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رهبر معظم انقالب: ردپای بیگانگان در بازار ارز مشهود است

 وزارت اطالعات باید انقالبی بماند

تکالیف در  "دالر"  ین  جایگز و"   "یور
شد کشـور  ارزی   

  

و  نفت  تولید  افزایشی  روند  از  نفت  وزیر  زمان،  گزارش  به 
میعانات گازی ایران در سال 96 خبر داد و میانگین صادرات 
نفت خام و میعانات گازی ایران در این سال را، 2 میلیون و 500 

6هزار بشکه اعالم کرد.

 افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

 رخدادی مهم درصنعت نفت
بانک  مدیریت  حوزه  و  ارتباطات  امور  مدیر  زمان،  گزارش  به 
مسکن، از آغاز پرداخت تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده 
به متقاضیان استفاده از سقف تسهیالت خرید با اوراق گواهی 

حق تقدم خبر داد.

به گزارش زمان، رجب طیــب اردوغان رئیس جمهوری 
ترکیه دیروز اعالم کرد که با برگزاری انتخابات  زودهنگام 
در این کشور در 24 ژوئن مصادف با سوم تیرماه موافقت 

کرده است. 7

آغاز پرداخت تسهیالت بدون 
سپرده به خریداران مسکن

موافقت اردوغان با برگزاری 
انتخابات زودهنگام 
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اعالم شروط ادامه فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران

 ضرب االجل دولت برای کوچ دستگاه ها 
به پیام رسان های داخلی

سرمقاله

 »خدمات« و مسئله 
»احترام« در ایران

نگاه روز

 واکاوی تبعات رشد 
نرخ ارز

نقش دولت و حاکمیت در 
حمایت از کاالی ایرانی

 خدمت نوعی تولید است که معموالً در ایران 
چندان جدی تلقی نمی شود. توجه به مخاطب 
و مشتری در همه ابعاد و کمک به ارتقا روحیه 
و توان او »خدمت« محسوب می شود بسیاری 
از فعالیت های ســازمان ها، افراد و نهادها در 
دایره خدمــت قرار دارد. از منــزل که خارج 
می شوید از تاکسی و اتوبوس تا رستوران ها و 
مراکز آموزشی و خدمات پزشکی همه در این 
حوزه اند.حــال ببینید ما با خود چه می کنیم 
یا چــه نوع خدماتــی به هم نوعــان خویش 
ارائه می کنیم. آن چه بیش از همه به چشــم 
می آید عدم احترام به مشتری به معنی اخص 
کلمه است. احترام حلقه مفقوده اصلی است.

مثاًل در ادارات و نهادها وقتی وارد می شــوید 
سرگردانید، اگر کسی دم در ابتدا در را بگشاید 

و راهنمایی کند نوعی »احترام« است. 
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برای افزایش قدرت دفاعی 
توجهی به نظر دیگران نداریم

مهدی حیدری

 محمد خوشنام

روحانی : اقتدار را توام با تنش زدایی ادامه می دهیم

 مناقصه شماره :96-15
 تجدید فراخوان جهت ارزیابی کیفی  مناقصه دو مرحله ای »تهیه، حمل، نصب، پایش 

و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب استان البرز«
مناقصه  کیفی  ارزیابی  برگزاری  جهت  فراخوان  تجدید  دارد   نظر  در  البرز  ای  منطقه  آب  سهامی   شرکت 
دو مرحله ای »نصب، پایش و بهره برداری کنتورهای هوشمند آب استان البرز« از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

 دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 97/1/28می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه 

از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/1/31  مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/2/15

زمان بازگشایی پاکات:ساعت 10صبح مورخ 97/2/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: کرج- مهرشهر-بلوار امام خمینی)ره(-روبروی مصلی-خیابان بوستان- شرکت سهامی آب منطقه ای 

البرز- کد پستی 3186717598-تلفن310-320- 026-33332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 27313131- 021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 -021

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

 نوبت دوم

رئیس جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد که به 
اقتدار قدرت های نظامی خود توام با تنش زدایی 

