرده ایم 
آنچه مربوط به توان دفاعی کشــور اســت، 
قابل مذاکره نیســت و هیچ کشوری در این 
زمینه مذاکره نمی کند. آنچه ما با کشورهای 
دوست یا اروپایی در گذشته مطرح کرده ایم 
درباره موضوعاتی مثل ســالح های کشتار 
جمعی است. اینطور هم نیست که آنها این 
موضوعات را با ما مطرح کنند. ما موضوعات 
در ارتباط با حقوق بشــر، دخالت هایی که 
دارنــد یا موضوعات مختلف مباحث خود را 

مطرح می کنیم.

 مخالفت جدی شورای رقابت
و  با افزایش تعرفه واردات خودر

رئیس جمهور گفت وگوی   احتمال 
 با مردم در هفته آینده

ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجــه 97 از مصوبه این 
کمیســیون برای ممنوعیت افزایش تعرفه و خدمات بخش 

دولتی در سال 97 خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اصغر یوسف نژاد در تشریح 
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفت: به موجب مصوبه 
کمیسیون تلفیق، دســتگاه های موضوع پنج قانون مدیریت 
خدمات کشــوری و ماده 29 قانون برنامه ششــم و شوراهای 
شهر و روســتا مکلفند به گونه ای قدام و نظارت کنند که در 
سال 97 تعرفه و عوارض بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش 
خدمات بهداشــتی و درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان 
نظام مهندســی ساختمان و کشــاورزی و وکال و کارشناسان 
دادگســتری و  نظام پزشکی و دامپزشــکی و امثال آن غیر از 
موارد مطرح در این قانون افزایش نیابد. به گفته وی به موجب 
این مصوبه افزایش هرگونه تعرفه عوارض و بهای خدمات توسط 
دســتگاه های فوق به هر نحو ممنوع است. همچنین تعرفه و 
خدماتی که توســط بخش خصوصی به اســتثنای موارد فوق 
ارائه می شــود مشمول این قانون نیست و تعرفه و مالیات آن 
براساس تورم اعالمی سال 96 توسط بانک مرکزی قابل اعمال 
است. یوسف نژاد همچنین با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق 
برای حذف اعتبارات هزینه ای نهادهای ذیل جدول 17 بودجه 
اظهــار کرد: به موجب این مصوبه ردیف هزینه ای موسســات 
فرهنگی و آموزشــی که قبال در جدول 17 بوده و بعدا دولت 
ردیــف آنها در الیحه آنها را در ذیل برخــی وزارتخانه ها قرار 
داده بود، حذف شــد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق از 
مجموع اعتبارات حذف شــده که 200 میلیــارد تومان بوده 
80 درصد آن به ایثارگران برای یارانه تســهیالتی که گرفتند 
و 20 درصد برای گرفتن وام مســکن معلولین اختصاص می 
یابد.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 با اشاره به مصوبه 
دیگر کمیسیون تلفیق گفت:  دولت موظف شد برای حمایت از  

تولید محصوالت کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود 
و کارمزد تسهیالت بانکی و کمک های بالعوض و پرداخت یارانه 
ها و سایر مشوق ها از محل طرح های کمک های فنی و اعتباری 
بخش کشــاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهــد.وی افزود: 
همچنین دولت مکلف شــد بخشی از خدمات دارویی بیماران 
ناباروری یا نازایی را مشمول بیمه سالمت قرار دهد و بخشی از 
هزینه های بیماران متابولیک، ام اس، بال پروانه ای و اوتیسم را 
همانند بیماران خاص محاسبه و پرداخت کند.به گفته وی طبق 
مصوبه کمیســیون تلفیق پرداخت های سازمان های بیمه گر 
درمانی پایه باید برای خدمات سرپایی تخصصی حداکثر ظرف 
مدت سه ماه پس از تحویل اسناد در شهرهای زیر صدهزار نفر 
اجرایی شود و به ارائه کنندگان خدمات در سطوح مختلف در 
مناطق فوق در اولویت قرار گیرد.نماینده مردم ساری در مجلس 
ادامه داد: در مصوبه  دیگر کمیسیون تلفیق به منظور تشویق 
مشــتریان بانکی و تسویه مطالبات بانکها و موسسات اعتباری 
چنانچه مشــتریان بدهی خود را تا پایان شهریور تسویه کنند 
بانکها و موسسات اعتباری مکلفند جرایم مربوطه را ببخشند.

وی همچنین گفت: در مصوبه دیگری مقرر شــد کلیه احکام 
صادره ورشکستگی که علیه بانکهای رسمی کشور صادر شده یا 
استناد می شود در هر مرحله متوقف و برای رسیدگی هیئتی 
مرکب از یک عضو کمیسیون اصل 90 ، نماینده بانک مرکزی، 
نماینده دادستان کل کشور، نماینده دیوان عالی کشور تشکیل 
و اتخاذ تصمیم شود. تصمیم صادره قطعی و الزم االجرا است.

یوسف نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری به بنیاد شهید اجازه داده 
شــد به تعداد 4500 فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 97 
را برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیالت استفاده 
کردند ولی هم اکنون دچار مشــکل هستند، تخصیص دهند 
که برای ساخت و خرید مســکن اقدام کنند.وی ادامه داد: در 
مصوبه دیگری مقرر شــد کلیه دستگاه های مشمول ماده 29 

قانون برنامه ششم و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری 
)قوای سه گانه، دانشگاه ها، شرکتهای بیمه دولتی موسسات و 
نهادهــای عمومی غیردولتی بنیادهای و نهادهای انقالب و ...( 
مجاز نیستند از ســپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت خود 
نزد بانکها ســود دریافت کنند. حسابهایی که تحت هر عنوان 
قبل از تصویب این قانون افتتاح شــده سود آن باید به حساب 
اختصاصی آن دســتگاه نزد خزانه داری واریز و به صورت صد 
در صد تخصیص یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه 
شود. دیوان محاسبات نیز مجاز رسیدگی به این حسابها است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در مصوبه 
دیگری مقرر شــد کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستور 
العملها، تغییرات تشــکیالت، تغییر ضرایــب جداول حقوق و 
طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر 
نوع  استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیئت امنا و کلیه 
شوراها، شورای گســترش آموزش عالی و شورای عالی فضای 
مجازی که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل 
تصویب و اجرا اســت که بار مالی آن در بودجه 97 تامین شده 
باشد.یوســف نژاد ادامه داد: در مصوبه دیگری دولت مجاز است 
از محل طرح تملک دارایی های استانی و ملی 20 درصد از این 
اعتبار را در قالب کمک های فنی و اعتباری در اختیار بانکها به 
عنوان وجوه اداره شده، قرار دهد تا صرف اشتغال شود.به گفته 
وی بر این اســاس بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان از این محل 
به عالوه 15 هزار میلیارد تومان و ســه هزار میلیارد تومان از 
ردیف های دیگر و به اندازه آن کمک بانکها یعنی مجموعا 50 
هزار میلیارد تومان برای بخش اشــتغال در تبصره 17 در نظر 
گرفته شده اســت.نماینده مردم ساری خاطرنشان کرد: طبق 
مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق درآمدهای حاصل از فروش برق 
نیروگاه های برق آبی صرفا در توسعه و نگهداری نیروگاه های 

برق آبی هزینه می شود.

ممنوعیت افزایش تعرفه های دولتی در سال آینده

آغاز پلمپ صرافی های غیرمجاز
پلمپ صرافی های غیرمجاز با ورود دستگاههای نظارتی آغاز 

شد و پنج صرافی غیرمجاز تعطیل شدند.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، پلمپ صرافی های غیر مجاز 
توسط دســتگاه نظارتی آغاز شده اســت.بر این اساس پنج 
صرافی غیرمجاز که در خیابان فردوســی و پاساژهای اطراف 
فعالیت می کردند، توسط دستگاه های نظارتی، پلمپ و پرونده 
آنها به دستگاه های قضایی جهت رسیدگی و تشکیل پرونده 

ارسال شد. گفتنی اســت اگر این اقدامات 
مستمر باشــد، مطمئنا دیگر شاهد حضور 
صرافی هــای غیر مجاز در بــازار نخواهیم 
بود. این در حالی اســت که بانک مرکزی به 
صورت مکرر با ارســال نامه هایی به نیروی 
انتظامی، خواستار توقف فعالیت صرافی های 

غیرمجاز شده بود.
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حق امنیت پایدار، یکی از جلوه های حقوق شهروندان
* محمود عباسی

همزمان با وقوع تجمعات و اعتراضات غیرقانونی در روزهای اخیر در برخی شهرهای 
کشور، چند روزی شاهد پاالیش موقت برخی برنامه ها در فضای مجازی بوده ایم؛ آیا 
این پاالیش موقت، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود؟همزمان با وقوع تجمعات 
و اعتراضات غیرقانونی در روزها اخیر در برخی شهرهای کشور، که عمدتا سبب ایجاد 
ناامنی علیه امنیت عمومی و آسایش برخی شهروندان و توهین به مقامات حکومتی 
در کشور شده است، چند روزی با فیلترینگ و پاالیش برخی نرم افزارها مانند تلگرام 
و اینستاگرام که روزانه از آنها در فضای مجازی استفاده می شود، مواجه بودیم. حال 
سوال این است که آیا فیلترینگ و پاالیش موقت برخی از برنامه ها در فضای مجازی 
)با توجه به رفع فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام( نقض حقوق شهروندی آنان به شمار 
می رود یا نه؟ براساس اصل بیستم قانون اساسی، آحاد ملت به طور یکسان در حمایت 
قانون و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین 
اسالمی برخوردارند. مطابق بند هفتم اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف به تامین 
آزادی های سیاســی و اجتماعی در حدود قانون برای آحاد مردم است و از دیگر سو، 
بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل 
اشــخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. همچنین 
طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن 
مکالمات تلفنی، افشاگری مخابرات تلگرافی و تلکس، مخابره نکردن و نرساندن آنها، 
استراق سمع و هرگونه تجســس را مگر به حکم قانون، ممنوع می داند.در ماده 13 
منشور حقوق شهروندی، از حق آزادی، امنیت و مصون بودن حیثیت و کرامت آنان 
و تامین امنیت عمومی بویژه تعرض نکردن به حریم خصوصی ســخن به میان آمده 
اســت اما همه موارد یاد شده در شرایط عادی، برابر و یکسان زندگی، بیان و تبیین 
شد.بر اساس ماده 33 منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان در دسترسی به فضای 
مجازی آن هم به طور آزاد و بدون هرگونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش 
ســرعت یا قطعی شبکه را مورد تاکید قرار گرفته و درماده 35 هم از حق شهروندان 
از امنیت ســایبری و حمایت از داده ها و حریم خصوصی حمایت کرده است.اما باید 
گفت هنگامی که در فضای مجازی تهدیدی علیه امنیت و آسایش عموم شهروندان 
یا مقامات حاکمیتی مطابق با قانون اساسی شود، محدودیت هایی به طور موقت در 
فضای مجازی حاکم می شود.همچنین مطابق با قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 
1388 مجلس شورای اسالمی، ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط 
فنی که از ســوی کارگروه و کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای ناشی 
از جرایم رایانه ای و محتوایی تعیین می شــود، آن ارائه دهنده خدمات خاطی را که 
مرتکب جرایم رایانه ای شده، پاالیش کنند و در صورتی که عمدا از پاالیش محتوای 
مجرمانه خودداری کند، منحل خواهند شد.همچنین اگر از روی بی احتیاطی و یا بی 
مباالتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم کنند، در مراتب اول تا سوم 
به جزای نقدی و تعطیلی موقت محکوم می شوند.براساس اصل 176 قانون اساسی 
می توان گفت به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقالب اسالمی، حفظ تمامیت 
ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهوری با وظایفی 
مانند تعیین سیاست های دفاعی - امنیتی کشور، هماهنگی فعالیت های سیاسی و 
اطالعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر دفاعی - امنیتی و بهره 
گیری از امکانات مادی و معنوی کشــور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی 
تشکیل می شود و مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام معظم رهبری 
قابل اجراست.طبق اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، فیلترینگ موقتی تلگرام 
و اینســتاگرام با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با هدف برقراری امنیت و آسایش 
عمومی کشور و همچنین جلوگیری از وقوع جرایم سازمان یافته اعمال شده بود. با این 
اوصاف می توان نتیجه گرفت، فیلترینگ موقت فضای مجازی در راستای تامین امنیت 
اجتماعی، نقض حقوق شهروندی نیست و حتی می توان در مقابله با تهدیدهای داخلی 
و خارجی نسبت به این کار اقدام کرد. ضمن اینکه تاکید می شود هیچ کشوری امنیت 
عمومی شهروندانش را قربانی اراده خصمانه دیگران نمی کند و اتفاقا حق بر امنیت 

پایدار، خود یکی از جلوه های حقوق شهروندی است.

 فقرزدایی و اشتغال اولویت
 دولت است

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تالش می کنیم 
بودجه جاری و عمرانی اســتان ها را افزایش دهیم. 
سیاســت فقرزدایــی و اشــتغال را علی رغم این که 
با محدودیت منابــع مواجهیــم، در اولویت داریم.

به گزارش زمان به نقل ازمرکز اطالع رســانی روابط 
عمومــی و امور بین الملل ســازمان برنامه و بودجه 
کشور، محمدباقر نوبخت، در گردهمایی جامعه طرح، 
برنامه و بودجه نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 
ایران، با ابراز خرسندی از حضور در جمع سرافرازان 
نیروهای مســلح و به ویژه فرماندهــان حوزه طرح، 
برنامه و بودجه نیروهای مســلح، از مقام شامخ همه 
شــهداء و به ویژه شهدای عملیات کربالی 5 تجلیل 
کرد و در ادامه با اشــاره به بودجه نیروهای مســلح 
از ســال 1392 تا 1397  بر توجــه ویژه دولت به 
بودجه بخش دفاعی تاکید کرد.رئیس سازمان برنامه 
و بودجه با بیان این که در کنار سایر مصارف، سیاست 
فقرزدایــی را هم در دســتور کار داریــم، افزود: در 
کشور انسان هایی را داریم که زندگی شان نمی گذرد 
لــذا یارانه ی این افراد را بــه میزان قابل مالحظه ای 
افزایش داده ایم.نوبخت به بخش هزینه ها نیز اشــاره 
کرد و افزود: بودجه سال1397 با سنوات گذشته این 
تفاوت را دارد که مبتنی بر عملکرد یعنی به قیمت 
تمام شده تنظیم می شود. بسیاری جداول را اصالح، 
شفاف سازی و یا حذف کرده ایم. در عین حال تالش 
می کنیم بودجه جاری و عمرانی استان ها را افزایش 
دهیم. سیاست فقرزدایی و اشتغال را علی رغم این که 
با محدودیت منابع مواجهیم، در اولویت داریم.وی با 
اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمی درباره 
کلیدواژه هــای "اقتصــاد مقاومتــی" و "مدیریت 
جهــادی"، ادامه داد: نمود ایــن کلیدواژه ها همین 

برنامه ریزی است.

ورود سامانه بارشی جدید به 
کشور از فردا

کارشناس هواشناسی: از روز جمعه یک سامانه بارشی 
از شمال غرب کشور وارد می شود و نیمه غربی کشور 
را در برمی گیرد.به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، 
مرتضی ضرابی گفت: از فردا یک سامانه بارشی جدید 
از شمال غرب کشور وارد می شود و این سامانه بسیار 
فعال عمل می کند و انتظــار داریم برای روز جمعه 
غرب کشور را در بر گیرد و تقریبا بارش های خوبی در 
مناطق گسترده تری در سطح کشور خواهیم داشت.

ضرابی تصریــح کرد : بر دمای هوا در نوار شــمالی 
کشورمان افزوده می شود وامروز نیز چنین شرایطی 
را در بخــش های مرکزی ، ارتفاعات البرز به صورت 

نیمه ابری خواهیم داشت.

یادداشتخبر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مواضع 
ایران در برابر سخنان اخیر ترامپ مبنی بر اصالح 
برجام گفت: آنچه مســلم است مذاکرات برجام نه 
تکرار خواهد شد و نه چیزی به آن اضافه می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، علی اکبر والیتی دیروز 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص 
ادعاهای ترامــپ علیه ایران افــزود: ادعاهایی که 
رئیس جمهور آمریکا دارد به هیچ وجه مورد قبول 
جمهوری اسالمی ایران نیست. یکی از ادعاهای آنها 
و مطالبات ناحق شان این است که ما دفاع موشکی 
نداشته باشیم که این یک زیاده خواهی است و آقای 
ترامپ با گذاشتن این شروط، پایش را از گلیم خود 
دراز کرده است.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ادامه داد: اگر کسی بخواهد در منطقه حضور داشته 
باشد کشورهای خود منطقه هستند، چرا که حضور 
منطقه ای این کشورها جزو حقوق اولیه آنها است.

والیتی با بیان اینکه آنها خواسته اند از مراکز نظامی 
ما بازدید کنند، خاطرنشان کرد: نه به آن ها و نه به 

هیچ کس دیگر اجازه داده نخواهد شــد که از این 
مراکز نظامی که به حقیقت، مراکز حساس دفاعی 
ما است، بازدید کنند.عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام تاکید کرد: برجام نه قابل مذاکره و نه بازنگری 

و نه اصالح و یا کم کردن بعضی از شرایط آن است 
و باید همانطور که مورد توافق طرفین بوده اســت، 
بند به بند اجرا شود.والیتی ادامه داد: زیاده خواهی 
هــای آمریکا هیچ تأثیــری در مقاومت جمهوری 

اســالمی ایران در رابطه با برجام و مطالبات ایران 
ندارد.عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با بیان 
اینکه جمهوری اســالمی ایران به تمام تعهداتش 
عمل کرده است، گفت: طرف مقابل قرار بود طبق 
برجــام تحریم ها را بردارد که متاســفانه بدعهدی 
کــرده و این به بدعهدی مغایر با مواد 26، 27، 28 
و 29 برجام است.والیتی در ادامه خاطرنشان کرد: 
اجالس کشورهای اســالمی حاکی از نفوذ ایران و 
اعتبار آن در بین کشورهای جهان بویژه کشورهای 
اسالمی دارد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: قطعا حضور هیات پارلمانی سوریه در تهران 
برای ما بسیار مهم است. با کمک عناصر کشورهای 
عضو مقاومت ما توانستیم بر دشمنان منطقه غلبه 
کنیم.والیتی بیان کرد: اینکه امروز آمریکا و برخی 
کشــورهای غربی و مرتجعین عرب می گویند که 
ایران نباید نفوذ منطقه ای داشــته باشد، به خاطر 
شکســت هایی است که در سوریه و عراق خوردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آمریکایی 
ها با وجود تالش هایی که کردند شکست خوردند 
و به همین دلیل می گویند کــه ما نباید امکانات 
دفاعی داشته باشیم.والیتی تاکید کرد: آمریکایی ها 
و متحــدان آنها باید بدانند که حضور آنها در غرب 

آسیا و شمال آفریقا دیگر به پایان رسیده است.

والیتی: ترامپ پایش را از گلیم خود درازتر کرده است

مذاکرات برجام تکرار نخواهد شد

مهم ترین وظیفه قوای سه گانه 
مبارزه با بیکاری و رکود است

تکذیب ادعای فایننشال تایمز مبنی 
بر مذاکره برنامه موشکی ایران

نماینده مردم بروجــرد گفت: ترامپ با اقدامات 
خود بیشتر موجب انزوای کشور آمریکا می شود.