ادامه می دهیم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، حجت االسالم و 
المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهوری دیروز 
در مراســم گرامیداشــت چهلمین سالروز ارتش 
کــه در جوار حرم امام خمینی )ره( برگزار شــد، 
اظهار کرد: از آغاز انقالب اســالمی  کشــور ما تا 
به امروز هرکجا غرور، افتخار،پیروزی ایستادگی، 
صبــر و مقاومــت و دالوری بــوده نــام ارتش 
جمهوری اســالمی ایران و فداکاری این عزیزان 
نیز حضور داشــته است. ارتش با انضباط، انگیزه، 
اخالق،آموزش کافی و همچنین سالح و تجهیزات 
مــدرن و آمادگی کامل همــواره یک قدرت مهم 
بازدارنده برای جمهوری اســالمی ایران و دفاع از 
آب و خاک و میهن ما بوده است.وی خاطر نشان 
کرد: وظیفه ارتش طبق قانون اساســی حراست 
از تمامیت ارضی ســرزمین و میهن مان و حفظ 
جمهوری اسالمی و استقالل کشور است و ارتش 
همواره این سه هدف مهم را که در قانون آمده از 
یاد نمی برد و سرلوحه اهداف و سیاست های خود 
قرار می دهد.رئیس جمهوری تصریح کرد: ارتش 
مــا با ابتکار و خالقیت چــه در ایام دفاع مقدس 
و چه پــس از آن برای صنایع دفاعی کشــور در 
کنار ســایر رزمندگان و آمادگــی کافی در همه 
مقاطع حســاس، نشان داده که کشــور در برابر 
توطئــه بیگانگان دارای بازوی توانمندی اســت. 
ارتش همــواره در چارچوب قانون و انضباط و راه 
انجام وظیفه خود را بی کم وکاست و بودن منت 
و هیچ ادعایی طی کرده است. ارتش هیچگاه در 
برابر انجام وظایف خود از دولت و ملت جایگاهی 
را نخواســته و همواره در حال انجام وظایف خود 
بوده است.روحانی ادامه داد: ارتش با آنکه سیاست 
را خوب می فهمد اما هرگز در بازیهای سیاســی 
وارد نشــده و به وصیت امام راحل به خوبی عمل 
کرده اســت. اگر در رژیم گذشــته در بسیاری از 
فســادهای اقتصادی گاهی نام صاحب منصبان 
ارتش آن روزگار مطرح می شــد اما امروز درهیچ 
فسادی در کشور ما نامی از امیران و بزرگان ارتش 

توجود ندارد و این به معنای پاکی و دســت پاکی 
و اخالص ارتش جمهوری اسالمی ایران است.وی 
با تاکید بر اینکه ما نیازمند ارتش، سپاه و بسیجی 
قوی و آماده هستیم به شرایط منطقه خاورمیانه 
و غرب آســیا اشاره کرد وگفت: ما در یک منطقه 
بسیار حساس غرب آسیا یا خاورمیانه به سر می 
بریم؛ جایی که در طول 40 ســال قبل شــاهد 
توطئه های مختلف بوده ایم. در این سالها مشاهده 
کرده ایم که قدرتهای خارجی در منطقه ما حضور 
یافته و بی شــرمانه از نفت و منابع اقتصادی این 
سرزمین و ذخایر کشــورهای منطقه نام برده اند.

روحانــی اضافه کرد: ما در یک منطقه  ســاده ای 
از جهان زیســت نمی کنیم بلکــه در منطقه ای 
حســاس هســتیم و مشــاهده می کنیم که در 
اطراف ما قدرتهای مختلف النه کرده اند و حضور 
غیرقانونی و غیرمشروع دارند. آنها در امور منطقه 
برخــالف قوانین بین المللــی دخالت می کنند و 
برخالف منشور سازمان ملل و قوانین بین المللی 
خودسرانه به کشورهای دیگر تجاوز می کنند. در 
چنین منطقه ای که قدرتهای بزرگ، گروهکهای 
تروریستی را به عنوان ابزار کار خود برای بی ثباتی 
در این منطقه حساس قرار داده اند، کشور ما نیاز  
به نیروی مســلحی مقتدر و بازدارنده دارد تا هم 
در برابر توطئه قدرتهای بزرگ بایســتد و هم به 
تروریست ها اجازه ندهد که به خاک این سرزمین 
چشم طمع داشته باشند. رئیس جمهوری تصریح 

کــرد: اگــر در 40 ســال قبل ما بــا وجود همه 
فرازونشیب ها پیروز بوده ایم، در سایه ارتشی عزیز 
، سپاهی مقتدر و بسیجی کارآمد و نیروی انتظامی 
آماده بوده است. البته که پشتوانه اصلی نیروهای 
مسلح ما ملت بزرگ ایران بوده اند. همواره ارتش 
و نیروهای مســلح در کنار مردم و مردم در کنار 
نیروی مســلح عزیز خود بوده اند.وی خاطر نشان 
کرد: اگر به ســال 58 بازگردیــم، می بینیم که 
شــعار آن روز مردم » ملت فدای ارتش « و شعار  
ارتشــیان »ارتش فدای ملت« بود. همان شــعار 
در مقطع بســیار حساس امروز ادامه راه ما است. 
نیروهای مسلح ما عالوه بر امنیت کشور در ثبات 
و امنیت منطقه نقشی بسیار اساسی ایفا کرده اند.

روحانی با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح ما از هر 
نهادی در منطقه و جهان تاثیرگذارتر هســتند، 
گفت: این در حالی اســت که نیروهای نظامی ما 
همچون نیروهای سیاسی هیچگاه به دنبال تنش 
در منطقه و جهان نبوده و همواره به دنبال صلح 
و ثبات هستند.وی با اشــاره به آیات قرآن کریم 
خاطر نشــان کرد: قرآن به ما آموخته که صلح و 
ثبات در کنار قدرت امکانپذیر اســت و در سایه 
قدرت و اقتدار مشروع است که می توان به ندای 
صلح دیگران پاســخ مثبت داد.رئیس جمهوری با 
اشاره به اقدام برخی کشــورهای منطقه در انبار 
کردن سالح های ساخت غرب، تاکید کرد: همواره 
کشورهایی احساس اقتدار می کنند که به نیروی 
بومی خود متکی باشــند و اقتدار عاریه  ای نمی 
تواند برای کشــور عزت بیافریند. نباید به دنبال 
اقتدار عاریه ای از ســوی قدرت های بزرگ یا یک 
رژیم نامشــروع در منطقه باشــند؛ چراکه اقتدار 
واقعی از آن نیروی مســلحی است که با حمایت 
مردم و در ســایه  آنهــا کار خــود را انجام دهد. 
روحانی گفت: با صراحت می گویم ارتش و سپاه 
با همه توان و قدرت به هر تجهیزات و سالحی که 
برای دفاع از کشور نیاز داشته باشد، دولت در کنار 
آنها بوده و فرهیختگان، صنعتگران و شرکت های 
دانش بنیان برای ایجاد آن تجهیزات و تشکیالت 

در کنار نیروهای مسلح خواهند بود.
ادامه در ص 3

برای افزایش قدرت دفاعی توجهی به نظر دیگران نداریم

کار گرامی آاقی حمید  بور هم
 مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامیتان تسلیت عرض کرده

و برای آن مرحوم علو درجات الهی را مسئلت داریم.
روزنامه پیام زمان

رئیس مرکز آمار اعالم کرد: 2 میلیون اشتغال ناقص داریم

تعداد بیکاران مطلق ۳.۲ میلیون نفر
 

رئیــس مرکز آمار ایــران گفت: 3 میلیون و ۲00 هزار بیــکار مطلق و حدود ۲ 
میلیون اشتغال ناقص داریم که به دنبال شغل تمام وقت هستند.

به گزارش زمان به نقل ازصدا و ســیما، امیدعلی پارسا گفت: بر اساس اطالعات 
مرکز آمار ایران، در سال ۱3۹۶، نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد و سهم اشتغال ناقص 

از اشتغال کشور ۱0.4 درصد بوده است.رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به اینکه 
مرکز آمار تعریف کار را بر اســاس استانداردهای ســازمان بین المللی کار ارائه 
می دهد، گفت: بر همین اســاس بیکار مطلق به کسانی اطالق می شود که حتی 
یک ساعت در هفته هم کار نمی کنند. اشتغال ناقص هم بنا بر اعالم مرکز آمار 
بر همین اساس بین یک تا 44 ساعت در هفته را در بر می گیرد و اشتغال کامل 
44 ساعت در هفته یا بیشــتر را در بر می گیرد.وی تصریح کرد: کسانی هم که 
گاهی درباره تعداد بیکاران برآوردی بیش از آنچه ما اعالم می کنیم دارند، تالش 
می کنند که بیکاری ناقص و مطلق را با هم ترکیب کنند و افراد دارای اشتغال 
ناقص را هم بیکار قلمداد می کنند که این غلط اســت و کسی که اشتغال ناقص 

دارد بیکار نیست، هر چند که باید به فکر اشتغال ناقص هم بود.