بــه گزارش زمان بــه نقل ازایســنا، بروجردی 
دیروزدرصحــن علنی مجلــس، گفت: اجالس 
توســط مجلس  اســالمی  بین المللی مجالس 
شــورای اســالمی با حضور 44 کشــور و 15 
رییس مجلــس در حال برگزاری اســت که از 
دست اندرکاران و رییس مجلس تشکر می کنم. 
البته به دلیل همزمانی کار اجالس با کار مجلس 
خیلی از همــکاران نتوانســتند در آن اجالس 
حضور پیدا کنند.وی در خصوص اقدامات اخیر 
رییس جمهور آمریــکا، گفت: اقدامات نابخردانه 
ترامپ در تجــاوز به قدس و اعالم آن به عنوان 
پایتختی رژیم صهیونیستی و بی حرمتی وی را 
به جامعه سیاه پوســتان محکوم می کنم. ترامپ 
با پرداختن به اینگونه اقدامات به انزوای بیشتر 
کشــور آمریکا دامن می زند. در وضعیت کشور 
ما حلقه ضعیفی به نــام اقتصاد وجود دارد که 
مهم ترین وظیفه قوای سه گانه، تقویت این حلقه 
و مبارزه با بیکاری و رکود است.بروجردی ادامه 
داد: چرا در کشوری که بزرگ ترین دارنده نفت 
و گاز جهان اســت باید اینگونه بیکاری باشد؟ 
چرا به بندهای اقتصاد مقاومتی عمل نمی شود؟ 

چگونه می شود با تســهیالت باالی 20 درصد 
چرخه تولید فعال باشد؟ کدام محصول داخلی 
سودی بیش از 20 درصد دارد که درآمد آن باید 
تحویل سیستم بانکی شود؟ امروز نیازمند تحول 
در عرصه اقتصاد و سیستم بانکی کشور هستیم.

نماینده مــردم بروجرد بیان کرد: چه کســی 
پاسخگوی صدها میلیون دالری است که نتیجه 
بی تدبیری وزارت نفت و شــکایت ترکیه است؟ 
همین اتفاق تاســف بار با کشور ترکمنستان در 
حال تکرار است که آنها شکایت کردند و در این 
شرایط اگر یک بار دیگر محکومیت بگیریم باید 
صدها میلیون دالر دیگــر پرداخت کنیم. اینها 
موجب شده روابط اقتصادی ما با ترکمنستان به 
مشکل بخورد و از 5 میلیارد دالر به 10 درصد 
برسد. دولت در این باره یک تجدیدنظری بکند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: 
همگان آگاه اند برنامه دفاع موشــکی ایران به 

هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
به گــزارش زمان به نقل ازمهر، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه ادعای روزنامه 
انگلیســی فایننشــال تایمز انگلیس مبنی بر 
پذیرش ورود به »گفتگویی فشــرده و جدی« 
در موضوع برنامه موشــکی و مسائل منطقه ای 
توسط مقامات کشــورمان در نشست اخیر در 
بروکسل را شدیداً تکذیب کرد و چنین ادعایی 
را بی اساس دانســت. قاسمی در همین ارتباط 
اظهار کرد: سیاست و موضع جمهوری اسالمی 
ایران در خصوص برنامه دفاعی موشــکی کشور 
کامال مشخص و روشن است و دیگر کشورها نیز 
به خوبی از این موضع جمهوری اســالمی ایران 

آگاهی دارند.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
موضع جمهوری اســالمی ایران بدون توجه به 
جوســازی ها، تهدیدات، مواضع و دیدگاه های 
ایاالت متحده آمریــکا و دیگران، هیچ تغییری 
نکرده و همچنان که بارها اعالم شده است برنامه 
موشکی ایران کامال جنبه دفاعی و بازدارندگی 
داشــته و علیه هیچ کشــوری نیســت و طرح 
ادعاهای واهی و بی پایه و اســاس، تغییری در 
این موضع اصولی و اساسی کشور ایجاد نخواهد 
کرد.سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران به هیچ کشوری اجازه 
دخالت در امور داخلی و سیاســت های دفاعی 
بویژه برنامه موشکی خود را نخواهد داد.قاسمی 
همچنین سیاســت ایران در منطقه را سیاستی 
ســازنده، ثبات ســاز و در جهت تقویت هر چه 
بیشتر صلح و امنیت منطقه و جهان خواند.وی 
در پایان افزود: بدخواهــان و افراط گرایان اگر 
نمی توانند کمکی به ثبات و امنیت در منطقه به 
عمل آورند، اجازه ندارند نقش ایران را که برای 
مبارزه با تروریسم، ناامنی و بی ثباتی هزینه های 
بی شماری را پرداخت کرده است، نادیده گرفته 
و موجب تشــدید هرج و مرج و ناامنی و توسعه 

تروریسم در منطقه شوند.

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو پراید 131 مدل 1391 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 
ایران 82-597س43 و شماره موتور 4617450 و شماره s1412291099241 به 

نام صبورا حیدری قرا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
بابل

مفقودی 
شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  95به  مدل  لیفان   بک  هاچ  سواری  کمپانی   سند 
شهربانی 878ج81 ایران 72با شماره موتور LF479Q2B2150701458و شماره 
از  و  گردیده  مفقود  اکتیج  آرائی  علی  NAKSG4527FB103656بنام  شاسی 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 المثنی برگ سبز سمند ودل 86 با شماره پالک 764م45ایران 82 با شماره موتور 
12486033821و شماره شاسی 73205199مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد
 بابل 

مفقودی
بشماره  وانت1600مدل1388سفیدروغنی  پیکان  ماشین  کمپانی  مالکیت  سند 
موتور 11488057877 و شماره شاسیNAAA46AA7AG084344 و شماره 
اعتبارساقط  ازدرجه  مفقودگردیده  گلیردی  هایده  334ی37ایران72بنام  انتظامی 

می باشد
جویبار 

مفقودی
خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 

سواریسیستم: پژو–تیپ:روا
مدل:1386به  شماره موتور: 11686062206 و شماره شاسی : 6136618 به نام 

صالح کریمی مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

مفقودی
مدل1392بشماره  پژوسفیدروغنی  سواری  ماشین  وضعیت  اعالم  برگه 
شاسیNAAN21CA8DK169525وشماره  وشماره   124K0250338موتور
ازدرجه  مفقودگردیده  محله  اصغرگل  علی  459س64ایران82بنام  انتظامی 

اعتبارساقط می باشد
جویبار 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی  نظر به اینکه خواهان آقای عباس حیدرنژاد به وکالت سعید کربالیی 
آقازاده فرزند علی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت امیر بجفی رودبار 
محله فرزند احمد  در این شعبه تسلیم نموده و پس از انجام مقدمات قانونی به 
وقت  تعیین  صبح   9:15 ساعت  مورخه96/12/7  برای  و  10/999/96ثبت  کالسه 
به  خواهان  تقاضای  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول  لحاظ  به  لذا  است  گردیده 
استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار در و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 10 حاضر 
و قبل از آن جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه در 
ابالغ شده محسوب و  اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم  مراجعه نمایند در غیر 

اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه ۱۰ شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
ناتوان فرزند قربانعلی به شرح درخواستی که به شماره 1/513/96این  خانم رقیه 
شورا ثبت کردید درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
سید محمد محمودی الریمی فرزند سید اصغر به شماره شناسنامه 628 صادره از 
ساری در تاریخ 96/6/23در رقابت های دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده و 

ورثه حین الفوت و ی عبارتند از
1- رقیه ناتوان فرزند قربانعلی به شماره ملی 5820054601همسر متوفی

2- شهریه رحمانی الریمی فرزند حسن به شماره ملی 5829126613مادر متوفی
3- سید اصغر محمودی الریمی فرزند سید جلیل با شماره ملی 5829354853پدر 

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

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

متن آگهی 
مرحوم  فوت  به  توجه  با  شعبه  این    9609986690100443 کالسه  پرونده  در 
محمد تقی عارفی خواه بوده توسط مژگان رضایی فر- محمد رضایی نیک –رضا 
عارفی خواه –الهام رضایی فر –حدیث عشقی – مرجان اکبری –امیر محمد عارفی 
خواه- مریم عارفی خواه – مهری زرین جویی الوار –فرزانه رضایی فر  درخواست 
تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر گردیده و و برای راس ساعت 10 صبح 
وقت تحریر ترکه 1396/11/30  تعیین شده است لذا بدین وسیله به تمامی ورثه 
متوفای یاد شده یا نمایندگان قانونی و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر 
کس که به هر طریق حقی بر ترکه متوفی دارد در ساعت و تاریخ یاد شده در شعبه 
1 شورای حل اختالف مجتمع قدوسی شهرستان خرم آباد واقع در خرم آباد خیابان 
عملیات  در  لرستان جهت شرکت  استان  کل  دادگستری  عدالت  میدان  )ره(  امام 

تحریر ترکه حاضر شوند. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۱ شورای حل اختالف مجتمع قدوسی 
شهرستان خرم آباد –سمیه دلفانی . 

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی  نظر به اینکه خواهان آقای عباس حیدرنژاد به وکالت سعید کربالیی 
آقازاده فرزند علی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت جهانگیر صالحی 
به  قانونی  مقدمات  انجام  از  پس  و  نموده  تسلیم  شعبه  این  در  خان  احمد  فرزند 
کالسه 10/998/96ثبت و برای مورخه96/12/7 ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده 
است لذا به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
در و به خوانده ابالغ می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه 10 حاضر و قبل از آن 
جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه در مراجعه نمایند 
در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به 

عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه ۱۰ شورای حل اختالف شهرستان بابل

برگ اجرائیه
–خیابان شهید  اقامت:جوانرود  : عزیز اعظمی -نشانی محل  له  مشخصات محکوم 

فاتح حسینی شهرک چکمه ای
مشخصات محکوم علیه :عزیز مرادی قلعه جی -نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به/بموجب دادنامه شماره236 مورخ 96/5/15  شورای حل اختالف جوانرود 
شعبه سوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ دو میلیون تومان است اصل 
خواسته و نیز مبلغ پنجاه و نه هزار تومان بابت هزینهدادرسی و همچنین هزینه 
لغایت اجرای حکم و مبلغ یکصد هزار ریال  تاریخ 2ص92/5/23  از  تادیه  تاخیرو 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم  باشد عنوان  به دولت محکوم می 

می باشد
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
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آگهی مزایده اجاره استند تبلیغاتی
شهرداری نوشهر در نظر دارد به نسبت اجاره 30 عدد تابلوی استند تبلیغاتی سطح شهر در اجرای 

ماده 13 آیین نامه اجرایی شهرداریها از طریق آگهی مزایده اقدام نماید.

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است سایر جزئیات آگهی در دفترچه مزایده در ج گردیده 
است زمان بازگشایی پاکات ها ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 15 /11/ 96 می باشد.

مجید شعبان نژاد شهردار نوشهر 

ردیف 

1

عنوان مزایده 

آگهی مزایده اجاره 
استند تبلیغاتی 

مبلغ سپرده 

72/000/000ریال 

مهلت فروش اسناد 

96/10/28الی 
96/11/12

زمان تحویل 
اسناد 

96/11/14

شماره حساب 
سپرده بانک ملی

 
3100002116008

مفقودی نوبت دوم 
گواهینامه موقت پایان تحصیالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور مرکز محمودآباد به 
نام مهدی عزیزی فرزند علیرضا با شماره شناسنامه 99 صادره از آمل متولد 1365 
و  شده  مفقود  سریال110251  15/06با  87/4/31معدل  تاریخ  در  کاردانی  مقطع 

درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار

مفقودی
ایران  روابه شماره شهربانی 56 ل 378  پژو  مالک خودرو  اینجانب صالح کریمی 
29 و شماره بدنه 6136618و شماره موتور 11686062206به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه 
هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی 
مراجعه  پیکان شهر ساختمان سمند  در  واقع  ایران خودرو  فروش شرکت  سازمان 
نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
کرمانشاه

رای دادگاه 
در رابطه با دعوای آقای علی شیراوند فرزند علی سوار با وکالت بعدی آقای روح 
اله دارابی به طرفیت 1-مهدی فالحی فرزند علی 2-محمد رضا فالحی فرزند علی 
3-پریسا فالحی فرزند علی 4-امیر بهادر فالحی فرزند علی به خواسته الزام خوانده 
 170 مساحت  به  مسکونی  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  رسمی  سند  تنظیم  به 
آباد  4 خرم  بخش  اصلی  از سه  فرعی  ثبتی شماره 2196  پالک  تحت  مربع  متر 
واقع در 60 متری با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و خسارت قانونی به شرح 
به  مقوم  ای  منطقه  ارزش  حیث  از  و  ریال   201/000/000 به  مقوم  دادخواست 
مبلغ 56/100/000 ریال با عنایت به استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان خرم آباد که پاسخ آن با شماره 139606025001003571 مورخ 
1396/9/7 واصل شده حاکی از مالکیت آقای علی فالحی مورث خواندگان نسبت 
به ملک مورد ادعا می باشد و مالحظه قولنامه و سند وکالت انجام کلیه امور اداری 
از مورث خواندگان آقای علی فالحی به خواهان آقای علی شیراوند صادره از دفتر 
اسناد رسمی شماره دو حوزه ثبتی خرم آباد پیوست دادخواست و اینکه خواندگان 
را  دادخواهی  گفته  پیش  مراتب  به  نظر  باشند  می  نزاع  مورد  ملک  مالک  وارثین 
موجه تشخیص داده و با مصداق اذن در شی ،اذن در لوازم آن نیز هست با استناد به 
مواد 198و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 220 قانون مدنی حکم به الزام 
خواندگان به انتقال و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به 
مساحت 170 متر مربع تحت پالک ثبتی شماره 2196 فرعی از سه اصلی بخش 
چهار خرم آباد واقع در 60 متری به خواهان صادر و اعالم می نماید و نیز حکم 
حق  و  ریال   2/252/500 مبلغ  به  دادرسی  هزینه  پرداخت  به  خواندگان  الزام  به 
الوکاله وکیل طبق تعرفه به مبلغ 10/040/000 ریال و در صورت قطعیت دادنامه 
در مرحله بدوی 60 درصد آن محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و ظرف بیست روز از انقضای مهلت واخواهی قابل رسیدگی تجدید نظر در یکی از 

دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان می باشد. 
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – اکبر امرایی. 

متن آگهی 
در پرونده کالسه 93/8769/030101/43/209 آقایان 1-میثم کاظمی فرزند  احمد 
علی 2-رضا ساالری فرزند روزه 3-شهرام ساالری فرزند روزه –مرتضی صفری به 
اتهام تخریب و تهدید به مرگ موضوع شکایت آقای کرمعلی راستی فرزند مله تحت 
تعقیب می باشد به لحاظ عدم شناسایی در نشانی اعالمی از سوی شاکی وفق ماده 
174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا در شعبه پنجم بازپرسی 
دادسرای خرم آباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر یک ماه پس از نشر آگهی رسیدگی و اظهار عقیده به عمل می آید. 
بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – مصیب بازوند. 

رو نوشت آگهي حصروراثت
شرح  به   1354 متولد   245 شماره  شناسنامه  داراي  بارانی  عبدالمحمد  آقاي 
دادخواست به کالسه 960580 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده 
تاریخ  در   64 شماره   شناسنامه  به  بارانی  بابا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
1396/1/3در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1-خواهان فوق الذکر ) پسر متوفی ( 

2-جان محمد بارانی فرزند بابا به  ش ش 246 متولد1356  ) پسرمتوفی( 
3-محمد بارانی فرزند بابا به  ش ش 244 متولد 1352 ) پسرمتوفی( 

4-هاجر بارانی فرزند بابا به  ش ش 5 متولد1363 )دختر متوفی( 
5-دلبربارانی فرزند بابا به  ش ش 243 متولد1351 ) دخترمتوفی( 
6-منور بارانی فرزند بابا به  ش ش 366 متولد 1360) دخترمتوفی( 
7-ایران بارانی فرزند بابا به  ش ش 71 متولد 1365 )دختر متوفی( 

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مذکور رادر یک نوبت یک مرتبه آگهي 
مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یاوصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.

ستاره علیخانی ـ متصدی شورای حل اختالف شماره 2 چلگرد

 نوبت اول

پرداخت ۲۷میلیارد ریال هزینه 
تحصیلی مددجویان بوشهر 

امام  امداد  کمیته  مدیرکل  بوشهر:  احمدی- 
خمینی)ره( استان بوشهربا اشاره به اینکه یک هزار و 
256 دانشجو در استان بوشهر تحت حمایت کمیته 
امداد هستند گفت: 27 میلیارد ریال برای تامین 

هزینه های تحصیلی این مددجویان پرداخت شد.
احمد لطفی در نشست بررسی روند اجرای طرح های 
آموزشی در کمیته امداد استان بوشهر گزارشی از 
میزان کمک هزینه تحصیلی و شهریه پرداختی به 

دانشجویان تحت حمایت این نهاد ارائه کرد.
وی با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی خدمات 
حمایت  تحت  دانشجویان  از  حمایت  نهاد،  این 
است، اظهار داشت: کمیته امداد در آستانه هر نیم 
سال تحصیلی شهریه و کمک هزینه تحصیلی به 
دانشجویان تحت حمایت پرداخت می کند. لطفی 
با اشاره به اینکه یک هزار و 256 دانشجو در استان 
بوشهر تحت حمایت کمیته امداد هستند خاطر نشان 
کرد: 865 نفر آنها در دانشگاه های آزاد اسالمی، پیام 
نور، علمی کاربردی وغیرانتفاعی مشغول به تحصیل 
مند  بهره  شهریه  پرداخت  ازخدمات  که  هستند 
می شوند. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان 
کرد: امسال 27 میلیارد ریال در زمینه تأمین شهریه و 
کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به صورت بال عوض 
به حساب شخصی دانشجویان مشغول به تحصیل در 

دانشگاه های غیره دولتی پرداخت شده است.

آغاز عملیات اجرایی طرح فاضالب 
رامهرمز

طرح  اجرایی  عملیات  فر-اهواز:  وحیدی 
فاضالب شهرستان رامهرمز با حضور استاندار 
روابط  گزارش  به  شد.  زنی  کلنگ  خوزستان 
عمومی شرکت آب و فاضالب خوزستان، این 
بهداشتی  دفع  و  آوری  جمع  هدف  با  طرح 
فاضالب، پیشگیری از آلودگی محیط زیست، 
به  فاضالب  ورود  از  جلوگیری  و  ساماندهی 
معابر شهری و کانال آب های سطحی در افق 

سال 1425 طراحی شده است.
استاندار خوزستان در در حاشیه آغاز عملیات 
طرح  برای  کرد:  اظهار  طرح  این  اجرایی 
و  اعتبار  ریال  میلیارد   230 رامهرمز  فاضالب 
برای اصالح شبکه آب این شهرستان نیز 100 

میلیارد ریال تخصیص داده شده است.
غالمرضا شریعتی افزود: در فاز دوم این طرح 
38 کیلومتر شبکه فاضالب برنامه ریزی شده 
شبکه  فعلی  وضعیت  به  اشاره  با  وی  است. 
فاضالب رامهرمز توضیح داد: هم اکنون سطح 
زیربنایی شبکه فاضالب رامهرمز نزدیک به 60 
آنجا که 60 درصد تکمیل  از  اما  درصد است 
وری  بهره  آن  از  درصد   20 فقط  است  نشده 
دارد. شریعتی اظهار کرد: همچنین یک تصفیه 
خانه آب اضطراری با هزینه 50 میلیارد ریال 
در رامهرمز در حال ساخت است که کمبود آب 
آشامیدنی این شهرستان را بر طرف می کند.