 یورو جایگزین دالر
 در تکالیف ارزی شد

با تصمیم هیــأت دولت، یــورو جایگزین دالر در 
تکالیف ارزی شــد و بانک مرکزی موظف شد نرخ 
برابــری ریــال را در مقابل یورو، مســتمر اعالم و 
مدیریت کند.به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی دولت، هیأت وزیران در جلسه دیروز خود به 
ریاست آقای روحانی، رئیس جمهور، همه وزارتخانه 
ها، ســازمان ها و شــرکت های دولتی را موظف 

کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشــگری و 
انتشــار آمار، اطالعات و داده های مالی خود مورد 
اســتفاده قرار دهند.براســاس این تصمیم، هیأت 
وزیران همه وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های 
دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای 
گزارشــگری و انتشــار آمار، اطالعات و داده های 
مالی خود مورد استفاده قرار دهند.همچنین بانک 
مرکزی موظف شــد از تاریخ ابالغ این مصوبه، نرخ 
برابــری ریال در مقابل یورو را به صورت مســتمر 
اعــالم و مدیریت کند.در ادامه جلســه، تعدادی از 
پیشنهادهای دســتگاه های اجرایی پس از بحث و 

بررسی به تصویب هیأت وزیران رسید.

اشاره منابع صهیونیستی به حمله ای احتمالی در سوریه
منابع اسرائیلی ادعا کردند که "یک نیروی ایرانی" در سوریه از طریق هواپیماهای 

غیرنظامی به انتقال سالح و تجهیزات نظامی می پردازد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، شبکه خبری روسیا الیوم، شبکه های تلویزیونی 
و رادیویی و ســایت های خبــری اعالم کردند که این اطالعــات را ارتش رژیم 
صهیونیســتی با اشاره به احتمال هدف قرار دادن این نیرو منتشر کرده است اما 
ســخنگوی ارتش این رژیم از واکنش نشان دادن به گزارشات خودداری کرد.از 
ســوی دیگر یک مسئول اسرائیلی به رویترز گفت: سامانه دفاعی اسرائیل نگران 
این است که نیروی وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران بنا بر تهدیدات 
تهران برای پاســخ دادن به حمله تیفور بخواهد به اســرائیل حمله کند.تهران و 

دمشق اخیرا اسرائیل را مسئول حمله هوایی به پایگاه تیفور دانستند.رسانه های 
اسرائیلی تصاویر ماهواره ای و نقشه ای را از پنج پایگاه هوایی سوریه منتشر کرده 
و مدعی هســتند که از این پایگاه ها برای پهپادها و هواپیماهای ایرانی استفاده 
می شــود. این رسانه ها همچنین اسامی ســه تن از رهبران ارشد سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی را ذکر کرده و مدعی شــدند که بــر طرح هایی مثل یگان های 
موشکی نظارت دارند.نقشه منتشر شده به وسیله رسانه های رژیم صهیونیستی 
محل استقرار یگان های هوایی ایران در خاک سوریه را در پایگاه هوایی تی-4 در 
حمص، فرودگاه حلب، فرودگاه دیرالزور، فرودگاه بین المللی دمشق و یک پایگاه 

دیگر در جنوب دمشق عنوان می کند.
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 »خدمات« و مسئله »احترام« در ایران
محمود اسعدی 