خبر

اصالح فرآیند اداری شرکت در راستای اجرای 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 

سلیمانی- گلستان: اولین نشست تیم بهبود و اصالح فرایندهای 
اداری با حضور معاونت برنامه ریزی، مدیران و کارشناسان این حوزه 
برگزار شد و در راستای اجرای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
قرار  معاونت  این  کار  دستور  در  شرکت  اداری  فرایندهای  اصالح 

گرفت.
اصالح  و  احصا  گرو  در  اداری  سالمت  ارتقای  گفت:  ایومن  علی 
فرآیندها و شناسایی گلوگاه ها است. وی با بیان اینکه در این نشست 
اصالح  فعالیت های شرکت در محورهای هشتگانه  روند  از  گزارشی 
نظام اداری ارائه شد، تصریح کرد: توجه به سهولت، سرعت عمل و 
کیفیت فرایندهای اداری مهم است و به همین دلیل این تیم تشکیل 
شده تا موارد نیازمند به اصالح، اعالم شود و با همفکری دوستان راه 
افزود: در هر فرایندی چندین  ایومن  ارائه گردد.  حل های مناسب 
دستورالعمل وجود دارد و باید تالش شود دستورالعمل ها شفاف و 
صریح اعالم شده و مراحل انجام کار به سرعت و سهولت و با کیفیت 

انجام شود.
وی گفت: روشن است که اختیار تغییر در فرایندها سطوح مختلفی 
دارد؛ در مواردی تغییر یک فرایند در سطح ستاد ممکن می شود 
و در مواردی نیاز به تصمیم گیری در سطوح باال وجود دارد و در 
تغییرات فرایندها باید سلسله مراتب اداری رعایت شود و هماهنگی 
بین واحدها بسیار ضروری است تا از جزیره ای کار کردن جلوگیری 
شود. معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضالب استان 
انتقال  برای  هماهنگی  و  تعامل  را  نشست  این  از  هدف  گلستان، 
معاونت  این  اصلی  رویکرد  گفت:  و  دانست  معلومات  و  تجربیات 
شرکت  این  اینکه  به  اشاره  با  وی  هاست.  حوزه  بین  تعامل  ایجاد 
بهبود ساختار سازمانی  در  بلندی  های  گام  تاکنون  تشکیل  بدو  از 
مختلف شرکت،  های  تقویت حوزه  با  داشت:  اظهار  است،  برداشته 
در  ها  فعالیت  استانداردسازی  کارکنان،  آموزش  و  توانمندسازی 
راستای تمدید گواهینامه های ایزو 9001  می توان موفقیت های 

زیادی کسب کرد.

 همراهی اقلیت های دینی یزد با نظام 
جمهوری اسالمی

صادقی- یزد؛ معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی یزد گفت: پیروان اقلیت های دینی در پیروزی انقالب، دوران 
دفاع مقدس و عصر سازندگی همراه ملت و نظام بودند و در این راه 

شهدایی تقدیم کردند.
سید خلف حوتی نژاد در نشست کمیته اقلیت های دینی ستاد دهه 
فجر استان با گرامیداشت یاد »رستم آذرباد« شهید زرتشتی افزود: 
یاد و خاطره این شهید زرتشتی همه ساله گرامی داشته می شود و 

نباید رشادت های شهیدان فراموش شود.
وی ادامه داد: اقلیت های دینی از جمله زرتشتیان استان در غم و 
شادی مردم ایران حضور داشتند، این سرمایه ارزشمندی برای نظام 
است.  معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
یزد با یادآوری زندگی مسالمت آمیز مسلمانان، زرتشتیان و کلیمیان 
یزد گفت: مردم یزد سال ها در کنار هم با آرامش زندگی کردند که 

این امر باعث شهرت یزد به عنوان شهر صلح شده است.
حوتی نژاد برنامه های متنوع و ایجاد نورآوری در برنامه های ستاد 
شورای  جانشین  زارع  سعید  شد.  خواستار  را  یزد  استان  فجر  دهه 
هماهنگی سازمان تبلیغات اسالمی یزد نیز در این نشست با تقدیر 
از فعالیت انجمن های زرتشتیان یزد در برنامه های دهه فجر اظهار 
امیدواری کرد که همچون سال های گذشته این برنامه ها با تنوع 

بیشتری برگزار شود.

خبر

چهاردهمین نشست هم اندیشی هیأت رئیسه 
مدیران شهرک های صنعتی  و  بازرگانی  اتاق 
البرز با حضور مدیر عامل و معاون منطقه ویژه 
اقتصادی پیام، هیات رئیسه اتاق بازرگانی، مدیر 
کل گمرک  و جمعی از فعاالن اقتصادی استان 

در منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، در 
این نشست گزارشی از آخرین وضعیت منطقه 
ویژه اقتصادی پیام و روند رو به رشد آن توسط  
دکتر علیخانی معاون منطقه ویژه اقتصادی پیام 
مطرح شد و راهکارهای تعامل صاحبان صنایع 
مستقر در شهرک های صنعتی با منطقه ویژه 
اقتصادی پیام مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استان  گمرک  سرپرست  ساز  بنا  اصغر  علی 
اداره  های  توانمندی  از  گزارشی  نیز  البرز 
استقرار  به  اشاره  و ضمن  ارایه  گمرک   کل  
اقتصادی  ویژه  منطقه  در  البرز  استان  گمرک 

پیام افزود: ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی و 
سود بازرگانی کاالها، ماشین آالت و مواد اولیه 
واحدهای مستقر در منطقه به عنوان بخشی از 
مزیت های گمرکی منطقه ویژه اقتصادی پیام 

محسوب می شود.
امکان  گفت:  البرز  استان  گمرک  سرپرست 
ورود و خروج کاال از منطقه به خارج از کشور 
بدون تشریفات گمرکی، امکان ترانزیت و صدور 

خرده  امکان  و  محدودیت  بدون  کاال  مجدد 
از  خروج  برای  خارجی  اتباع  به  کاال  فروشی 
کشور نیز از دیگر  مزیت های گمرکی جهت  
سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام 

خواهد بود.
پیش بینی تمهیدات الزم به منظور برگزاری 
های  توانمندی  دائمی  نمایشگاه  افتتاح  آیین 
اتاق  در  استان  خدماتی  و  صنعتی  تولیدی، 
به مناسبت دهه مبارک فجر  البرز   بازرگانی 
و همچنین آشنایی با شرکت توسعه صادرات 
از دیگر مواردی بود که در این نشست عنوان 

شد.
از کشور  ادامه این نشست سرمایه گذاری  در 
آمادگی  نشست  این  در  حضور   با   فرانسه 
گذاری  سرمایه  برای  مشارکت  برای  را  خود 
در شهرک های صنعتی در اجرای طرح پساب 
تصفیه خانه های شهری و بازیافت آن در این 

شهرک ها مطرح کرد.

پیام، میزبان چهاردهمین نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی و شهرك های صنعتی البرز

 ایجاد 197 هزار شغل در مناطق کم  
توسعه  یافته

 اراك به شاخصه های شهر سالمت
 آراسته شود

مدیرعامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره( با اشاره به کمک به 
از  اعم  اقتصادی  بنگاه  راه اندازی حدود 330 
ظرفیت  گفت:  محور  اجتماع   و  محور  بنگاه  
اشتغال ایجاد شده در این مجموعه  بالغ بر 197 
هزار مورد بود. هم چنین 5800 میلیارد تومان 
ظرفیت سرمایه گذاری طرح های توانمندسازی 

اقتصادی و اشتغال زایی ما بوده است.
عمومی  روابط  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نوروزی در حاشیه  بنیاد برکت، دکتر عارف 
در  که  جهادی  مدیریت  همایش  چهارمین 
شد،  برگزار  صداوسیما  همایش های  سالن 
بنیاد  در  جهادی  مدیریت  جلوه های  درباره 
برکت که در این همایش برگزیده و عملکردش 
مورد تقدیر قرار گرفت، اظهار کرد: ما در بنیاد 
برکت در راستای اجرای منویات مقام معظم 
اقتصادی،  توانمندسازی  بر  مبنی  رهبری 
کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای افراد مستعد 
کار در مناطق کم تر توسعه یافته و با استفاده 
از ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی هر منطقه 
قالب  در  مردم  مشارکت  با  را  بنگاه هایی 
تعاونی ها و یا مجموعه های کوچک و متوسط 
شکل می دهیم. وی افزود: بر این اساس موفق 
از  اعم  اقتصادی  بنگاه   330 حدود  شده ایم 
که  کنیم  ایجاد  اجتماع محور  و  بنگاه محور 
ظرفیت اشتغال ایجاد شده در این مجموعه 
197 هزار مورد بود. هم چنین 5800 میلیارد 
طرح های  سرمایه گذاری  ظرفیت  تومان 
توانمندسازی اقتصادی و اشتغال زایی ما بوده 
است. مدیرعامل بنیاد برکت با بیان این که در 
راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
و  صنعتی  کشاروزی،  تولیدی،  مزیت های 

دامپروری را پوشش داده ایم که مورد توجه واقع 
شده است، گفت: ما تمام برنامه های 25 گانه 
در زمینه های مختلف اعم از ساخت مدارس 
و مراکز فرهنگی، ساخت خانه های محرومان، 
اجرای طرح های زیربنایی چون ساخت جاده و 
پل و آب رسانی و خدمات حمایتی و مالی در 
زمینه های بیمه و وام را با قوت ادامه می دهیم.

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در  مشارکت  با  برکت  بنیاد  این که  بیان  با 
بخش های  در  اقتصادی  بنگاه های  راه اندازی 
و  اقتصادی  توانمندسازی  به   اقدام  محروم 
اجتماعی و فراهم کردن شرایطی برای زندگی 
بهتر مردم کرده است، گفت: این یک الگو از 
مدیریت جهادی با نگاه به محرومیت زدایی و 
فقرزدایی است که امیدواریم در همه ی کشور 
ساری و  جاری شود. محمد شریعتمداری در 
حاشیه  چهارمین همایش مدیریت جهادی با 
بیان این که مدیریت جهادی برپایه ی علم و 
درایت می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت 
امروز باشد، اظهار کرد: البته بخشی از کار هم 
معنوی  عنصر  زیرا  بازمی گردد،  اعتقادات  به 
اعتقادات مدیران  مدیریت چهادی ریشه در 
کار  ثواب  و  اجر  از  بخشی  بدانند  که  دارد 
امروزشان را در جهان آخرت خواهند گرفت 
و این حتماً تاثیر به سزایی در حرکت شان دارد.

وی با اشاره به نمود مدیریت جهادی و اقتصاد 
مقاومتی در عملکرد بنیاد برکت اظهار کرد: بنیاد 
برکت در چارچوب سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری هدف گذاری کرده و دستگاهی 
و  محرومان  اختیار  در  را  منابعش  که  است 
مستضعفان قرار داده و با استفاده از مدیران 
خدوم اقدام به شناسایی و رفع محرومیت در 

مناطق مختلف کشور کرده است.

داودی- اراک: شهردار کالنشهر اراک گفت: 
هدفمند  مشارکت  سایه  در  باید  شهر  این 
تمامی اقشار مردم به شهر دوستدار شهروند، 

سالمت و محیط زیست آراسته شود.
داود تاجران در نشست هم اندیشی با زنان 
فرهیخته کالنشهر اراک افزود: اراک از ظرفیت 
های صنعتی، فرهنگی و دانشگاهی قوی بهره 
مند است که نیاز است این توان با حضور 
برنامه محور گروه های مرجع و فرهیخته و 
در سایه همراهی همه الیه های جمعیتی در 
راستای بهبود کیفیت مدیریت شهری فعال 
شود. وی اظهار کرد: نخستین ویژگی مدیریت 
شهری موفق داشتن افق فکری باز و دامن 
زدن به مشارکت جویی در امور است و به 
منظور استقرار سیستم های نوین مدیریتی 
در کالنشهر اراک نیاز است که تمامی توان 
مسئوالن  همراهی  و  هماهنگی  و  مردمی 
کرد:  خاطرنشان  اراک  شهردار  شود.  اعمال 
پارک بانوان اراک که عملیات اجرایی آن به 
درازا انجامیده تا پایان امسال به بهره برداری 
می رسد و تالش بر این است که سهم زنان 
در امکانات تفریحی و ورزشی در اراک تقویت 
های  کانون  شده  حساب  برنامه  با  و  شده 
فعالیت زنان در فرهنگسراهای مناطق مختلف 
شهر رشد کند. تاجران ادامه داد: مساجد و 
حسینه های سطح شهر تنها کاربری دینی 
ندارند و شهرداری در صدد است که بخشی 
از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی را در این 
زنان  داد:  توضیح  وی  کند.  راهبری  اماکن 
امور  استان هستند و در  از جمعیت  نیمی 

راهبری و تربیتی خانواده رکن اساسی دارند 
و می طلبد مشارکت جویی در امور مدیریت 
شهری به ویژه طرح تفکیک پسماند از مبداء 
با همراهی آنان در اراک به گام اجرایی بزرگ 
 30 کرد:  اظهار  اراک  شهردار  شود.  تبدیل 
درصد از 400 تن پسماند روزانه اراک را مواد 
دورریز خشک شامل می شود که اگر با برنامه 
اصولی از درون منازل بدون آلودگی به چرخه 
بازیافت برگردد ضمن اینکه از تولید 130 تن 
زباله جلوگیری شده، ارزش افزوده باال مالی و 

اشتغال نیز با خود دارد.
تاجران اظهار کرد: شهرداری آمادگی دارد در 
این راستا برنامه تلویزیونی همراه با قرعه کشی 
برای خانواده های مشارکت جو ترتیب دهد تا 
فرهنگ تفکیک پسماند از مبدا نهادینه شود.

وی یادآور شد:تکیه بر ظرفیت سرا محله ها 
به ویژه در مناطق حاشیه ای برای همراهی 
و  فرهنگی  اجتماعی،  خدمات  بر  نظارت  و 
است  اراک  در  نیاز  مورد  مسایل  از  تربیتی 
ضمن آنکه بوستان های شهری اراک نیازمند 
خانه های کودک و مادر برای سرویس دهی 
به این قشر و همچنین بهسازی فضا برای 
استفاده مردم در فصول بهار و تابستان دارند 
که به عنوان برنامه های مدیریت شهری اراک 
دنبال می شود. شهردار اراک خاطرنشان کرد: 
کارسازی مبتنی بر نیاز خدمات شهری برای 
اقشار جویای کار زنان با بازار کار تضمین شده 
نیاز دارد و پیشنهاد می شود طیفی از بانوان 
با تشکیل تعاونی چند منظوره در این مسیر 

گام بردارند.
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شرکت تعاونی ایثارگران میثاق کرج 
دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

تا  آید  می  بعمل  دعوت  تعاونی  محترم  اعضا  کلیه  از 
تعاونی  اول شرکت  نوبت  العاده  در مجمع عمومی فوق 
ایثارگران میثاق کرج روز دوشنبه 96/11/9 ساعت 14 
در ماهدشت بلوار امام آزادگان 2 دفتر تعاونی ایثارگران 

تشکیل میشود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 

1-طرح و تصویب اساسنامه
2- اصالح ماده 4 اساسنامه

3 – اصالح ماده 6 اساسنامه 
مدیر عامل تعاونی ایثارگران میثاق کرج

شرکت تعاونی ایثارگران میثاق کرج 
دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول

از کلیه اعضا محترم تعاونی دعوت بعمل می آید تا در مجمع 
تعاونی  شرکت  اول  نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی 
 16 ساعت   96/11/23 دوشنبه  روز  کرج  میثاق  ایثارگران 
ایثارگران  تعاونی  دفتر   2 آزادگان  امام  بلوار  ماهدشت  در 

تشکیل میشود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

 استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 2 – طرح و تصویب 
صورت های مالی سال 95   3 – طرح و تصویب بودجه سال 
مدیره  هیات  البدل  علی  و  اصلی  اعضای  انتخاب   –  4   96

5 – انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس 
مدیر عامل تعاونی ایثارگران میثاق کرج

 آگهی مزایده
 در پرونده کالسه 960796اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه آقای 
اصل  بابت  ریال   104421793 مبلغ  پرداخت  در  به  محکوم  سانلی   محمد 
در  مدنی  احکام  اجرای  و  محاسبه  قابل  و  تادیه  تاخیر  خسارت  بدون  خواسته 
به  بنا  اجرا  این  لذا  پرویز جهانیان گردیده است  آقای  اجرای حکم در حق  روز 
طریق  از  و  توقیف  آن  تامین  جهت  را  علیه  محکوم  اموال  محکوم له  درخواست 
شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای  مدیر  و  دادستان  نماینده  حضور  با  مزایده 
به فروش می رساند ضمناً مال مورد مزایده یک قطعه  زیر  جویبار تحت شرایط 
دیوار  و  اشجار  عیانی  هرگونه  فاقد  مربع  متر   100 حدود  مساحت  به  زمین 

پیرامونی   میباشد 
زمین چنگیز غالمحسینی  و  به کوچه  متر  به طول حدود 10  اربعه شماال  حدود 
جنوبا طول حدود 10 متر زمین عبداهلل غالمحسینی شرقا به طول حدود 10 متر 
به زمین چنگیز غالمحسینی غربا به  طول حدود 10 متر به زمین حمید سیفی 
ارزیابی شده پایه  از مبلغ  قیمت کل کارشناسی شده 105/000/000ریال مزایده 
شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند 
موعد و زمان فروش روز شنبه مورخ 96/11/21ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری جویبار می باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای 
اداری پس از انتشار می باشد آدرس جویبار روستای انبارسر پشت پاسگاه مرزبانی 

ساحل انبارسر
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی
احتراما نظر به اینکه آقای مصطفی افشاری  شکایتی علیه متهم مسیح اصغری به 
اتهام ضرب و جرح عمدی به شماره پرونده 960373در این شعبه دادگاه مطرح و در 
حال رسیدگی می باشد و وقت رسیدگی به تاریخ 96/5/20و ساعت 10 صبح صادر 
نامبرده  متهم  اقامت  نبودن محل  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  و  است  گردیده 
ممکن نگردیده است بدین وسیله و اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب با درجه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار به نامبرده ابالغ می گردد تا در 
وقت رسیدگی فوق در این شعبه دادگاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود ضمن هزینه نشر آگهی از طریق امور مالی دادگستری قابل پرداخت میباشد 
مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ کیفری 2 دادگستری شهرستان میاندرود

رو نوشت آگهي حصروراثت
بابا احمدی داراي شناسنامه شماره 3 متولد 1344 به  آقاي غالم حسین رضایی 
شرح دادخواست به کالسه 960586 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حاجی بابا رضایی بابا احمدی به شناسنامه 
بدرود زندگي گفته ورثه  اقامتگاه دائمي خود  تاریخ 91/11/25 در  شماره 62 در 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1ـ  خواهان فوق الذکر ) پسر متوفی ( 

2 ـ  امیرقلی رضایی بابا احمدی  فرزند حاجی بابا به  ش ش 296  متولد 1338 
) پسرمتوفی( 

3 ـ حسین  رضایی بابا احمدی  فرزند حاجی بابا به  ش ش 162  متولد 1334 
) پسرمتوفی( 

4 ـ  قربانعلی رضایی بابا احمدی  فرزند حاجی بابا به  ش ش 377 متولد  1351) 
پسرمتوفی( 

5 ـ خانم سلطان رضایی بابا احمدی  فرزند حاجی بابا به  ش ش  357متولد 1330  
) دخترمتوفی( 

6 ـ خورشید رضایی بابا احمدی  فرزند حاجی بابا به  ش ش  9 متولد  1341) 
دخترمتوفی( 

 ( متولد1350   376 به  ش ش  بابا  حاجی  فرزند  احمدی   بابا  سنبررضایی  ـ   7
دخترمتوفی( 

اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مذکور رادر یک نوبت یک مرتبه آگهي 
مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یاوصیت نامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهي ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.