 خدمت نوعی تولید است که معموالً در ایران چندان جدی تلقی نمی شود. 
توجه به مخاطب و مشتری در همه ابعاد و کمک به ارتقا روحیه و توان او 
»خدمت« محسوب می شود بسیاری از فعالیت های سازمان ها، افراد و نهادها 
در دایره خدمت قرار دارد. از منزل که خارج می شوید از تاکسی و اتوبوس 
تا رستوران ها و مراکز آموزشی و خدمات پزشکی همه در این حوزه اند.حال 
ببینید ما با خود چه می کنیم یا چه نوع خدماتی به هم نوعان خویش ارائه 
می کنیم. آن چه بیش از همه به چشــم می آید عدم احترام به مشتری به 
معنی اخص کلمه است. احترام حلقه مفقوده اصلی است.مثاًل در ادارات و 
نهادها وقتی وارد می شوید سرگردانید، اگر کسی دم در ابتدا در را بگشاید 
و راهنمایی کند نوعی »احترام« است. چیزی که شاید نوعی »تشریفات« 
زائد تلقی شــود که هرگز چنین نیســت. نظم افراد و شیوه برخورد آن ها 
به خصوص در مبادی ورودی نهادهای خدمت دهنده بسیار مهم است. اغلب 
اگر هم کســی هست خسته، پرخاش گر و عصبانی به نظر می آید که انگار 
به زور وظیفه اش را انجام می دهد. سر و وضع اش هم چندان مناسب نیست. 
لباس مرتب و تمیز، استقرار دائم و برخورد شایسته در ابتدای ورودی مراکز 
حائز اهمیت است که حتی در بخش خصوصی هم رعایت نمی شود. در این 
زمینه صرفه جویی اصاًل مناسب نیست. این که در الکترونیکی باز شود هم 
خوب نیست، باید کســی دم در به شما لبخند بزند! در را باز کند و سالم 
شما را پاسخ دهد.اهالی خدمت باید بدانند برای »خدمت کردن« آن جا و 
این جا هســتند. آن ها »بدهکار« مخاطب اند. باید آرام و باوقار باشند و در 
برابر حتی کژتابی مخاطب از کــوره در نروند. گزینش این گونه افراد خود 
پروســه خاصی می طلبد. »بی توجهی« خود نوعی بی احترامی است که در 
اغلب سازمان های ما وجود دارد؛ در بانک ها، مطب ها، رستوران ها، ادارات، 
تاکســی ها، اتوبوس ها، مترو. و جالب این که این موارد روزانه تکرار می شود 
و همین عامل اساسی آشفتگی روحی و روانی مخاطب است.برای کاهش 
تنش جامعه امروز ایران الزم اســت که به این موضوع توجه ویژه شــود. 
جامعه امروز تشــنه احترام است که از او دریغ می شود. حتی فروشگاه ها، 
میوه فروشی ها و... بقالی سر محله هم از این موهبت خالی است. اگر کسی 
احیاناً احترامی هم قائل شود به حســاب حقارت و... گذاشته می شود که 
ناصحیح است. جامعه امروز نه فقط در بخش دولتی که در بخش خصوصی 
نیز پرتنش است. به مطب ها بنگرید، بی احترامی به »بیمار« موج می زند. در 
خیابان ها و بوستان و فرهنگستان نیز! پلیس راهنمایی که نامش روشن گر 
هدایت است به غایت بی حوصله و کم توجه است. اگر کسی آدرسی بپرسد 
اغلب با همان واژه معروف »نمی دانم« مواجه می شود. پزشک و مهندس و 
مدیران هم همین کار را می کنند. اساساً گویا بی احترامی در جامعه امروز 
ارزش شده است! در موضوع »خدمت«، اساس انسان و روابط انسانی است 
و با حوزه تولید بســیار متفاوت اســت. اگر در مقوله تولید ما با مشکالت 
فراوان مواجهیم در خدمات، این بالتکلیفی و عدم رضایت می تواند با همت 

و خواست عمومی تعدیل و تلطیف شود.   
Email: Info@zamandaily.ir

 تغییر سیاست های برلین در قبال واشنگتن
 کلید خورد

 وزیر خارجه آلمان در آستانه سفر صدر اعظم این کشور به آمریکا دست 
به تغییراتی در دســتگاه دیپلماسی زده که به وضوح از چرخش سیاست 
های برلین در قبال واشنگتن حکایت دارد.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
پایگاه اینترنتی مجله اشپیگل با انتشار خبر اختصاصی از تغییرات واضح و 
مشهود سیاست های آلمان در قبال آمریکا پرده برداشت. بر کسی پوشیده 
نیست که مناسبات برلین- واشنگتن دوره پر تنش و ناآرامی را می گذراند.