ستاره علیخانی ـ متصدی شورای حل اختالف شماره 2 چلگرد 

متن آگهی 
شکات محمد پاپی و غیره شکایتی علیه متهمین 1-علی پاپی معرف )به اعظمی ( 
فرزند لطفعلی 2-مصطفی مدهنی فرزند پیری 3-مرتضی مدهنی فرزند گیجعلی 
بر سرقت احشام دادگاه های عمومی  اتهام دایر  به  4-محمد مدهنی فرزند پیری 
شهرستان خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )106 جزایی سابق ( واقع در خرم آباد خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده 
روبروی تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9609986611200221 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1396/12/5 ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن متهمین مصطفی مدهنی و غیره و درخواست شاکی و به تجویز ماده 
کیفری  دادگاه  دستور  و  مصوب 1392  کیفری  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   344
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به دادگاه 

ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
منشی شعبه ۱۰6 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )۱۰6 جزایی سابق ( –کیومرث توحیدی فر . 

ضرورت بیمه خدمات توانبخشی

به  اشاره  با  ایران  توانبخشی  و  فیزیکی  طب  انجمن  رئیس 
امیدواریم  گفت:  بیماران  این  شدن  بستری  امکان  عدم 
خدمات  بیمه  پوشش  ازمعلوالن  حمایت  قانون  تصویب  با 
زمان  پیام  کامل حل شود.به گزارش  به صورت  توانبخشی 
،دکترسیدمنصور رایگانی در افتتاحیه  بیست ویکمین کنگره 
سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران گفت: 
موضوعاتی که در کنگره مطرح می شود با هدف به روز رسانی 
کارکنان و متخصصان این حرفه ها در موردش بحث می شود 
این رشته در طول سال  و متخصصان  نظران  تمام صاحب  و 
برای به روز رسانی اطالعات علمی خود  و تبادل اطالعات و 
اینجا جمع می  با این حیطه در  از یافته های مرتبط  آگاهی 
شوند و سخنرانی های مختلفی ارائه می دهند.وی افزود: در 
این کنگره در طی سه روز پیاپی عالوه بر ارائه سخنرانی های 
کارگاه های  علمی همکاران  اطالعات  رسانی  روز  به  و  علمی 

مرتبط با طب فیزیکی و توانبخشی نیز برگزار می شود.
در  اظهارکرد:  ایران  توانبخشی  و  فیزیکی  انجمن طب  رئیس 
در  تزریق  جهت  سونوگرافی  کارگیری  به  با  ها  کارگاه  این 
مفاصل دچار اسپاسیتی،استفاده از سونوگرافی برای تشخیص 
بیماری های زانو همچنین کاربرد ام آر آی و نحوه تفسیر و 

خواندن تصاویر ام آر آی مطرح می شود.
های  حیطه  که  علمی  موضوعات  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
مختلف طب فیزیکی و توانبخشی را در بر می گیرد از قبیل 
دردهای سیستم اسکلتی وعضالنی، توانبخشی نواحی عصبی 
الکترودیاگنوز  تشخیصی  های  تازه  همچنین  و  عضالنی  و 
می  مطرح  هم  توانبخشی  پرستاری  بحث  موازی،  بهصورت 
خود  مطالب  مستقل،پرستاران  بخش  یک  صورت  به  و  شود 
دهند. می  ارائه  است  توانبخشی  پرستاری  با  مرتبط  که  را 

رایگانی گفت: همکاران گروه های مختلف توانبخشی از جمله 
حضور  فنی  ارتوپدی  و  گفتاردرمانی  کاردرمانی،  فیزیوتواپی، 
پیدا می کنند و به صورت فعال مطالب خود را که مرتبط با 

این حوزه است ارائه می دهند.
ایران گفت:مسائل و  رئیس انجمن طب فیزیکی و توانبخشی 
مشکالت حرفه ای در این کنگره مطرح و بیان می شود که 
سرویس  در  بیماران  کردن  امکانبستری  عدم  معضالت  این 
زمینه مشکالت  این  االن در  ما  و  توانبخشی است  های طب 
آن  به  حتما  باید  که  است  موضوعی  این  و  داریم  فراوانی 
و  بهداشت  سیاستگذاری  سیستم  امیدواریم  شود.  پرداخته 
مهم  این موضوع  به  گر  بیمه  و خصوصا سازمان های  درمان 
خدمات  به  نیازمند  که  بیمارانی  که  بدهند  بیشتری  اهمیت 
فیزیکی  طب  های  سرویس  در  هستند  بستری  توانبخشی 
کنند. دریافت  را  الزم  خدمات  و  شوند  بستری  توانبخشی  و 

قانون  تصویب  نهایی  مراحل  با طی  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 
حمایت از معلوالن که در حال حاضر در شورای نگهبان است 
کامل  به صورت  توانبخشی  ای خدمات  بیمه  پوشش  موضوع 
دهد. ارائه  را  این خدمات  بتواند  پایه  های  بیمه  و  حل شود 

رایگانی گفت: با توجه به بندی که در این قانون وجود دارد و 
بیمه های پایه را ملزم می کند که خدمات پزشکی مرتبط با 
معلولیت راپوشش بدهد، امیدواریم که در آن خدماتی که تا 
االن پوشش داده نشده به طور کامل پوشش داده شود و این 

مشکل برطرف گردد.

خبر

پرداخت یارانه اضافی
 به مددجویان کمیته امداد

از  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس 
پرداخت یارانه اضافی به ارزش 247 میلیارد 
تومان برای اولین بار از طریق کمیته امداد 
از  رونمایی  نشست  در  فتاح  داد.پرویز  خبر 
خودکفایی   و  اشتغال  جدید  برنامه های 
کمیته امداد با بیان اینکه این یارانه اضافی به 
صندوق والیت واریز شده و سپس در اختیار 
مددجویان قرار گرفته است، گفت: در 9 ماه 
گذشته مستمری اضافه که مصوبه دولت و 
مجلس بود از طریق خود دولت به حساب 
که  درحالیست  این  می شد.  واریز   یارانه 
این افزایش مربوط به مستمری مددجویان 
بود، به همین دلیل دستورالعمل  جدید به 
بدون  و  رفت  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
هیچ مخالفی  تصویب شد تا این مبلغ توسط 
کمیته  امداد پرداخت شود.وی با بیان اینکه 
در همان ساعات اولیه نزدیک به 400 نفر 
برداشت  خود  حساب های  از  را  مبلغ  این 
به  همچنین  دولت  کرد:  اظهار  کردند، 
کمیته امداد اعتماد کرد و واریز مبلغ 157 
میلیاردی یارانه 1.5 میلیون خانواده نیز بر 

عهده کمیته امداد قرار گرفت.
فتاح در ادامه از اتفاق نظر دولت و مجلس 
برای اختصاص 2000 میلیارد تومان بودجه 
و  داد  خبر  سال 97  در  وام  پرداخت  برای 
این  از  تومان  میلیارد   1400 کرد:  تصریح 
بودجه در اختیار کمیته امداد و 600 میلیارد 
نیز در اختیار  بهزیستی قرار خواهد گرفت. 
با این وجود تالش خواهیم کرد تا این مبلغ 

را افزایش دهیم.
اختصاص  به  اشاره  با  امداد  کمیته  رئیس 
توسعه  صندوق  از  میلیاردی   1.5 بودجه 
ملی برای اشتغال زایی در شهرهای زیر 10 
هزار نفر، ادامه داد: کمیته امداد تا پیش از 
هم  باز  اما  نبود  استانی  کارگروه  عضو  این 
رسمی  عضو  امداد  کمیته  دولت  اعتماد  با 
کارگروه استانی شد تا از این ظرفیت استفاد 
کند. این مبلغ نزدیک به 600 هزار میلیارد 
تومان است که بانک ها باید معادل همین 
آن  به  اعتبارات  اختصاص  برای  را   مبلغ 

اضافه کنند.
فتاح با تاکید بر اهمیت انجام  کار علمی در 
خصوص طرح های اشتغال زایی، اظهار کرد: 
ما باید با مبانی روز علمی کشور، منطقه و 
دنیا این طرح ها را اجرایی کنیم. طرح های 
امداد  کمیته  توسط  کشور  در  شده  اجرا 
می توانند  به عنوان الگوی کشورهای دیگر 

نیز قرار بگیرند.

خبر

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
مجلس  و  دولت  گفت:  اسالمی  شورای 
طرح  ایرادات  رفع  با  تا  می کنند  تالش 
تحول سالمت نسبت به تداوم توانمند این 
کمک  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  طرح 
براساس  کرد:  اظهار  خالقی  کنند.بشیر 
تحول سالمت  طرح  توسعه  ششم  برنامه 
اساسی  زیرساخت های  شدن  اجرایی  با 
همچون نظام ارجاع و پزشک خانواده باید 
به شکل کامل و جامع اجرایی شود که در 
این مسیر می توان ایرادات و اشکاالت به 

وجود آمده را نیز برطرف کرد.
وی با رد شایعه حذف طرح تحول سالمت 
و نظام بیمه همگانی، خاطرنشان کرد: در 
که  کردیم  مصوب  توسعه  ششم  برنامه 
طرح تحول سالمت با بازنگری و تغییرات 
در برخی هزینه ها تداوم پیدا کند که بر 

وزیر  برنامه های  به  مجلس  اساس  همین 
بهداشت و درمان رای داده است.

و کوثر در مجلس  نماینده مردم خلخال 
شدن  اجرایی  اهمیت  اسالمی  شورای 

پزشک  و  ارجاع  نظام  بالینی،  راهنمای 
نظام  برنامه های  تحقق  در  را  خانواده 
باید  کرد:  بیان  و  شد  یادآور  را  سالمت 
بخش  این  در  مازاد  هزینه های  جلوی 
متفرقه  شکل  به  داروها  فروش  ویژه  به 
و  شده  گرفته  کتاب  و  حساب  بدون  و 
و  متخصص  پزشکان  به  دسترسی  در 
شود  ایجاد  محدودیت  نیز  تخصص  فوق 
نظام  اجرای  با  افراد  مرحله  به  مرحله  تا 

ارجاع سالمتشان را کنترل کنند.
و  مجلس  علنی  صحن  در  افزود:  خالقی 
در تصویب بودجه سال آینده به یقین از 
خواهیم  دفاع  حوزه  این  اعتباری  منابع 
به  طرح  این  از  ناشی  بدهی های  تا  کرد 
جامعه پزشکی و بخش بیمه ها به گونه ای 
تامین شده و دغدغه ها در اجرای صحیح 

طرح تحول سالمت برطرف شود.

حذف طرح سالمت در دستور کار دولت نیست

و  غیردولتی  مدارس  سازمان  رئیس  و  وزیر  معاون 
توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: با اجرای طرح خرید خدمات آموزشی مشکل 
کمبود معلم در مناطق مختلف این استان رفع خواهد 
و  آموزش  شورای  نشست  در  زینی وند  شد.مجتبی 
پرورش استان اظهار کرد: در مناطق این استان که 
فضای  دارد  وجود  متخصص  انسانی  نیروی  کمبود 
قرار  غیردولتی  موفق  موسسه های  اختیار  در  الزم 
افراد  از ظرفیت  پرداخت هزینه آموزش،  با  و  گرفته 
بومی متخصص برای آموزش به دانش آموزان استفاده 
می شود وی هدف از اجرای این طرح را  کمک به رفع 
مشکل اشتغال در مناطق مختلف استان و همچنین 
و  کرد  عنوان  متخصص  معلمان  کمبود  رفع مشکل 
گفت: اجرای طرح آموزش الکترونیکی به دانش آموزان 
است  اعتبار  ریال  میلیارد  نیازمند حدود 40  استان 
فرد  اعتبار توسط یک  این  از  ریال  میلیارد  که  10 
از طریق  نیز  دیگر  ریال  میلیارد  و 5  غیربومی  خّیر 
شد.معاون  خواهد  تامین  پرورش  و  آموزش  وزارت 
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اجرای این طرح 
متناسب با استانداردهای جهانی است و نقش مهمی 
در ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان دارد.زینی وند از 
احداث سه مدرسه 6 کالسه با مشارکت افراد خّیر در 
استان خبر داد و گفت: عالوه بر این 5 میلیارد ریال از 
سوی وزارت آموزش و پرورش برای خرید تجهیزات 

آموزشی مدارس ایالم اختصاص خواهد یافت .

کشاورزان،  اجتماعی  بیمه   صندوق  مدیرعامل 
روستائیان و عشایر از واریز عیدی 43 هزار مستمری 
حقوق  با  همزمان  صندوق  این  پوشش  تحت  بگیر 
بهمن ماه خبر داد.محمدرضا رستمی ، درباره زمان 
این  پوشش  تحت  بگیران  مستمری  عیدی  واریز 
بگیر تحت  اظهار کرد: 43 هزار مستمری  صندوق 
پوشش ما عیدی خود را همزمان با حقوق بهمن ماه 
خود دریافت می کنند.وی درباره میزان این عیدی 
طور  به  واریزی  عیدی  میزان  گذشته  سال  گفت: 
امسال  برای  که  بود  تومان  هزار   300 میانگین 
متفاوت  افراد  دریافتی  حقوق  میزان  بر حسب  نیز 
اجتماعی کشاورزان،  بیمه  است.مدیرعامل صندوق 
یک  حاضر  حال  در  افزود:  عشایر  و  روستائیان 
میلیون و 300 هزار نفر تحت پوشش این صندوق 
هستند و 43 هزار نفر مستمری دریافت می کنند اما 
از آنجایی که این صندوق نوپاست هنوز بازنشسته ای 
نداریم و اولین گروه بیمه پردازان صندوق در سال 
با  ایسنا رستمی  بازنشسته می شوند.به گزارش   99
اشاره به قانون جدید بازنشستگی پیش از موعد در 
این صندوق نیز گفت: یک فرد بیمه شده صندوق 
پرداخت  سابقه  با  و  سالگی   65 به سن  رسیدن  با 
15 سال حق بیمه می تواند بازنشسته شود اما طبق 
قانون جدید پیش از موعد یک فرد با 70 سال سن و 
10 سال سابقه پرداخت حق بیمه می تواند از امکان 

بازنشستگی استفاده کند.

رفع مشکل کمبود معلم با خرید 
خدمات آموزشی 

واریز »عیدی« بیمه شدگان همزمان 
با حقوق بهمن

اقدام  خواستار  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
بازنشستگان  حقوق  سازی  همسان  برای  دولت 

فرهنگی، ارتش و سپاه شد.
روز  علنی   جلسه  در  تذکری  در  اوالدقباد  فریده 
یاد  گرامیداشت  ضمن  مجلس  )چهارشنبه( 
امنیت  از شورای عالی  نفتکش سانچی  جانباختگان 
مطرح  ابهامات  خواست  صالح  ذی  مراجع  و  ملی 
شده درباره حادثه نفتکش سانچی را برطرف کند و 

از حقوق شهدای این فاجعه صیانت کند.
ماده  براساس  توسعه  ششم  برنامه  در  افزود:  وی 
قانون  صحیح  اجرای  برای  الزم  اقدامات  باید   102
اعتبار  و  انجام  ایثارگران  به  رسانی  خدمات  جامع 
متاسفانه  اما  شود،  بینی  پیش  زمینه  این  در  کافی 
باید  اینکه  دیگر  نکته  و  نشده  انجام  مهم  این 
در  مقدس  دفاع  سال   8 طول  در  که  رزمندگانی 
جبهه ها حضور داشتند و با مجروحیت روبرو شدند 
براساس  دارند،  را  پزشکی  کمیسیون  تاییدیه  و 

قانون مربوطه جانباز محسوب شوند.
انجام  خواستار  مجلس  در  تهران  مردم  نماینده 
حقوق  سازی  همسان  برای  دولت  الزم  اقدامات 
گفت:  و  شد  سپاه  و  ارتش  فرهنگی،  بازنشستگان 
همچنین  فرزندان ایثارگران مشمول قانون خدمت 
در  مندرج  شرایط  براساس  نیز  عمومی  وظیفه 
خدمت خرید  درصدی   50 تخفیف  از  باید   قانون 

 برخوردار شوند.

درخواست همسان سازي حقوق 
بازنشستگان
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گروه صنعتي ایران خودرو که بزرگ ترین خودروساز 
خاورمیانه و طالیه دار صنعت خودرو کشور به شمار 
تولید،   مختلف  هاي  شاخص  در  توانسته  رود،  مي 
توسعه  و  از فروش و طراحي  کیفیت،  خدمات پس 
محصول گام هاي مهمي را در مسیر تحقق اهداف 

اقتصاد مقاومتي بردارد.   
آمار و اطالعات موجود از عملکرد این گروه صنعتي در 
9 ماه سپري شده از سال 96، حکایت از تحقق بخش 
زیادي از اهداف ترسیم شده ساالنه دارد. در سال جاري 
گروه صنعتي ایران خودرو توانست با ایجاد پایگاه تولید 
محصول در شهر سمنان و کرمانشاه گام مهمي را در 
از مهاجرت  این مناطق و جلوگیري  ایجاد اشتغال در 
نیروي کار جوان به سمت شهرهاي بزرگ بردارد. با بهره 
برداري از خط تولید در شهر سمنان 150 نفر به صورت 
مستقیم مشغول به کار شدند که اشتغال غیرمستقیم در 
بخش هاي خدماتي را نیز باید به این رقم افزود. سایت 
تولید در سمنان در فاز نخست تولید سمند را در دستور 
کار داشت که در پائیز سال جاری تولید پژو پارس نیز به 
آن اضافه شد.همچنین با بهره برداري از کارخانه ایران 
خودرو کرمانشاه با ظرفیت اسمی ساالنه تولید 30 هزار 
دستگاه و در دو شیفت کاري تعداد زیادي از جوانان 
ایجاد  اند..  شده  کار  به  مشغول  شهر  این  کار  جویاي 
مقام  سفر  مصوبات  از  کرمانشاه  خودرو  ایران  کارخانه 
معظم رهبری به استان کرمانشاه بوده است که در سال 
جاري به بهره برداري رسید. در فاز نخست این  کارخانه 
و در یک شیفت کاری، با ایجاد 300 شغل به صورت 
مستقیم،  ساالنه 15هزار دستگاه پژو پارس تولید می 
به ساالنه 30  کاری  در دوشیفت  میزان  این  که  شود 

هزار دستگاه افزایش خواهد یافت.
تیراژ تولید و عرضه محصوالت جدید

از  جدید  محصوالت  عرضه  و  محصول  توسعه 
رویکردهاي اصلي ایران خودرو است. در سال جاري 
محصوالت جدید تندر پالس،  دنا پالس،  دناپالس با 
اتوماتیک   207i ،اتوماتیک موتور توربورشارژ، پارس 
طراحي  است.  شده  عرضه  بازار  به  اس.5  هایما  و 
مجدد و تولید این محصوالت به صورت کامل با توان 
خودرو  ایران  صنعتي  گروه  کارشناسان  تخصص  و 
مشترک  محصول   ، پژو 2008  است.   محقق شده 