در این راســتا »هایکو ماس« وزیر خارجه تازه روی کار آمده آلمان قصد 
دارد با تغییر سفیر این کشــور در آمریکا برگ جدیدی از سیاست میان 
دو کشــور را ورق بزند. »پیتر ویتیگ« ســفیر کنونی برلین در واشنگتن 
باید تابستان پیش رو سکان پست دیپلماسی ژرمن ها در واشنگتن را در 
اختیار »امیلی هابر« معاون اموربین الملل وزارت کشور قرار دهد. ویتیگ 
که پیش تر نماینده آلمان در ســازمان ملل بوده قریب به ۹ سال مجری 
دیپلماســی برلین در واشــنگتن بوده و اکنون برای اجرای سیاست های 
برلین باید راهی لندن شود. انتظار می رود ویتیگ با عهده داری مسئولیت 
ســفارت آلمان در انگلیس بتواند تغییراتی را در مناسبات دوجانبه ورق 
بزند.از ســوی دیگر هابر که ســابقه همکاری وی با دولت آمریکا به زمان 
»باراک اوباما« رئیس جمهوری ســابق این کشور باز می گردد، قرار است 

مجری سیاست های جدید برلین در واشنگتن باشد.

سامانه الکترونیکی »نیما« دوشنبه 
رونمایی می شود

مدیــرکل بانک مرکزی گفت: ســامانه الکترونیکی 
»نیما« دوشــنبه هفته آینده بــا حضور معاون اول 
رییس جمهور رونمایی می شود و اطالعات این سامانه 
هم اکنون در حال بارگذاری اســت.به گزارش زمان 
به نقل ازمهر، ولی اهلل ســیف مدیرکل بانک مرکزی 
اظهارداشــت: ســامانه الکترونیکی »نیما« دوشنبه 
هفتــه آینده با حضــور معــاون اول رییس جمهور 
رونمایی می شــود و اطالعات این ســامانه در حال 
بارگذاری است، البته عدم ورود به سامانه به معنای 
ایراد در فرآینــد انجام کار نیست.ســیف در پایان 
خاطرنشــان کرد:  کلیه کارهــای صادرکنندگان و 
واردکنندگان در حال حاضــر در روال عادی انجام 

می شود و از این بابت مشکلی نداریم.

موافقت رئیس جمهوری ترکیه با 
برگزاری انتخابات زودهنگام 

رئیــس جمهوری ترکیــه اعالم کرد که بــا برگزاری 
انتخابــات زودهنگام در این کشــور در ســوم تیرماه 
موافقت کرده است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، رجب 
طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیروز اعالم کرد 
که با برگزاری انتخابات  زودهنگام در این کشور در ۲4 
ژوئن مصادف با سوم تیرماه موافقت کرده است.بر این 
اساس، رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد که برگزاری 
انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری در این 
کشور در ۲4 ژوئن برگزار می شود.اردوغان عالم کرد: 
روند قانونی برگزاری انتخابات فورا آغاز می شود.وی در 
ادامه افزود: شورای عالی انتخابات نیز آمادگی ها برای 
برگزاری انتخابات را شــروع خواهــد کرد.این تصمیم 
پس از نشســت رئیس جمهوری ترکیه و رئیس حزب 
حاکم عدالت و توســعه این کشــور با دولت باغچه لی 
رئیس حزب حرکت ملی  در مجتمع ریاست جمهوری 
در آنکارا اعالم شده اســت.گفتنی است، باغچه لی در 
یک سخنرانی در نشست حزب خود پیشنهاد برگزاری 
انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه 

در ۲۶ آگوست سال جاری را داده بود.

 سفر دی میستورا به آنکارا
 تهران و مسکو

 فرســتاده سازمان ملل به ســوریه دیروز وارد آنکارا 
 شــد و بعد از آن به تهران و مسکو سفر می کند. به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، استفان دی میستورا، 
فرســتاده سازمان ملل به ســوریه دیروز وارد آنکارا 
 شد تا با مســؤوالن ترکیه ای درباره بحران سوریه و 
تحوالت منطقه گفت وگو کند.او گفت که بعد از پایان 
ســفرش به ترکیه به مسکو و تهران نیز سفر خواهد 
کرد. هدف وی از این سفرها تالش برای احیای روند 
سیاسی سوریه است.دی میســتورا همچنین تأکید 
کرد که برای مشــورت با تعدادی از وزرای اروپایی و 
نمایندگان آمریکا طی نشست بروکسل که ۲4 و ۲5 

آوریل برگزار می شود، برنامه ریزی می کند.