ایران خودرو و پژو نیز در سال 96 روانه بازار شد. 
از دیگر گام هایي که گروه صنعتي ایران خودرو در 
سال 96 در مسیر خودروساز شدن برداشته امضاي 
قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بین المللي براي طراحي 
و تولید پلتفرم محصوالت جدید است. براساس این 
قرارداد که میان ایران خودرو،  معاونت علمی-فناوری 
ریاست جمهوری، قطعه سازان، دانشگاه های صنعتی 
شریف و امیرکبیر، شرکت پینین فارینا ایتالیا، پانچ 
بلژیک، هیوندای پاورتک کره جنوبی و بنتلر و ماهله 
آلمان امضا شد، تمامی مراحل طراحی و تولید پلتفرم 

و محصول اختصاصی ایران خودرو توسط برترین های 
صنعت خودروی جهان آغاز شد. پیش بیني مي شود 
نخستین محصول این قرارداد دو و نیم سال آینده وارد 
آینده، 23 محصول  سال  در 10  و  ایران شود  بازار 
خواهد  تولید  شده  طراحي  پلتفرم  دو  روي  جدید 
قطعه  بر  جدید  محصوالت  تولید  در  تکیه  که  شد 
منظور  به  سال 96،  در  بود.   خواهد  داخلي  سازان 
پیگیري اجراي مفاد قرارداد بین المللي ایران خودرو 
طراحان  نشست  نخستین  جهاني،   برتر  طراحان  با 

پلتفرم جدید ایران خودرو نیز برگزار شد. 
خدمات پس از فروش 

اصلي  هاي  از شاخص  یکي  فروش  از  پس  خدمات 
محصول  از  مشتریان  رضایت  میزان  تعیین  در 
بین 40 شرکت خودروساز  امسال در  ایساکو  است. 
در  متوالی  دوره  هشتمین  برای  خارجی  و  داخلی 
ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
و تجارت  وزارت صنعت، معدن  از  نمایندگی  به  که 
انجام می شود، موفق به کسب جایگاه نخست شده 
است.  از سویي دیگر،  طبق گزارش ارزیابي شرکت 
بازرسي کیفیت و استاندارد ایران،  ایساکو بر اساس 
ارایه  افزایش سرعت  زمینه  برنامه ریزی یک ساله  در 
شبکه  در  خودرو  تعمیرات  زمان  کاهش  و  خدمات 
شبکه  در  تعمیرات  زمان  شد،  موفق  ها  نمایندگي 
روز   1.8 به  را  ایران خودرو  فروش  از  پس  خدمات 

حوزه  این  در  توجهی  قابل  رشد  به  و  دهد  کاهش 
شرکت  هاي  ارزیابي  نتایج  اساس  بر  یابد.  دست 
بازرسي کیفیت و استاندارد ایران، رضایت  مشتریان از 
خدمات پس از فروش ایران خودرو، در بهار 96 نسبت 
یافته  افزایش  امتیاز  قبل، 25  مشابه سال  مدت  به 
است. طبق گزارش شهریور شرکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران، شاخص رضایت مشتریان ایساکو 
که در بهار سال گذشته عدد 711 را نشان می داد 
در سه ماهه ابتدای سال 96 به 736 رسید و شرکت 
ایساکو با بهبود عملکرد خود باز هم موفق به افزایش 

چشمگیر رضایت مشتریان شد.
صادرات محصوالت

بازار جهاني  از  باالتر  توسعه صادرات و کسب سهم 
خودرو  ایران  اصلي  رویکردهاي  و  اهداف  جمله  از 
است. ایران خودرو درصدد است تا با توسعه و تنوع 

بتواند سهم  کیفیت  ارتقاي  و  به محصوالت  بخشي 
مناسبي را در بازار جهاني کسب کند. برهمین اساس، 
به  خودرو  ایران  محصوالت  از  تعدادي  سال 96  در 
بازار کردستان عراق معرفي شد، با اخذ استانداردها 
روي  به  کردستان  بازار  ورود،  براي  الزم  مجوز  و 
محصوالت ایران خودرو گشوده خواهد شد.  افزودن 
دیگر  از  نیز  اسکندریه  در  تولیدات  سبد  به  سمند 
اقدامات ایران خودرو در بخش صادرات است. در سال 
جاري 1000 دستگاه سمند در این خط تولید و روانه 
بازار عراق مي شود. عالوه بر سمند، در حال حاضر 
محصول پژو پارس در اسکندریه عراق تولید مي شود. 
این محصوالت سهم قابل توجهي از ناوگان حمل و 
نقل عمومي کشور عراق را به خود اختصاص داده اند.

از سویي دیگر؛ با توجه به استقبال مشتریان در بازار 
از  بخشي  عنوان  به  بندي  آپشن  هدف،  کشورهاي 

ایران  صادراتي  کشورهاي  در  خودرو  فروش  فرآیند 
خودرو درآمده  که با همکاري شرکت تولید خودروهاي 
خواست  و  نیاز  تامین  )آپکو(  خودرو  ایران  سفارشي 
مشتریان به عنوان یکي از اهداف و اولویت هاي اصلي 

ایران خودرو در این کشورها دنبال مي شود.
قرارداد ایران خودرو و مرسدس بنز در قالب 

شرکت مشترک
یکي دیگر از اقدامات ایران خودرو در عرصه مشارکت 
هاي بین المللي در سال 96 عقد قرارداد همکاري با 
قرارداد  بود.  قالب شرکت مشترک  بنز در  مرسدس 
ایجاد شرکت مشترک در حوزه فروش و خدمات پس 
شرکت  دو  این  میان  تجاری  خودروهای  فروش  از 
امضا  که  تجاری  قرارداد خودروهای  رسید.  امضا  به 
فروش  ایجاد شرکت مشترک در حوزه  شده شامل 
است.  تجاری  خودروهای  فروش  از  پس  خدمات  و 
فروش  مسئولیت  انحصاری  صورت  به  شرکت،  این 
خواهد  عهده  بر  را  بنز  مرسدس  تجاری  محصوالت 
داشت. همچنین شرکت دوم که قرار داد آن در ماه 
برعهده  را  تولید  مسئولیت  شود،  می  نهایی  آینده 
دارد و نسل فعلی و آینده کامیون آکتروس از جمله 

تولیدات این شرکت خواهد بود.
ستاره هاي کیفي محصوالت

بهبود  طریق  از  تولیدي  محصوالت  کیفیت  افزایش 
تولید، رکن  تامین و  مستمر در فرآیندها و زنجیره 

ایران خودرو به شمار مي رود. به  اصلي فعالیت در 
ویژه در سال هاي اخیر با عبور از موضوع تیراژ تولید 
اقتصادي،  و  یکنواخت  تولید  سطح  به  دستیابي  و 
ارتقاي کیفیت و توسعه محصوالت از محورهاي اصلي 
از کسب  بعد  است.  بوده  ایران خودرو  فعالیت هاي 
ستاره براي محصوالت در سال گذشته، در سال 96 
نیز به طور میانگین در هر ماه ستاره اي به ستاره 
شده  افزوده  خودرو  ایران  محصوالت  کیفیت  هاي 
ستاره  یک  از  سورن  امسال  ماه  فروردین  در  است. 
عبور کرده و دوستاره کیفیت را کسب کرده است. 
گزارش اردیبهشت ماه منتشر شده از سوي شرکت 
بازررسي و استاندارد ایران مبین افزایش ستاره هاي 
تندر اتوماتیک ایران خودرو بود. در این گزارش تندر 
به  3ستاره  کیفي  سطح  از  خودرو  ایران  اتوماتیک 
4ستاره ارتقا یافته است. در این میان شرکت ایران 
به  موسوم  تندر،  لیفت  فیس  طرح  ارائه  با  خودرو 
تندرپالس، رویکردي مستمر و همه جانبه ایي را در 
استمرار مسیر ارتقاء کیفیت محصوالت رنو تولیدي 
اولین  در  پالس  تندر  است.  گرفته  پیش  در  خود 
ارزیابي خود توانست 4 ستاره کیفیت را از آن خود 
کند. محصول دناپالس نیز در اولین حضور در ارزیابي 
هاي شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران توانست 
سه ستاره کیفیت را کسب کند. پیش بیني مي شود، 
در ماه هاي آینده و با اجراي پروژه هاي بهبود مستمر 
کیفیت روي این محصول جدید، جایگاه این خودرو 
در رده بندي خودروهاي تولید داخل، از رتبه فعلي 
نیز باالتر برود.درسال 96 محصولH30  کراس نیز 

موفق به کسب دوستاره کیفیت شد.
ورود محصوالت ایران خودرو به بازار سرمایه

گروه صنعتي ایران خودرو به منظور تنوع بخشي در 
ابزار هاي تامین مالي خود، براي نخستین باردر سال 
را  دنا  خودروي  دستگاه  هزارو 500  تعداد6  جاري، 
در بورس کاالي ایران عرضه مي کند. این تعداد 25 
دنا در  اهداف عرضه  از  دنا است.  تولیدات  از  درصد 
بورس کاال استفاده از معافیت مالیاتي 10 درصدي 
مالیات بر درآمد حاصل از فروش،  شفافیت در قیمت و 
معامالت، انتشار اوراق سلف موازي استاندارد در مسیر 
تامین مالی جدید و آزاد سازی قیمت خودرو است. 
داخل  تولید  سهم  افزایش  ارزآور،  صادرات  افزایش 
مي  از کشور  ارز  به خروج  منجر  که  در محصوالت 
شود و آغاز تولید و عرضه محصوالت جدید که باعث 
اشتغالزائي در ایران خودرو مي شود از جمله اقداماتي 
است که در سال هاي اخیر در گروه صنعتي ایران 
خودرو کلید خورده و در سال96 با جدیت بیشتري 
دنبال شده است.گروه صنعتي ایران خودرو در سال 
1396 اهتمام خود را به کار بسته تا در جهت تحقق 
 شعار اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال نقش مؤثر و 

شایسته اي را ایفا کند.

»ایران خودرو« پیشتاز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، تولید و اشتغال 

توسعه محصول و عرضه محصوالت جدید از رویکردهاي اصلي ایران خودرو 
است. در سال جاري محصوالت جدید تندر پالس،  دنا پالس،  دناپالس با موتور 
توربورشارژ، پارس اتوماتیک، 207i اتوماتیک و هایما اس.5 به بازار عرضه شده 
است. طراحي مجدد و تولید این محصوالت به صورت کامل با توان و تخصص 
کارشناسان گروه صنعتي ایران خودرو محقق شده است.  پژو 2008 ، محصول 

مشترک ایران خودرو و پژو نیز در سال 96 روانه بازار شد. 

کاهش واردات،نتیجه تولید کاالی
 با کیفیت داخلی

گفت:  جنوبی  پارس  گاز  مجتمع  بازرگانی  مدیریت  سرپرست 
پروژه های  ساخت  باالدستی،  حوزه  در  باید  داخلی  سازندگان 

پاالیشگاهی حضور فعال تر و چشمگیرتری داشته باشند.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، جواد سهیلی گفت: اگر 
در داخل کشور، کاالی باکیفیت و مطلوب تولید شود، مجتمع 

گاز پارس جنوبی هیچگونه کاالی خارجی وارد نمی کند.
وی در ادامه به برخی چالش های مطرح شده از سوی سازندگان 
برای  نیاز  مورد  و گفت: صدور ضمانت های  اشاره کرد  داخلی 
پیمانکاران،  به  کارفرما  پرداخت  نحوه  معامالت،  در  حضور 
نبود خصوصیت ترجیحی در اخذ مناقصه و  برد- برد نبودن 
از مهم ترین چالش های مطرح شده ازسوی  قراردادهای خرید 
سازندگان داخلی است.این مقام مسئول با اشاره به افتتاح دفتر 
با افتتاح دفتر انجمن  کار سازندگان داخلی در مجتمع گفت: 
استصنا در مجتمع گازی پارس جنوبی و با تشکیل کارگروه های 
بتوانیم  امیدواریم  پاالیشگاهی،  نیازهای  شناسایی  و  مشترک 
گام موثری در جهت افزایش توان شرکت ها و سازندگان داخلی 

در بازار هدف عسلویه برداریم.

حجم مخازن سدها 14درصد کاهش یافت 

بر اساس آخرین آمار وضعیت بهره برداری مخازن سدها از اول 
مهر تا 20 دی ماه سال جاری حجم مخازن  سدها 14 درصد 
کاهش داشته و از 23.71 میلیارد مکعب به 20.38 میلیارد متر 

مکعب کاهش یافته است.
داده های موجود در  براساس  ایسنا،  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
حال حاظر ظرفیت کل مخازن سدهای کشور 50.0 میلیارد متر 
مکعب اعالم شده و میزان ورودی آب به سدها نیز 33 درصد 
کاهش یافته است.عالوه بر این در حال حاضر 41 در صد مخازن 
سدهای کشور پر است در حالی است سال گذشته در همین 

زمان 50 درصد مخازن سدهای کشور پر بوده است.
درصد  شش  با  نیز  کشور  سدهای  خروجی  میزان  همچنین 
کاهش روبرو بوده به طوری که سال قبل میزان خروجی سدها 
8.16 میلیارد متر مکعب  اعالم شده و امسال این عدد به 7.68 

کاهش پیدا کرده است.

کوتاه از انرژی

رشد قیمت نفت فراتر از 
پیش بینی ها خواهد بود

که  کرد  پیش بینی  آمریکایی  بانک  یک 
قیمت نفت، رشدی فراتر از پیش بینی های 
این  اساس  داشت.بر  خواهد  آن  گذشته 
ساکس،  گلدمن  آمریکایی  بانک  گزارش، 
پیش بینی کرد با توجه به عواملی همچون 
رشد تقاضا و پایبندی باال به توافق جهانی 
کاهش تولید نفت، رشد قیمت این کاال در 
ماه های آینده از پیش بینی های گذشته این 
بانک فراتر رود.این بانک پیش بینی کرد که 
قیمت  میانگین  میالدی،   2018 سال  در 
شاخص نفت خام برنت 62 دالر و میانگین 
قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا 57 دالر 
قیمت  که  است  حالی  در  این  بود.  خواهد 
اخیر  روزهای  در  برنت  خام  نفت  شاخص 

مرز 70 دالر را پیش سر گذاشت.

استات اویل در اندیشه ایجاد 
پایانه نفتی در نروژ

وزیر  ساویکنس«  »تریه  رویترز،  گزارش  به 
نفت و انرژی نروژ و »الدر ساتره« مدیرعامل 
شرکت استات اویل خبر دادند که این شرکت 
پروژه  امکان سنجی ساخت  نروژی مطالعه 
پایانه صادرات نفت را در سواحل شمالی نروژ 
آغاز کرده است.این پایانه قرار است نفت را 
حال  در  منابع  دیگر  و  کستبرگ  میدان  از 
توسعه دریافت و به بازارهای جهانی عرضه 
کند. به گفته ساویکنس، برای قطعی شدن 
ساخت این پایانه نیاز است که منابع نفتی 
دیگری عالوه بر کستبرگ، اکتشاف و بهره 

برداری شود.

الجزایر و ویتول سوآپ نفت و 
فرآورده های نفتی انجام می دهند

به گزارش رویترز، یک مقام رسمی شرکت 
دولتی نفت الجزایر )سوناتراک( اعالم کرد: 
قرار است این شرکت در یک قرارداد سوآپ 
)معاوضه(، نفت خود را به بزرگترین معامله 
گر نفتی جهان )ویتول( بفروشد و در عوض 

از آن فرآورده های نفتی بخرد.
کاهش  سوناتراک،  اقدام  این  از   هدف 

هزینه های واردات سوخت اعالم شد.

ادامه از صفحه1
میداني گفت: براي امســال 15 هزار حلقه چاه 
غیرمجاز را باید مسدود کنیم که تاکنون 9 هزار 
و 400 حلقه چاه مســدود شده است.وي افزود: 
باتوجه به اجراي این طرح در ســال گذشــته از 
شروع طرح تعادل بخشي تا امروز 34 هزار حلقه 
چاه غیرمجاز مسدود شــده است.میداني گفت: 
حدود 300 هزار حلقــه چاه غیرمجاز داریم که 
در طول برنامه ششــم باید این چاه ها را مسدود 
یا تعیین تکلیف کنیم.وي افزود: براساس برنامه 
ریزي انجام شــده امسال از محل انسداد چاه ها 
و کاهش اضافه برداشــت حــدود 930 میلیون 
مترمکعب کاهش برداشت از آب هاي زیرزمیني 
برنامه ریزي شده بود که با انجام انسداد چاه هاي 
غیرمجاز و کاهش برداشت چاه هاي مجاز تاکنون 
337 میلیون مترمکعب محقق شــده است که 
عدد پاییني است و باید حداقل از نظر زماني 75 
درصد این رقم محقق مي شــد.معاون وزیر نیرو 
در امــور آب و آبفا گفت: عقب ماندگي از برنامه 
پیش بیني شده براي انسداد چاه هاي غیرمجاز 
و اضافه برداشت چاه هاي مجاز به عدم تخصیص 
به موقع منابع مالي برمي گردد.میداني افزود: از 
ابتداي اجراي طرح تعادل بخشي تاکنون حدود 
یک میلیارد و 900 میلیون مترمکعب از برداشت 

آب هاي زیرزمیني کاهش یافت و براساس برنامه 
ششم توســعه که 11 میلیارد مترمکعب درنظر 
گرفته شــده اســت حدود 9 میلیارد مترمکعب 
دیگر باقي مانده کــه امیدواریم باتوجه دولت و 
ســازمان برنامه و بودجه امکان جبران این عقب 
ماندگي در سال هاي آینده ایجاد شود.وي گفت: 
تجهیز چاه هاي آب به وسایل اندازه گیري، نیاز 
به بودجه قابل توجهــي دارد به همین دلیل به 
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم به دلیل 
استقبال سازندگان کنتور در داخل کشور که این 

وســایل اندازه گیري را تولید مي کنند و نیاز به 
واردات آن نداریــم 2 هــزار میلیارد تومان براي 
خرید 400 هزار کنتور هوشمند حجمي بتوانیم 
از فاینانس داخلي اســتفاده کنیم.میداني افزود: 
بدون نصــب کنتورهاي هوشــمند نمي توانیم 
تشخیص دهیم چه مقدار برداشت غیرمجاز آب 
از منابع زیرزمیني داریم و حتي نگران هستیم با 
بســتن چاه هاي غیرمجاز اضافه برداشت از چاه 
هاي مجاز بیشتر شود به همین دلیل نصب لوازم 
اندازه گیري هوشمند به ما خیلي کمک مي کند.

وي گفت: براي امسال نصب 50 هزار کنتور فهام 
پیش بیني شــده بود که 17 هزار کنتور نصب 
شد که این رقم قابل قبول نیست.میداني افزود: 
از ابتــداي اجراي طرح تعادل بخشــي آب هاي 
زیرزمینــي 32 هزار و 500 کنتــور فهام نصب 
کردیــم و 7 هزار کنتور حجمي و هوشــمند در 
برنامه امسال پیش بیني شــده بود که تاکنون 
3 هــزار و 200 کنتــور از این نوع نصب شــده 
اســت.وي گفت: براي 465 هزار حلقه چاه مجاز 
کنتور هوشــمند و فهام باید نصب شود )کنتور 
فهــام میزان برداشــت آب را اندازه نمي گیرد و 
فقط میزان اســتفاده از بــرق را اندازه مي گیرد 
درحالیکــه کنتورهاي حجمي هوشــمند فقط 

میزان برداشت آب را اندازه مي گیرد(.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: 80 هزار 
حلقه چاه به کنتورهاي هوشمند حجمي و 400 
هزار حلقه چاه را با اســتفاده از فاینانس داخلي 
به کنتور هوشــمند حجمي باید مجهز کنیم که 
در یک دوره 3 ســاله با استفاده از تخصیص هاي 
به موقع قابل جبران است.میداني گفت: در داخل 
کشور 6 سازنده کنتور داخلي مجوز و تاییدیه هاي 
الزم براي تولید کنتــور را دریافت کردند و فقط 
تامین منابع مالي براي خرید کنتور الزم اســت 
چون هر کنتور 5 تا 6 میلیون تومان هزینه دارد.