اخبار

سرمقاله

 جهاد زن 
خوب شوهرداری کردن است

کالمامیر

رهبر انقالب با تأکید بــر اینکه آحاد وزارت 
اطالعات پدید آمده  انقالب و فرزندان امام و 
انقالب هستند، خاطرنشان کردند: بر همین 
اســاس وزارت اطالعات و همه کارکنان آن 
باید همــواره صد درصد انقالبــی بمانند و 

انقالبی حرکت کنند.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتــر مقام معظــم رهبری،حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اســالمی دیروز 
در دیدار وزیر و مسئوالن و جمعی از کارکنان 
وزارت اطالعات، مجموعــه وزارت را برآمده 
از انقالب و فرزندان امــام و انقالب خواندند 
و با تأکید بر لــزوم حرکت انقالبی و انقالبی 
ماندِن صد درصِد وزارت اطالعات، با اشاره به 
ابعاد گوناگون جنگ اطالعاتی جبهه وســیع 
دشــمنان با نظام اســالمی، گفتند: یکی از 
محورهای مهــم و اصلی این جنگ، »نفوذ و 
تأثیرگذاری بر نظام محاســباتی مسئوالن« 
و »تغییــر باورهای مردم« اســت که در این 
جنگ، عالوه بر دفاع و بستن نفوذگاهها، باید 
تهاجم نیز انجام، و از هرگونه غفلت و ســاده 
اندیشی جداً پرهیز شود.رهبر انقالب اسالمی 
در ابتدای سخنان خود با اشاره به حلول ماه 
شــعبان، این ماه را همچون ماههای رجب و 
رمضان، بســتری مناسب برای ارتباط بیشتر 
با خدا و انس با قرآن و اســتفاده از دعاهای 
پرمضمون وارده و معرفت اندوزی برشمردند 
و با اشاره به شکل گیری وزارت اطالعات بعد 
از پیروزی انقالب اسالمی، افزودند: مجموعه 
اطالعاتی از ابتدا، سالم و خالص تشکیل شد 
و تاکنون نیــز به همین صورت باقی مانده و 
امتحان های خوبی پس داده اســت.حضرت 
آیــت اهلل خامنه ای با تأکید بــر اینکه آحاد 
وزارت اطالعات پدید آمده ی انقالب و فرزندان 
امام و انقالب هســتند، خاطرنشان کردند: بر 
همین اساس وزارت اطالعات و همه کارکنان 
آن باید همواره صــد درصد انقالبی بمانند و 
انقالبی حرکت کنند.ایشان، وزارت اطالعات 
را تابع سیاســت های نظام دانستند و گفتند: 
در همــه جای دنیا، دســتگاه های اطالعاتی 
تابع سیاســت های نظاِم حاکم بر کشــورها 
هستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر 
اینکه چارچوب سیاست های نظام جمهوری 

اســالمی را امام )ره( مشــخص کرده و این 
چارچوب بر اســاس وصیت نامه و فرمایشات 
ایشان شکل گرفته است، خاطرنشان کردند: 
در این چارچوب، رهبری هم بخشی از نظام 

است و نه خوِد نظام. 
ایشان با تأکید بر اینکه هرگونه جناح بازی در 
وزارت اطالعات گناه است، گفتند: در وزارت 
اطالعات یک جنــاح وجود دارد و آن، جناِح 
انقالب است.رهبر انقالب اسالمی، همه اجزاء 
وزارت اطالعات را بــه مطالعه دقیق وصیت 
نامه و فرمایشات امام)ره( توصیه مؤکد کردند 
و گفتند: بایــد همه بخش ها و بدنه وزارت با 
مبانی و اصول انقالب کاماًل آشنا باشند و در 
این چارچوب، انقالبی عمل کنند.ایشــان در 
ادامه سخنان خود به جنگ بزرگ و پیچیده 
جبهه مقابل با نظام جمهوری اسالمی اشاره 
کردند و افزودند: ما در میانه یک میدان بزرگ 
جنگ قــرار داریم که یک طــرف آن، نظام 
جمهوری اســالمی و طرف دیگر آن، جبهه 
وسیع و قدرتمندی از دشمنان است.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای، ســرویس های جاسوسی 
طرف مقابــل را محور اصلی ایــن رویارویی 
دانستند و گفتند: دستگاه های اطالعاتی جبهه 
مقابل که برغم همــه امکانات خود، تا بحال 
نتوانســته اند هیچ غلط مهمــی انجام دهند.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: البته 
اگر در این جنگ دچار غفلت شــویم مغلوب 
خواهیم شد و اگر دچار ساده اندیشی شویم 