لزوم کاهش برداشت از آب های زیرزمینی
نفت درجهان

مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
در  نفت  وزیر  حضور  از  اسالمی  شورای 
ارائه گزارش وی درباره  و  نشست کمیسیون 
قراردادهای جدید نفتی در قالب IPC خبر 

داد.
اسدا...  ایرنا،  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شنبه-  سه  نشست-  تشریح  در  خانی  قره 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: 
وزیر نفت در نشست،کمیسیون انرژی حضور 
یافت و گزارشی درباره قراردادهای جدید نفتی 
در قالب IPC ارائه داد.سخنگوی کمیسیون 
اینکه  بیان  با  اسالمی،  انرژی مجلس شورای 
با  مذاکرات  از  گزارشی  نشست  در  زنگنه 
شرکت های مختلف به اعضای کمیسیون ارائه 
این قراردادها عملیاتی و  از  افزود: یکی  کرد، 
اجرایی شده است و برخی از آنها در مراحل 
نهایی بوده و یا در حال طی کردن روند مذاکره 
است.قره خانی ادامه داد: براساس گزارش ارائه 
که  است  مذاکره  حال  در  قرارداد،   21 شده 
با انعقاد این قراردادها ما تا سال 2030 باید 
نفت  تولید  و  کنیم  هزینه  دالر  میلیارد   50
طریق  از  بشکه  میلیون   2 حدود  در  کشور 

این قراردادها و همچنین تولید میعانات گازی 
حدود یک میلیون بشکه خواهد بود. 

اشاره  با  مجلس  انرژی  کمیسیون  سخنگوی 
پارس  درباره  توضیحاتی  نفت  وزیر  اینکه  به 
ادامه  ارائه کرد،  به اعضای کمیسیون  جنوبی 
یکی شامل  پارس جنوبی دو مرحله که  داد: 
با  آن  قرارداد  و  است  گازی  مشترک  میدان 
دالر  میلیون   934 است،  شده  منعقد  توتال 
درصد   80 حدود  که  پیمانکاران  با  تاکنون 
پیمانکاران ایرانی هستند، عقد قرارداد شده که 
بیش از 60 درصد تجهیزات از سوی پیمانکاران 
ایرانی دریافت شده که فاینانس است.قره خانی 
با بیان اینکه به استثنای قرارداد حفاری مابقی 
اظهار  است،  شده  منعقد  توتال  قراردادهای 
داشت: در پارس جنوبی 4 فاز وجود دارد که 
فاز 13 و 14 و 23 و 24 هر کدام به اندازه دو فاز 
هستند که در مجموع 6 فاز می شود و چنانچه 
 بخواهیم برای این فازها سرمایه گذاری کنیم، 

می توانیم ماهانه در حدود یک میلیارد دالر 
درآمد کسب کنیم.این نماینده مردم در مجلس 
همانند  پیمانکارانی  افزود:  اسالمی  شورای 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، ایدرو، مقادیری که 
های  از صورتحساب  بیش  اند،  کرده  دریافت 
اینکه برخی از آنها  تحویلی آنها است، مضافاً 
حدود 75 تا 85 درصد پیشرفت کار داشته اند 
و اگر بر مبنای دریافتی های آنها باشد، نباید 
به آنها پرداختی داشته باشیم، اما اصل طرح 
داشت  درخواست  وزیر  لذا  است،  مانده  باقی 
که مجوزهای مختلف را اخذ کند و طرح های 
مختلف را به پایان برساند، چرا که این 6 طرح 
ساالنه 12 میلیارد دالر می تواند درآمد نصیب 
کشور کند که با اتمام آنها می توان از محل 

عایدات آنها بازپرداخت ها صورت بگیرد.
با بیان اینکه رویکرد وزارتخانه که  قره خانی 
خوبی  رویکرد  بسیار  است،  فازها  این  اتمام 
است، ادامه داد: 85 درصد سرمایه ملی در این 

فازها معطل مانده است و سبب شده که ما 
علی  مردم  شویم.نماینده  محروم  درآمدها  از 
آباد کتول در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به اینکه وزیر نفت در این نشست تاکید کرد 
که ما نباید تنها متکی به سرمایه گذاری های 
باید سرمایه  باشیم، اظهار داشت: ما  خارجی 
قرار دهیم که  مدنظر  را  داخلی  گذاری های 
وزیر نفت حدود 30 طرح باالدستی را در این 
بخش تعریف کرد که با استفاده از شرکت ها و 
فاینانس داخلی این طرح ها به ثمر می رسد و 
مشوق هایی برای این طرح ها می توان در نظر 
گرفت که می تواند اسباب تولید را فراهم کند.

انرژی  کمیسیون  اینکه  بیان  با  خانی  قره 
درصدد است که منابع جدیدی را برای وزارت 
نفت آماده کند، افزود: طرحی به نام ایجاد خط 
اعتباری است و طرح دیگر که کمیسیون اعالم 
کرده دو فوریت آن را به صحن علنی مجلس 
پیشران  صادرات،  درآمد،  ایجاد  در  برد،  می 
از  محرومیت  رفع  اشتغال،  ایجاد  اقتصادی، 
این  که  است  تاثیرگذار  جنوبی  های  استان 
 اقدامات با فعال سازی طرح های وزارت نفت

 رخ می دهد.

درآمدزایِی 12میلیارد دالری از 6 طرح پارس جنوبی
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 دالر باید ارزان شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از افزایش حدود شش 
درصدی صادرات در یکی - دو ماه گذشته خبر داد و گفت: نرخ 
فعلی دالر واقعی نیست و باید به 4200 تومان کاهش یابد.اسداهلل 
عسگراوالدی به  ایسنا، اظهار کرد: نرخ فعلی دالر واقعی نیست و 
دولت هم نمی تواند نرخ آن را پایین بیاورد.وی افزود: نرخ واقعی 
ارز از عدد فعلی کمتر است و باید حدود 4200 تومان در نظر 
گرفته شود. اما دولت هم نمی تواند نرخ ارز را پایین آورد، چون 
باید ذخایر ارزی داشته باشد تا بتواند در بازار عرضه کند و نرخ را 
کاهش دهد.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: 
اگر دولت ارز کافی داشته باشد و بتواند در بازارعرضه کند باید 
پنج درصد نرخ ارز کاهش پیدا کند و به 4200 تومان برسد که 
البته این در صورتی است که چنین امکانی وجود داشته باشد.

اقتصاد است،  به نفع  ارز  اینکه تثبیت نرخ  بیان  با  عسگراوالدی 
تصریح کرد: صادرکنندگان صادرات خود را بر اساس نرخ 4200 
صادرات  بر  زیادی  اثر  آن  افزایش  ولی  کرده اند  تنظیم  تومان 
نداشته است. اگر پنج درصد نرخ ارز پایین آید و قیمت آن تثبیت 
شود برای صادرات بهتر است، چرا که برای صادرکنندگان ثبات 
نرخ ارز مهم است.وی اظهار کرد: اگر برای پنج - شش ماه بتوانند 
نرخ ارز را ثابت نگه دارند هم صادرات افزایش پیدا می کند و هم 
قاچاق کم خواهد شد، چراکه اکنون یکی از گرفتاری های بزرگ 
برای ارز، قاچاق است؛ مسئله ای که هنوز نتوانسته ایم جلوی آن 
را بگیریم.به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، 
افزایش  درصد  تا شش  پنج  گذشته  ماه  دو   - یکی  در  صادرات 

پیدا کرده است.

سکه و دالر همچنان می تازند

نرخ دالر و سکه که از روز سه شنبه  در شیب صعودی قرار داشت 
در بازار روزسه شنبه  هم به این روند ادامه داد و با افزایش نسبتا 
محسوسی همراه شد.به گزارش ایسنا، دالر آمریکا در ادامه روند 
تومان   20 از  بیش  افزایش  با  ه  شنبه  روز سه  از  صعودی خود 
مواجه شده و به 4450 تومان رسیده است. این در حالی است که 
بیشتر ارزهای دیگر هم وضعیت مشابه دارند و افزایشی شده اند.

انواع سکه نیز با جهش قیمت مواجه شده است. سکه تمام که 
بود،  قرار گرفته  افزایش  آرامی در مسیر  با شیب  روز سه شنبه 
امروز این افزایش قیمت شیب تندتری پیدا کرد و به یک میلیون 
و 507 هزار تومان رسید. همچنین نیم سکه 727 هزار تومان 
و ربع سکه 420 هزار تومان فروخته می شوند.البته طال که در 
روزهای اخیر تا حدودی افزایشی شده بود امروز ثبات نسبی خود 
را حفظ کرد و هر گرم آن حدود 140 هزار تومان فروخته شد. هر 
مثقال طال نیز 608 هزار تومان داد و ستد شد. این ثبات قیمت 
بازار جهانی  در حالی است که هر اونس طال برای معامالت در 

کاهش قیمت دارد

شاخص بورس در آستانه رکوردی تاریخی

شاخص  هفته  این  در  تهران  بورس  معامالت  روز  آخرین  در 
از  تعدادی  یافت.  افزایش  واحدی  هزار  کانال 99  آستانه  تا  کل 
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند در روزهای آینده این شاخص 
می تواند از رقم 100 هزار واحدی عبور کند. در معامالت امروز 

سهم های خودرویی  عمدتا با رشد قیمت مواجه شدند.
قیمتی  و  نقدی  بازده  روزگذشته شاخص کل  ایسنا،  گزارش  به 
بورس اوراق بهادار تهران 326 واحد رشد کرد و به رقم 98 هزار 
و 923 رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 31 واحد رشد تا 
بازار  کل  شاخص  حالی  یافت.در  افزایش   439 و  هزار   17 عدد 
از  نزدیک می شود که تعدادی  به رقم 99 هزار واحدی  سرمایه 
در  قیمت ها  رشد  به  توجه  با  معتقدند  بازار سرمایه  کارشناسان 
کاالهای اساسی از جمله فلزات در طی ماه های گذشته شاخص 
کل می تواند برای اولین بار سقف 99 هزارتایی را بشکند و وارد 
کانال 100 هزار واحدی شود.شاخص آزاد شناور نیز 431 واحد 
رشد کرد و تا رقم 136 هزار و 733 باال رفت. شاخص بازار اول 
و بازار دوم نیز هر یک به ترتیب 257 و 560 واحد رشد داشتند.

مبارکه  فوالد  تامین،  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  سرمایه گذاری 
واحد   37 و   77  ،79 ترتیب  به  یک  هر  ایران خودرو  و  اصفهان 
در روند افزایشی دماسنج بازار سرمایه تاثیر داشتند و در طرف 
مقابل پتروشیمی فجر، گروه مپنا و پاالیش نفت بندرعباس هر 
واحد در روند کاهشی شاخص ها  ترتیب 25، 17 و 15  به  یک 

تاثیرگذار بودند

آغاز تحوالت بنیادین در بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر آغاز تحوالت بنیادین در 
این بانک گفت: با توجه به تدوین راهبردها و برنامه ریزی های 
کارآمد  و  روزآمد  مدرن،  بانک  یک  به  بانک  این  گرفته،  صورت 

درسطح ملی و بین المللی تبدیل خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر 
های  واحد  عملکرد  بررسی  همایش  در  زاده  حسین  محمدرضا 
ایران که با حضور اعضای هیات مدیره، مدیران امور  بانک ملی 
و روسای ادارات کل، امور شعب و شعب مستقل بانک در بابلسر 
برگزار شد، با تاکید بر اینکه سپرده گذاران و سرمایه داران در 
فضای اقتصادی کشور به دنبال آرامش هستند، اظهار کرد: طرح 
سپرده  برای  را  آرامش  و  اعتماد  ایران،  ملی  بانک  جدید  های 

گذاران فراهم می کند.
نحو  به  تا  داریم  بانک، تالش  اعتبارات  در بخش  داد:  ادامه  وی 
پاسخ  نیازهای مشتریان  به  به مصوبات دولت  توجه  با  و  احسن 
دهیم. حسین زاده با بیان اینکه ارتباط مستمر با مشتریان می 
تواند میزان رضایت مندی آنها از خدمات بانک را افزایش دهد، 
که  افتاده  اتفاق  ایران  ملی  بانک  در  تحوالت خوبی  کرد:  تاکید 
بخشی از آنها را تاکنون دیده اید و بخش های دیگر نیز به مرور 

رونمایی خواهد شد.
یک  آفیسر  بانک  اینکه  بر  تاکید  با  ایران  ملی  بانک  مدیرعامل 
خدمت تازه و پیشرفته در این بانک است، گفت: این خدمت به 

مشتریان ویژه بانک و با روشی نوین ارائه خواهد شد.

خبر

با نگرانی از اقدام قانون گذاران؛

تداوم ضررهای بیت کوین

که  این  احتمال  از  سرمایه گذاران  وحشت  با 
را  دیجیتال  ارزهای  تجارت  قانون گذاران، 
ساعت   24 افت  به  بیت کوین  کنند،  ممنوع 
اخیر خود ادامه داد و روز چهارشنبه بیش از 
7 درصد سقوط کرد. با وحشت سرمایه گذاران 
تجارت  قانون گذاران،  که  این  احتمال  از 
بیت کوین  کنند،  ممنوع  را  دیجیتال  ارزهای 
به افت 24 ساعت اخیر خود ادامه داد و روز 
چهارشنبه بیش از 7 درصد سقوط کرد.قیمت 
معروف ترین ارز مجازی جهان، بیت کوین، در 
 10389.09 حد  تا  حتی  کوین دسک،  پایگاه 
به  نزدیک  بسیار  که  آمد  پایین  هم  دالر 
دالر،  آن 10162  هفته ای  میزان 6  کمترین 
بیت کوین  روزگذشته   قیمت  باالترین  است. 
در این پایگاه 11751.26 دالر بود.این سقوط، 
پرچمدار سقوط سایر ارزهای دیجیتال شد و 
انتشار گزارشاتی در این هفته، مبنی  از  پس 
بر این که کره جنوبی و چین احتماال تجارت 
و  اتروم  می کنند،  محدود  را  دیجیتال  ارز 
ریپل هم با افت شدیدی مواجه شدند.سوهی 
فوجیسه، تحلیل گر ارشد آلت دزاین، می گوید: 
سال  ربع  در  دیجیتال  ارزهای  دارد  احتمال 
 ،20 جی  مارچ  ماه  اجالس  از  قبل  و  فعلی 
قوانین  مورد  در  سیاست گذاران  آن  در  که 
محدود  کرد،  خواهند  بحث  سخت گیرانه تری 
شوند.بیت کوین ، سه شنبه، 25 درصد سقوط 
کرد که بزرگترین سقوط روزانه آن در 4 ماه 
گذشته است. به این ترتیب، فاصله بسیار زیادی 
خود  سپتامبر  ماه  دالری   20000 قیمت  با 
ایجاد کرد.سقوط بزرگ روز سه شنبه به دنبال 
کرد  اعالم  کره  دولت  که  گرفت  صورت  این 
ممنوعیت تجارت ارزهای دیجیتال، همچنان 
گزینه پیش روی این کشور است و دولت در 
حال برنامه ریزی برای مجموعه اقداماتی است 
که جنون بی منطق سرمایه گذاری در ارزهای 
دیجیتال را محدود کند.استیون انگالندر، مدیر 
استراتژی در شرکت سرمایه گذاری رفیکی در 
نیویورک می گوید: بیت کوین در حال تصمیم 
لحظه  این  آیا  که  است  این  مورد  در  گیری 

سقوط و سوختن آن است یا خیر؟

مدیرعامل سابق همراه اول خبر داد:

رکورد ترافیک دیتا در بین 
اپراتورهای تلفن همراه شکسته شد

هیأت  و  مدیرعامل  معارفه  و  تودیع  مراسم 
ایران  مخابرات  شرکت  و  اول  همراه  مدیره 

برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم تودیع و 
تقدیر از مدیرعامل و هیأت مدیره همراه اول 
و مخابرات ایران، صبح سه شنبه 26 دی ماه 
با حضور جمعی از نمایندگان مجلس، معاونین 
اعضای  ارتباطات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
ابوالحسن  این شرکت ها، دکتر  هیأت مدیره 
فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و 
مدیران همراه اول و شرکت مخابرات ایران در 
مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و 

سیما برگزار شد.
مهندس وحید صدوقی مدیرعامل پیشین همراه 
اول که 12 سال این عنوان را در اختیار داشت، 
در این مراسم ضمن تشکر از افرادی که 12 سال 
قبل مسؤولیت همراه اول را به او سپردند، گفت: 
طی این 12 سال همه همکاران شرکت ارتباطات 
سیار ایران شامل هیأت مدیره، معاونین و مدیران، 
و  تابعه  های  شرکت  کارکنان،  و  کارشناسان 
معاونین  و  مدیره  هیأت  همکار،  های  شرکت 
مدیران  و  مدیرعامل  ایران،  مخابرات  شرکت 
مخابرات های استانی، با جان و دل کار کردند و 
اگر من گزارشی ارائه می کنم نتیجه همت همه 
بیان  ادامه ضمن  در  همکاران هست. صدوقی 
گزارشی کوتاه در خصوص سال های فعالیت های 
خود در همراه اول با اشاره به اینکه در سال 84 
بعد از 11 سال که از عمر همراه اول می گذشت، 
تعداد سایت های همراه اول به 6500 سایت می 
رسید، گفت: در سال 88 و در مرحله خصوصی 
سازی، تعداد سایت های نسل 2 همراه اول به 18 
هزار و 800 سایت و هم اکنون بیش از 60هزار 
و 600 سایت نسل 2.5، 2.75، 3.9 و 4.5 همراه 
اول در حال کار و ارائه خدمت است. در حال 
حاضر با سایت هایی که راه اندازی شده، 100 
درصد شهرها و 87 درصد روستاهای کشور در 
نسل 2.75 و 1235 شهر )99.2 درصد( شهرها 
)99درصد(  شهر   1231 و   3.9 نسل  پوشش 

درصد شهرها پوشش نسل 4.5 دارند.
رشد  به  اشاره  با  ادامه  در  صدوقی  مهندس 
سال   4 طی  در  دیتا  ترافیک  برابری  هزار 
دیتای  ترافیک  گفت:  اول  همراه  در  گذشته 
از  بیش  به  امسال  ماه  آذر  در  اول  همراه 
3000 ترابایت رسید. در عرض 4 ماه گذشته، 
حدود  ما  رقیب  و  ترابایت  اول1400  همراه 
400 ترابایت رشد ترافیک دیتا داشته است 
انجام  توسعه  حوزه  در  که  خوبی  اقدام  با  و 
شد، توانستیم رتبه اول دیتا را کسب کنیم. 
درآمد  دیتا،  برابری   1000 رشد  رغم  علی 
دیتا حدود 20 برابر شد. یعنی روند رشد دیتا 
1000 برابر ولی درآمد 20 برابر و تقریبا هر 
سال 2 برابر شده است. درآمد دیتا در همراه 
اول از سال 91 تا 95، هر سال 2 برابر شده و 
امسال هم بالغ بر 3600 میلیارد تومان درآمد 

دیتا در همراه اول خواهد بود.

رکوردی دیگر از نقدینگی:خبر

1424 هزار میلیارد تومان ثبت شد
وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت خبر داد:

اختصاص 500 میلیارد تومان برای کسب وکارهای نوپا

حجم نقدینگی در آبان ماه به 1424 هزار 
میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد 22.6 
درصدی آن نسبت به همین دوره در سال 
حجم  ایسنا،  گزارش  .به  است  گذشته 
نقدینگی طی سال های گذشته همواره در 
سرعت  از  و  کرده  حرکت  افزایشی  مسیر 
رشد فزاینده ای نیز برخوردار بوده است. با 
این  افزایش  از  نشان   آمارها  اکنون  این که 
از سویی  اقتصادی دارد، ولی  متغیر کالن 
است. نیز  آن  رشد  سرعت  کاهش  بیانگر 

مرکزی  بانک  که  آماری  تازه ترین  طبق 
بانکی منتشر کرده  دارایی ها و سیستم  از 
حجم نقدینگی در آبان ماه امسال به بیش 
از 1424 هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
 1394 سال  ماه  آبان  به  نسبت  که  است 
بود  تومان  میلیارد  هزار   907 حدود  که 
رشد  تومان  میلیارد  هزار   500 بر  بالغ 
نقدینگی در مقایسه  دارد.همچنین میزان 
هزار   1161 از  گذشته  سال  ماه  آبان  با 
میلیارد تومان به 1424 هزار میلیارد تومان 
رسیده که نشان دهنده رشد حدود 300 
است.  مدت  این  در  تومانی  میلیارد  هزار 
مقایسه درصد رشد حجم نقدینگی از این 

حکایت دارد که در آبان ماه امسال نسبت 
به همین ماه در سال گذشته 22.6 درصد 
رشد  با  قیاس  در  آمار  این  که  دارد  رشد 
قبل  سال  ماه  آبان  برای  که  درصدی   28
به همین ماه در سال 1394 ثبت  نسبت 
شده است، حاکی از کند شدن سرعت رشد 
است.از سوی دیگر حجم نقدینگی در دوره 
هشت ماهه نیز کاهش دارد به طوری که 
در آبان ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه 
سال گذشته 13.6 درصد رشد داشته، اما 
در آبان ماه 1395 نسبت به سال قبل از 
آن 14.2 درصد افزایش داشت.عمده حجم 
نقدینگی را شبه پول تشکیل می دهد که 
بانکی می شود. در  خود شامل سپرده های 
هزار   1253 به  پول  شبه  حجم  ماه  آبان 
پایان  به  نسبت  که  رسیده  تومان  میلیارد 
سال قبل 15 درصد و در قیاس با آبان ماه 
دارد. افزایش  درصد  تا 23.9  سال 1395 

بخش دیگری از نقدینگی پول در گردش 
است که به 170 هزار میلیارد تومان رسیده 
با  مقایسه  در  درصدی  رشد 4.6  که خود 
اسفند ماه و 13.9 درصدی نسبت به آبان 

ماه سال قبل دارد.

به موافقت رییس  اشاره  با  ارتباطات  وزیر 
جمهور برای اختصاص 500 میلیارد تومان 
در جهت توسعه خدمات کسب و کارهای 
نوپا گفت: در تالشیم تاشش6 ماه آینده در 
کشور سند توسعه اقتصاد دیجیتال داشته 
باشیم.به گزارش ایسنا، آذری جهرمی در 
حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع 
در  کرد:روزگذشته   اظهار  خبرنگاران 
این تصمیم گرفته شد که شکایت  دولت 
قبل  نوپا  کارهای  و  کسب  از  دولت  بدنه 
در  قضایی،  مراجع  در  شدن  مطرح  از 
حقوقی  معاونت  مسوولیت  به  کمیته ای 
نمایندگان  عضویت  و  جمهوری  ریاست 
معاونت  و  کار  وزارت  ارتباطات،  وزارت 
و  شود  بررسی  جمهوری  ریاست  علمی 
این  ارجاع شود.  قضایی  به دستور  سپس 
فعالیت  برای  تضمینی  می تواند  تصمیم 
کسب و کارهای نوپا باشد.وی خاطرنشان 
کرد: با موافقت رییس جمهور بنا شد 500 
برای  پیش رو،  سال  دو  در  تومان  میلیارد 
که  نوپا  کارهای  و  کسب  خدمات  توسعه 
فعالیت  اطالعات  ملی  شبکه  زمینه  در 
که  است  شده  گرفته  نظر  در  می کنند، 
این منابع می تواند مستقیم به این بنگاه ها 

داده شود یا به صندوق سرمایه گذاری های 
خطرپذیر تزریق شود. در سه هفته آینده 
فضای  ملی  مرکز  با  ارتباطات  وزارت 
مجازی در این زمینه به جمع بندی نهایی 
اشاره  با  ادامه  در  ارتباطات  می رسد.وزیر 
اقتصاد  در  ایران  استراتژی  سند  اینکه  به 
طریق  از  آینده  ماه  شش  در  دیجیتال 
وزارت ارتباطات به دولت پیشنهاد می شود 
تا در دولت بررسی شود، اظهار کرد: هدف 
سند  آینده  ماه  تا شش  که  است  این  ما 
اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم. 
مورد  خدمات  می توانیم  اقدامات  این  با 
جهرمی  کنیم.آذری  تامین  را  کشور  نیاز 
ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص  در 
تقویت  برای  ارتباطات  وزارت  اقدامات 
پیام رسان های داخلی گفت: ما در موقعیت 
پیش آمده در اتفاقات اخیر توانستیم نقاط 
را  داخلی  رسان های  پیام  قوت  و  ضعف 
ارزیابی کنیم و در واقع این اتفاقات آزمون 
خوبی برای پیام رسان های داخلی بود. در 
داخلی  های  پیام رسان  تقویت  با  رابطه 
دارد  مصوبی  سند  مجازی  فضای  شورای 
مختلف  دستگاه های  تکالیف  آن  در  که 

مشخص شده است. 

از  اشتغال غیررسمی در حالیکه سهم کمی 
آمار  بر اساس  اما  را تشکیل می داد  اقتصاد 
این  نسبت  مسئوالن  سوی  از  شده  ارائه 
برابر شده است.به  با مشاغل رسمی  مشاغل 
گزارش مهر، آمار رسمی از ایجاد اشتغال هر 
ارائه  رسمی  مراکز  و  مسئوالن  زعم  به  چند 
آمار، از رشد اشتغال حکایت دارد اما واقعیت 
این است که این آمار در جامعه خود را نشان 
آن  از  حاکی  میدانی  دهد.گزارشات  نمی 
است که آمار رشد اشتغال برای جامعه قابل 
پذیرش نیست و به این ترتیب عموما با پدیده  
بی اعتمادی مردم به آمارمربوط به نیروی کار 
که  آماری  معتقدند  که  چرا  هستیم.  مواجه 
مراکز رسمی درباره فرصت های شغلی جدید 
ایجاد شده ارائه می دهند، بیشتر از واقعیتی 

است که در جامعه لمس می شود.
اسماعیلی،  حاج  حمید  زمینه  همین  در 
کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه وقتی شغلی 
ارتباط کامال سازمانی و رسمی با سازمان های 
مرتبط از جمله ارگان های ناظر در حوزه بازار 
کار ندارد شغل غیررسمی تلقی می شود گفت: 
شغلی غیر رسمی شغلی است که شناسنامه 
اینکه  نیست؛ ضمن  مشخص  درستی  به  آن 
ارتباط  یک  و  ندارد  مشخصی  کارفرمای 
سازمانی دقیقی با سازمان های مربوطه مانند 
بیمه، مالیات و سازمان های صنفی ندارد، در 
عین حال از نظارت کافی در بازار کار برخوردار 
نیست.این کارشناس بازار کار ادامه داد: زمانی 

مشاغل غیر رسمی در بازار کار رشد می کنند 
که بازار کار دچار رکود می شود یعنی رکود در 
بازار کار مستعد کننده بازار غیر رسمی است 
و به صورت طبیعی وقتی بازار ما از رونق می 
افتد و دچار مشکالت رسمی و قانونی می شود 
مشاغل غیر رسمی در بازار کار رونق می یابد.

وی درباره علت افزایش مشاغل غیر رسمی در 
بازار کار افزود: یکی از علل آن ناشی از شرایط 
به  شده  ایجاد  کار  بازار  در  که  است  سختی 
طوری که چندسالی است که دچار رکود در 
ما هر روز  بازار کار رسمی  و  بازار کار شدیم 
کوچک تر شده است. یکی دیگر از دالیلی که 
می  کوچک  شرایطی  چنین  در  رسمی  بازار 
غیر رسمی شکل می  بازار  مقابل  در  و  شود 

گیرد این است که درآمد و سودآوری در بازار 
غیر رسمی به دلیل نداشتن هزینه های بیمه، 
مالیات، عوارض، اجاره و غیره باالتر از درآمد 
در بازار رسمی است.حاج اسماعیلی در پاسخ 
به سوالی مبنی بر عوامل رشد بازار غیررسمی 
در اقتصاد ادامه داد: اقتصاد دولتی به خودی 
خود شرایط را برای بازار غیر رسمی فراهم می 
کند. در طول حدود 4 دهه گذشته علی رغم 
اجرای 5 برنامه توسعه ای و شعارهای متعددی 
مشارکت  افزایش  بر  مبنی  سیاستگذاران  که 
مردم در اقتصاد و واگذاری به بخش خصوصی 
اما متاسفانه عمال نتیجه ای حاصل نشده و بازار 
بخش  فعالیت های  و  فربه تر  و  بزرگتر  دولتی 
خصوصی کاهش یافته است.این کارشناس بازار 

کار، ادامه داد: در کنار این مسائل بستر الزم 
نتوانستیم  را  برای مشارکت بخش خصوصی 
فراهم کنیم. مادامی که چارچوب های قانونی 
را در بازار کار فراهم نکنیم بازار بخش خصوصی 
به صورت رسمی شکل نمی گیرد. نکته دوم 
اینکه واسطه گری، داللی و بازار سیاه از ابتدا 
بازار کار کشور وجود داشته و ساماندهی  در 

نشده است. 
برنامه  نتوانستند  دولت ها  اینکه  دلیل  به 
کار  بازار  ساماندهی  خصوص  در  منسجمی 
تدوین کنند متاسفانه طی 4 دهه گذشته نه 
تنها بازار واسطه گری در بازار کار کشور کاهش 
پیدا نکرد بلکه گسترش یافت.حاج اسماعیلی 
اینکه  بیان  با  اظهاراتش  از  دیگری  در بخش 
بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور »اقتصاد 
دهه  سه  تا  دو  طی  گفت:  است  خدماتی« 
گذشته بخش قابل توجهی از اشتغال کشور در 
بخش خدمات بوده و همین اقتصاد خدماتی 
مستعدکننده فعالیت های داللی و واسطه گری 
است که نتوانستیم یک تغییر جهت اساسی در 
این زمینه ایجاد کنیم. بنابراین اقتصاد خدماتی 
هم می تواند به افزایش بازار غیررسمی دامن 
بزند.این کارشناس بازار کار البته معتقد است، 
اشتغال  دنیا  سالم  اقتصادهای  در  توان  نمی 
غیررسمی را منکر شد؛ حتی در دولت های 
صفر  بیکاری  نرخ  مانند  هایی  وعده  مختلف 
درصدی ارائه می شد در حالی که این اظهارات 

غیرفنی و غیر کارشناسی است.

عللایجادمشاغلبدونشناسنامه!

مدیرکل برنامه و بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها گفت: 
تا زمان تصویب مجلس، هیچ تغییری در حذف افراد یارانه 
بگیر اتقاق نمی افتد.به گزارش ایلنا؛ نرگس پرستاری که 
محوریت  با  یارانه ها  هدفمندسازی  جلسه  در  شنبه  سه 
هدفمندی  طرح  اجرای  اثربخشی  میزان  پژوهشی  طرح 
یارانه ها در استانداری تهران سخن می گفت افزود: جلسات 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در حال برگزاری 
یارانه  حذف  باره  در  جدیدی  تصمیم  هیچ  هنوز  و  است 
بگیرها گرفته نشده است.وی تصریح کرد: هنوز هیچ چیز 
مشخص نیست و هر تصمیمی که مجلس اتخاذ کند، دولت 
موظف به اجرای آن خواهد بود.پرستاری از انجام مطالعات 
پژوهشی در راستای بررسی تاثیرات منفی و مثبت یارانه 
ها در حوزه های فرهنگی اجتماعی کشور خبر داد و گفت: 
سیستان  کرمانشاه،  تهران،  استان  پنج  در  مطالعات  این 
بلوچستان، مازندران و خوزستان انجام شده که البته نتایج 
و  برنامه  است.مدیرکل  نشده  تحلیل  هنوز  پژوهش  این 
بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها ادامه داد: این پژوهش 
هیچ ارتباطی به حذف یارانه پردرآمدها ندارد اما این طرح 
در تصمیم گیری دولت در سرنوشت یارانه ها موثر است.

پرستاری با بیان اینکه حذف یارانه پردرآمدها تا کنون بارها 
به دلیل تبعات اجتماعی و فرهنگی متوقف شده است اظهار 
کرد: براساس تحلیل های کارشناسی شکی وجود ندارد که 
نحوه پرداخت یارانه ها به شکل فعلی، نه تنها مشکلی را 
حل نکرده بلکه مشکالتی نیز بوجود آورده است.وی اضافه 

کرد: ماهانه سه هزار و 800 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی 
افراد پرداخت می شود که این مبلغ می توانست در بخش 
های دیگر سرمایه گذاری شود.وی عدم حمایت از بخش 
تولید و عدم سرمایه گذاری در مولدهای انرژی را از نواقص 
طرح هدفمندی یارانه ها دانست و اظهارکرد: از ابتدا قرار 
نبود دولت هزینه اضافه ای بابت یارانه ها بپردازد و قرار بود 
50 درصد از منابع صرف پرداخت نقدی و 50 درصد دیگر 
در حوزه های بهره وری انرژی و حمایت از تولید، اشتغال 
و سالمت هزینه شود، این در حالیست که دولت در ابتدا با 
حمایت حدود سه هزار میلیاردی این طرح کار را آغاز کرد 
و در 9 ماهه امسال بیش از 14 هزار میلیارد تومان در این 
زمینه هزینه کرده است.وی با تاکید بر بازتعریف شاخص 
پردرآمدها تصریح  یارانه  لزوم حذف  و  بگیران  یارانه  های 
کرد: محاسبه پرداخت یارانه از ابتدا دقیق نبوده و در این 

زمینه بیش برآوردی صورت گرفته که منجر به مشکالت 
کنونی شده است.پرستاری افزود: از ابتدای طرح تا کنون 
یارانه بیش از چهار میلیون نفر قطع شده که یارانه حدود 
یک میلیون نفر مجددا برقرار شده است که نشان می دهد 
این  است.سخنان  بوده  زیاد  افراد  میزان خطای در حذف 
مقام سازمان هدفمندی یارانه ها درحالی مطرح می شود 
که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در جلسه روز 
سه شنبه خود با تصویب مصوبه ای به دولت اجازه داد تا 
از طریق مکانیزمی مشخص، به صورت تدریجی 33 میلیون 
نفر از افراد پردرآمد دریافت  کننده یارانه نقدی را از فهرست 
یارانه  بگیران در سال 97 حذف کند.در واقع با این مصوبه، 
اول  مرحله  می شوند؛  تعدیل  مرحله  دو  در  یارانه بگیران 
به صورت اختیاری می توانند از دریافت یارانه انصراف دهند 
و در مرحله دوم، دولت اجازه دارد وارد مرحله شناسایی و 
حذف افراد غیرنیازمند شود.براساس این مصوبه به دولت 
اجازه داده شده است که در سال 97معادل23 هزار میلیارد 
محل  از  حاصل  درآمد  تومان  میلیارد  هزار   37 از  تومان 
یارانه  پرداخت  برای  را  یارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای 
تلفیق،  تصمیم کمیسیون  با  کند. همچنین  هزینه  نقدی 
7 هزار میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از این تبصره، 
یعنی  خانوارهای هدف  در  مطلق  فقر  زدودن چهره  برای 
کمیته  حمایتی  از خط  کمتر  آنها  درآمد  که  خانوارهایی 
امداد و سازمان بهزیستی است و نیز بیمه اجتماعی زنان 

سرپرست خانوارهای نیازمند اختصاص یافت.

حذف یارانه  ُپردرآمدها در انتظار تصمیم مجلس



آگهی تجدید مناقصه عمومی  
       یک مرحله ای 

              )چاپ: در دو نوبت به شماره 96/7۱/58(

*کارفرما:اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان کرمانشاه
و  گیری  لکه  اجرای  پروژه  مناقصه:مناقصه  تجدید  موضوع   *
برگشت  باند  روکش آسفالت محور قصر شیرین-مرز خسروی 

و سایر قسمت های حوزه شهرستان قصر شیرین استان کرمانشاه
* مدت اجرا:8 ماه شمسی.

* مبلغ برآورد:43،973،277،423 ریال
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2،198،670،000 ریال.

*محل تامین اعتبار:از محل اعتبارات ابالغی 1303016138 و 1303016249 اعتبارات 
استانی

* شرایط مناقصه گر: کلیه شرکت کنندگان می بایستی دارای گواهینامه پایه 5 راه و 
ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ثبت شده در سامانه ساجار و دارای 

تجربه اجرای یک کار مشابه)در زمینه روکش آسفالت در پنج سال گذشته(
*مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1396/11/4

* مهلت تحویل اسناد تکمیل شده:تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/11/14
* تاریخ بازگشایی:ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1396/11/15

*اطالعات تکمیلی در اسناد مناقصه موجود می باشد.
* محل دریافت اسناد: کرمانشاه-بلوار شهید کشوری-روبروی استانداری-ساختمان 
شماره 2 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه-اداره پیمان و 

رسیدگی-تلفن: 083-34233302
صدر-روبروی  الهدی  بنت  کرمانشاه-بلوار  شده:  تکمیل  اسناد  تحویل  محل   *
فرمانداری-اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه-طبقه همکف-

دبیرخانه-تلفن: 083-38249912-14
 * دریافت اسناد مناقصه از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

 http://iets.mporg.ir امکان پذیر می باشد.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

 نوبت دوم

اداره کل راهداری و حمل نقل 
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اجتماعی فرهنگی اقتصاد                  ی ورزشی
صاحب امتیاز: موسسه همگامان اند                  یشه زمان

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

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

تلفن: 88۱0۱87۳  /   8848۱890-9۱ 
نمابر: 88۱0۱874

نشانی: خیابان ولیعصر، ابتد                  ای خیابان اسد                   آباد                  ی  
خیابان ششم، پالک ۳، طبقه د                  وم

امتیاز طرح ارزیابی کیفی: ۳4                       رتبه آگهی ها: 5 
چاپ: کارگر 

اوقات شرعی

ادامه  راهکار  تنها   ، آزاد  انتخابات  امروزه   
ماندگاری یک دودمان سیاسی است.  

حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

ز رویت باغ و عبهر می توان کرد
ز مویت مشک و عنبر می توان کرد

ز روی زرد همچون زعفرانم
جهانی را مزعفر می توان کرد

امروز با موالنا

»تعقیب« به بازار کتاب رسید
 

»تعقیب«  رمان 
خو  آله  نوشته 
ترجمه  با  کارپانتیه 
ونداد جلیلی توسط 
منتشر  چشمه  نشر 
نشر  بازار  راهی  و 

شد.
به گزارش مهر، رمان 
»تعقیب« نوشته آله خو کارپانتیه به تازگی 
چشمه  نشر  توسط  جلیلی  ونداد  ترجمه  با 
این  است.  شده  نشر  بازار  راهی  و  منتشر 
کتاب دویست و چهل و دومین اثر داستانی 
غیرفارسی است که این ناشر چاپ می کند و 
در گروه مجموعه »جهان کالسیک« آن قرار 
دارد.این رمان در فرم سونات موسیقی نوشته 
ازهاوانای  خوبی  تصویرسازی های  و  شده 
این  فارسی  ترجمه  است.  کرده  ارائه  قدیم 
اثر اسپانیایی زبان، از نسخه اسپانیایی آن در 
جلد سوم مجموعه کامل آثار آله خو کارپانتیه 
انجام شده است.رخدادهای داستان این رمان 
طوری تنظیم شده اند که به تعبیر تیموتی 
اندازه زمان نواختن سنفونی  برنن، دقیقا به 
اروئیکای بتهوون طول بکشد، قطعه ای که 
در نیمه دوم کنسرتی نواخته می شود که مرد 
گریزان در خالل رمان به حالی تب زده میان 

تماشاچیانش می رود.

د   ر د   نیای کتاب

کاریکاتور

 تصمیم گیری برای بخش آرای مردمی
 جشنواره ملی فجر 

چگونگی ارایه کارت اختتامیه سی و 
ششمین جشنواره ملی فیلم فجر به 
حضور  با  مردم  به  قرعه کشی  شیوه 
دبیرخانه  و  سینما  خانه  مسئوالن 

جشنواره بررسی می شود.
بخش آرای مردمی در جشنواره فیلم 
فجر از اهمیت بسیاری برخوردار است 

زیرا عالقه مندان به سینما با انتخاب و رای دادن به فیلم مورد نظر خود، 
فرصت اکران نوروزی را در اختیار یک اثر قرار می دهند.

طی سال های گذشته این رای گیری به صورت دستی و از طریق صندوق 
هایی که خارج از سالن نمایش فیلم ها تعبیه شده بود انجام می گرفت و 
سال گذشته و در دوره سی و پنجم تصمیم گرفته شد تا روند رای گیری 
به صورت اینترنتی صورت گیرد که در نهایت قبل از شروع جشنواره فیلم 
دبیرخانه سی  اعالم  براساس  لغو شد.امسال  به دالیلی  بنا  امر  این  فجر 
و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر، نظرسنجی آرای مردمی و سیمرغ 
از طریق  الکترونیکی  به صورت  نگاه تماشاگران  از  فیلم  بهترین  بلورین 
اپلیکیشن موبایل، وب سایت اخذ آرای مردمی و تلگرام انجام می شود. 
ضمن اینکه متولی این رای گیری همچون چند سال اخیر خانه سینما 
خواهد بود.مسئوالن خانه سینما به عنوان برگزارکننده بخش رای گیری 
مردمی و مسئوالن جشنواره ملی فیلم فجر امروزپنجشنبه 28 دی ماه 
تا درباره بخش آرای مردمی و همچنین  را برگزار می کنند  جلسه ای 

مساله جوایز مردمی تصمیم گیری شود.

پخش انالین سریال هري پاتر

»ایندیپندنت« نوشت: فیلمی درباره زندگی و سابقه خانوادگی »ولدمورت« 
ـ شخصیت منفی داستان های »هری پاتر« ـ از سوی کمپانی »برادران 
وارنر« ساخته و به صورت آنالین اکران شد. این فیلم که »ولدمورت: منشا 
وارث« نام دارد، داستان جوانی »تام ریدل« با همان »ولدمورت« ترسناک 
رمان های »هری پاتر« و چگونه رسیدن او به قدرت را روایت می کند. این 
فیلم 50 دقیقه ای پیش درآمدی بر مجموعه »هری پاتر« محسوب می شود 
که با جلوه های ویژه، طراحی لباس خاص و فلش بک های متعدد، به اثری 
جذاب تبدیل شده است.»گیانماریا پزاتو« کارگردان این فیلم است که در 
سال 2017 با »برادران وارنر« قرارداد بست. این فیلم که از روز 13 ژانویه 
از طریق یوتیوب در دسترس عالقه مندان قرار گرفته، طی دو روز اول پنج 
میلیون بار دانلود شده، 307 هزار الیک و 12 هزار دیسالیک دریافت کرده 
است.کمپانی سازنده هشت گانه »هری پاتر« پس از به اتمام رساندن ساخت 
این فیلم های فانتزیـ  تخیلی، به ساخت آثاری مرتبط با شخصیت های »هری 
پاتر« و پیشینه هر یک پرداخته است. دوگانه »جانوران شگفت انگیز و زیستگاه 

آن ها« از فیلم های پرطرفدار مرتبط با این مجموعه سینمایی هستند.

رقابت »رگ خواب« با 5 فیلم در لبنان

فیلم »رگ خواب« به کارگردانی حمید نعمت اهلل به بخش رقابتی جشنواره 
فیلم »جونیه« در کشور لبنان راه یافت.جشنواره بین المللی فیلم »جونیه« 
لبنان  تا 2 بهمن( در کشور  تا 22 ژانویه )27 دی  تاریخ در 17  از  که 
ساخته  خواب«  »رگ  فیلم  بر  عالوه  رقابتی  بخش  در  می شود  برگزار 
حمید نعمت اهلل میزبان نمایش فیلم های »خانواده دینوتی« به کارگردانی 
)مصر(،  عامر«  »احمد  ساخته  نبوس«  »مرا  )برزیل(،  میناس«  »آلن 
»تولد مبارک« به کارگردانی :»کریستوس جورجیو« )یونان(، »علی، بز 
و ابراهیم« به کارگردانی »شریف البندری« )مصر( و »گل حلب« ساخته 
فیلم »رگ خواب«  بود.در خالصه داستان  )تونس( خواهد  بهی«  »ریدا 
آمده است: مینا پس از جدایی از همسرش به دنبال شغل و محل اسکانی 
می گردد و  در این میان با کامران مدیر رستورانی که در آن کار می کند 
آشنا می شود. روزها از پس هم می گذرد و عشق مینا به کامران کاسته 

نمی شود و اوج می گیرد. اما کامران دیگر قصد ادامه ندارد ...
لیال حاتمی، کوروش تهامی، الهام کردا و حمیدرضا آذرنگ از بازیگران 

فیلم »رگ خواب« به نویسندگی و کارگردانی حمید نعمت اهلل هستد.

دوست دارم همبازی شهاب حسینی شوم 

کودک  بازیگر  برزین  عرفان 
می گوید  ها«  »لیسانسه  سریال 
در چه  کند  انتخاب  اینکه  برای 
آثاری بازی کند با سروش صحت 
برزین  می کند.عرفان  مشورت 
»لیسانسه  کودک سریال  بازیگر 
ها« درباره چگونگی همکاری اش 
گفت:  مهر  به  سروش صحت  با 
من در سریالی به نام »خوب، بد، 
زشت« بازی می کردم که خانم 

بهاره رهنما هم بازیگرش بود و او من را برای سریال »شمعدونی« به سروش 
صحت معرفی کرد.این بازیگر کودک درباره سروش بازیگر »شمعدونی« با 
اشاره به اینکه با بازیگران زیادی بازی کرده است درباره بازیگر مورد عالقه 
اش گفت: خوشحالم که در کنار بازیگران مختلفی در فیلم و سریال ها بوده 
ام اما شهاب حسینی را هم خیلی دوست دارم و عالقه دارم در یک فیلم یا 

سریال در کنارش بازی کرده و از تجربیاتش استفاده کنم.

مدیر شبکه سه سیما حضور مهران مدیری در مقام 
مجری برنامه سینمایی »هفت« را تایید کرد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اصغر 
پورمحمدی از برنامه ســینمایی »هفت« 
به عنوان یکــی از ویــژه برنامه های دهه 
فجر شبکه سه ســیما یاد کرد که همانند 
ســال های گذشته بر آثار شرکت کننده در 
جشنواره فیلم فجر مروری خواهد داشت.

به گفته مدیر شــبکه سه ســیما، برنامه 
سینمایی »هفت« با اجرای مهران مدیری 
بررسی 22 فیلم سینمایی به همراه آثاری 
در گونه های مستند، فیلم کوتاه و انیمیشن 
را در دستور کار دارد.مدیر شبکه سه سیما 
رایزنی بــا مجریان دیگــر تلویزیون برای 
اجرای برنامه سینمایی »هفت« را نادرست 
خواند و اعالم کرد کــه از همان ابتدا قرار 
بود اجرای برنامه »هفت« به مهران مدیری 
سپرده شود که در نهایت پس از جلسه ای 

که عصر امروز برگزار شــد، حضور ایشان 
در این برنامه قطعی شــد. تاکنون افرادی 

چون فریــدون جیرانی، محمــد گبرلو و 
علیرضــا افخمی اجرای برنامه ســینمایی 

»هفت« را عهده دار بوده اند.برای اولین بار 
اســت که مهران مدیری اجرای برنامه ای 
سینمایی را بر عهده  می گیرد و در روزهای 
اخیر مطالبی درباره رقم باالی دســتمزد 
وی برای اجرای هفت عنوان شــده است.

این در حالی است که ناصر کریمان، مدیر 
گروه اجتماعی شــبکه ســه درباره میزان 
دستمزد مجری برنامه »هفت« گفته است: 
هنوز برنامــه »هفت« را برآورد نکرده ایم و 
دســتمزد مجری مشخص نیست.او بیشتر 
مسائل در این خصوص را حاشیه ای دانسته 
و اینگونه عنوان کرده اســت که »مجموع 
نظارت مدیریتی در داخل سازمان، بخش 
خصوصی و حوزه تهیه کنندگان ســینما، 
برای ســرمایه گذاری تصمیم می گیرند.« 
کریمــان گفته اســت، هر هزینــه ای که 
پرداخت می شــود با مصلحت ســازمانی 

تطبیق خواهد داشت.

مهران مدیری، مجری برنامه سینمایی »هفت« 

خبر

طبق برنامه ریزی ها قرارست فیلم سینمایی »ترمه« به کارگردانی کیومرث 
پوراحمد پیش از عید نوروز جلوی دوربین برود.

 علیرضا قاسمی کارگردان عرصه فیلم کوتاه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره 
فعالیت های جدید خود گفت: در حال حاضر با دوستانم امید شمس و علیرضا 
اسفندیارنژاد مشغول ساخت فیلم های کوتاه آنها هستیم و به عبارتی من به 

این دوستان کمک می کنم.
وی افزود: این 2 فیلم کوتاه که در مدت زمان 20 دقیقه تولید می شوند درام 
اجتماعی هستند و هر 2 در شب اتفاق می افتند.قاسمی با اشاره به دیگر 
اثرش بیان کرد: این روزها همراه با امید شمس مشغول نگارش فیلمنامه بلند 
»ترمه« به کارگردانی کیومرث پوراحمد هستیم که در مراحل پایانی است ولی 

فکر می کنم به یک بازنویسی دیگر هم احتیاج دارد.
از عید کلید می خورد و یک درام  داد: »ترمه« پیش  ادامه  این کارگردان 
اجتماعی است که کیومرث پوراحمد در ریزه کاری های آن نگاه ویژه ای دارد.

وی در پایان با اشاره به مکان فیلمبرداری این فیلم اظهار کرد: »ترمه« در 
تهران و شمال کشور فیلمبرداری می شود.

كليد خوردن فيلم پور احمد قبل از عيد نوروز

به  را  فیلم  این  تهیه کنندگی  علی مصفا  آرام« گفت:  »نفس های  کارگردان 
من و حافظ احمدی واگذار کرد.  میثم هاشمی طباء نویسنده، تهیه کننده 
و کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت اکران »نفس های آرام« به باشگاه 
خبرنگاران جوان گفت: در حال رایزنی برای اکران عمومی فیلم هستیم و فعاًل 
خبر قطعی در این باره نیست.وی افزود: از سویی علی مصفا تهیه کنندگی این 
فیلم را به من و حافظ احمدی واگذار کرد؛ با این تفاسیر بجز نویسندگی و 
کارگردانی، بخش تهیه کنندگی را به صورت مشترک با احمدی پیش خواهم 
برد.این کارگردان اظهار داشت: برای اولین نمایش، اکرانی خصوصی با حضور 

بازیگران و عوامل این اثر در باشگاه فیلم حوزه هنری برگزار کردیم.
در خالصه داستان این فیلم آمده است:محیا و رضا زوج جوانی در آستانه 
اوست.  نامزد  و  شاگرد  محیا  و  است  معمار  مهندس  رضا  هستند.  ازدواج 
حادثه ای برای محیا اتفاق می افتد که مسیر زندگی هر دوی آنها تغییر می کند.

کوروش تهامی، محمود پاک نیت، همایون ارشادی، لیال بلوکات، آوا دارویت، 
با هنرمندی جعفر دهقان و شهرام عبدلی از جمله بازیگران این فیلم هستند.

علي مصفا تهيه كنندگي
» شبهاي ارام «را واگذار كرد

بین المللی  جشنواره  سی  و ششمین  داوران 
سه گانه  بخش های  در  فجر  تئاتر  جشنواره 
مسابقه  و بخش های  تئاتر صحنه ای  مسابقه 
خارج از صحنه شامل »مکان های نامتعارف« و 

»تئاتر خیابانی« معرفی شدند.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سی و 
ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، تئاتر 
بین الملل، تئاتر ایران )الف( و تئاتر ایران )ب( 
سه بخش مسابقه تئاتر فجر امسال را تشکیل 
بخش ها  این  از  یک  هر  داوران  که  می دهند 

معرفی شدند. 
نیکالوس  بین الملل،  تئاتر  مسابقه  بخش  در 
ترکیه،  از  ایلماز  لِمان  سوئیس،  از  هلبلینگ 
لوسیا ون ِهِتِرن از هلند، بهزاد قادری و فاطمه 
به  را  نمایش   18 داوری  ایران  از  معتمدآریا 

عهده دارند.
نیکالس هلبلینگ، کارگردان و دراماتورژ آلمانی 
نیمه  شب  رویای  »یک  مانند  نمایش هایی 
»بمب گذاری«،  ضحاک«،  به  »بگو  تابستان«، 
»سقوط دختر«، »سه تفنگدار« را کارگردانی 

کرده است. 
هامبورگ  تالیای  تئاتر  دراماتورژ  هلبلینگ 

در  تئاتر  کارگردانی  و  دراماتورژی  مدرس  و 
دانشگاه هامبورگ و زوریخ نیز هست. 

از  آلمانی  زبان  و  تاریخ  دانش آموخته  وی 
و  تهیه کننده  کارگردان،  زوریخ،  دانشگاه 
نمایشنامه   20 از  بیش  نویسندگی  تیم  عضو 
تئاترهای  مدیریت  و  است  اقتباسی  غیر 
دوسلدورف،  زوریخ،  مانهایم،  بوخوم،  دولتی 
هامبورگ،  اولدنبورگ،  کلن،  فرانکفورت، 
جشنواره  ماینتس،  درسدن،  لوتسرن،  لوبِک، 
خود  کارنامه  در  را  بورگ  تئاتر  و  سالزبورگ 
جمعی  و  مستقل  تئاتر  موسس  عضو  و  دارد 
ِمس اَندفِِبر زوریخ است.لمان ایلماز متولد ترکیه 
و دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد 
جامعه شناسی از دانشگاه بوسفوروس و دکترای 
است.  استانبول  دانشگاه  از  نقد  و  دراماتورژی 
استانبول   IKSV تئاتر  جشنواره  مدیر  وی 
است.  تئاتر  درباره  متعددی  مقاالت  دارای  و 
ایلماز دستیار مدیر مؤسسه فرانسوی استانبول، 
دانشگاه  نمایشی  هنرهای  مدیریت  مدرس 
پانتومیم  کنسرواتوری  دپارتمان  و  بِیِکنت 
استانبول نیز هست.لوسیا ون ِهِتِرن، منتقد و 
مدیر تئاتر هلند و دانش آموخته زبان و ادبیات 
تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  مطالعات  و  فرانسه 
اکس-ان-پروونس  اوترخت،  دانشگاه های  از 
گرونینگن  دانشگاه  از  تئاتر  علوم  و  پاریس  و 
است. ون هترن عضو هیأت داوران جایزه تئاتر 
هماهنگ کننده  تئودور،  لوییس اند   VSCD

برنامه های کارشناسی ارشد بین المللی موسسه 
ACM، مدرس دانشگاه های هلسینکی فنالند، 
انجمن  مدیره  هیأت  عضو  بولونیا،  و  لندن 
Theaterkrant. و   Theatermaker

هلندی  بخش  مدیره  هیأت  عضو  تئاتر،   nl
KNT/ تئاتر  منتقدان  بین المللی  سازمان 

IATC و نماینده انجمن بین المللی منتقدان 
شهر  از  قادری  بهزاد  است.   IATC تئاتر 
منتقد  و  محقق  مترجم،  نویسنده،  زاهدان؛ 
ادبیات  بازنشسته گروه زبان و  ایرانی و استاد 
خارجی  ادبیات  و  زبان ها  دانشکده  انگلیسی 

دانشگاه تهران است. 
وی مقاطع تحصیالت لیسانس خود را در رشته 
فردوسی،  دانشگاه  انگلیسی،  ادبیات  و  زبان 
مشهد در 1354 گذراند، مقطع فوق لیسانس 
دانشگاه شیراز در 1357  از  را  آمریکا  ادبیات 
طی کرد و دکترای ادبیات نمایشی قرن نوزده 
و سه دهه 1960–1990 را در بریتانیا به اتمام 

رسانید.
بدو  در  کرمان  ملی  کتابخانه  سرپرستی 
خارجی  زبانهای  گروه  سرپرستی  تأسیس، 
هیات  عضویت  کرمان،  شهیدباهنر  دانشگاه 
تحریریه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
عضویت شورای تخصصی گروه زبان و ادبیات 
دانشگاه های  ممیزه  هیات  عضویت  انگلیسی، 
ایبسن  مرکز  عضویت  ایران،  شرق  جنوب 
سوابق  جمله  از  اسلو-نروژ  دانشگاه  شناسی 

اجرایی وی به شمار می آید.فاطمه معتمدآریا 
از بازیگران سینمای ایران است که در فیلم های 
کارگردانهای بزرگ سینمای ایران چون بهرام 
بیضایی، محسن مخملباف، رخشان بنی اعتماد 
و بهمن فرمان آرا نقش آفرینی کرده و بازی وی 
بارها در مجامع هنری داخل و خارج کشور، 

مورد توجه و تحسین قرار گرفته  است.
داوران بخش مسابقه تئاتر ایران )الف(

نادر  تاجیکستان،  از  صابر  نصرت  قربانعلی 
 21 ایران،  از  علیخانی  محسن  و  برهانی مرند 
نمایش در بخش مسابقه تئاتر ایران )الف( را 

داوری خواهند کرد.
قربانعلی نصرت صابر هنرمند تاجیکستانی در 
رشته بازیگری تئاتر و سینما دانشکده هنرهای 

زیبا دوشنبه تحصیل کرده است. 
ابوالقاسم  تئاتر  آکادمی  کارگردان  و  بازیگر  او 
الهوتی است و تدریس بازیگری در دانشکده 
تألیف  و  تورسن زاده  میرزا  زیبای  هنرهای 
پرده یک  دردهای پس  و  فرخ نامه  کتاب های 

جامی پر از درد را در کارنامه دارد.
 داوران بخش مسابقه تئاتر ایران )ب(

منصور براهیمی، حسین مسافرآستانه و شیوا 
نمایش بخش مسابقه  ایران، 22  از  مسعودی 
داشت. خواهند  عهده  به  را  )ب(  ایران  تئاتر 

سی وششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، به 
دبیری فرهاد مهندس پور از 28 دی تا 9 بهمن  

ماه برگزار می شود.

معرفی داوران جشنواره تئاتر فجر