ضربه خواهیم خورد.حضرت آیت اهلل خامنه 
ای سپس با اشاره به ابعاد این جنگ پیچیده 
اطالعاتی، گفتند: در این جنگ، شــیوه ها و 
روش های مختلفی در دســتور کار است، از 
»نفوذ و سرقت اطالعات« و »تغییر محاسبات 
تصمیم گیــران« و »تغییر باورهای مردم« تا 
»ایجاد نابسامانی مالی و اقتصادی« و »ایجاد 
آشــفتگی های امنیتی«.ایشــان با اشاره به 
مسائل اخیر در بازار ارز، افزودند: هنگامی که 
در این مسائل دقت بیشتری می شود، رد پای 
بیگانه و دســتگاه های اطالعاتی آنها مشهود 
است.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: باید 
در این جنــگ و در مقابل برنامه های جبهه 
مقابل ایستاد و برای غلبه بر دشمن، عالوه بر 
دفاع باید برنامه تهاجم نیز داشت به گونه ای 
که زمین بازی بوســیله دستگاه اطالعاتی ما 
تعیین شود.حضرت آیت اهلل خامنه ای برنامه 
ریــزی بلندمدت با پیش بینــی رویدادهای 
آینده، و تحلیل و بررســی دقیق اطالعات را 
یکــی از راههای مقابلــه مجموعه اطالعاتی 
کشــور با طراحی جبهه مقابل برشــمردند.

ایشــان یکی دیگر از راههای مقابله با تهاجم 
جبهه مقابل را جــدی گرفتن موضوع نفوذ 
دانســتند و افزودند: فردی کــه می خواهد 
در نظام جمهوری اســالمی، امانت دار کشور 
و مردم باشــد باید صالحیت داشته باشد لذا 
کوچک تریــن تردید دربــاره صالحیت افراد 
باید منعکس شود و دستگاه ها نیز موظف به 

عمل بر اســاس نظر وزارت اطالعات هستند.
رهبر انقالب اســالمی در بخــش دیگری از 
سخنان خود، دســتگاههای اطالعاتی کشور 
را به همــکاری، هم افزایی و رقابت حرفه ای 
توصیه کردند.ایشــان همچنیــن به موضوع 
»مبارزه با فساد« اشاره کردند و گفتند: باید 
موضوع مبارزه با فســاد بسیار جدی گرفته و 
با شریان های اصلی آن مقابله شود، زیرا فساد 
موجب انهزام و شکسته شدن روحی و روانی 
افراد و جامعه می شود.رهبر انقالب اسالمی، 
فســاد را در بسیاری از موارد ناشی از روحیه 
زیاده طلبی و اشــرافی گری و تجمل پرستی 
دانســتند و خاطرنشــان کردند: اینکه امام 
بزرگوار بارها بر حفظ زّی طلبگی و داشــتن 
زندگی ســاده و معمولی مســئوالن تأکید 

داشتند، به همین علت بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: مسئوالن 
در نظام اســالمی نمی توانند ایــن تصور را 
داشته باشند که چون مسئوالن در کشورهای 
دیگر از امکانات گوناگون برخوردارند، پس در 
نظام اســالمی نیز چنین مواردی مباح است.

ایشان تأکید کردند: در جمهوری اسالمی ما با 
نام اسالم به دنبال حکومت پیامبر اسالم)ص( 
و امیرالمومنین)ع( هســتیم، بنابراین باید با 
روحیه اشرافی گری و شــهوترانی به شدت 
مقابلــه شــود.حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
در پایــان سخنانشــان خطاب بــه کارکنان 
وزارت اطالعــات گفتند: ســالم مــن را به 
آحاد مجموعه وزارت در سراســر کشور و به 
خانواده های خود برسانید و بدانید که بخش 
مهمی از ثــواب کارها و فعالیت ها متعلق به 
همســران شما است زیرا این کارها و فعالیت 
ها نتیجه همکاری و تحمل زحمات از سوی 
آنان اســت.پیش از ســخنان رهبــر انقالب 
اســالمی، حجت االســالم والمسلمین علوی 
وزیر اطالعات با بیان گزارشــی از فعالیت ها 
و رویکردهای ایــن وزارتخانه، گفت: آمادگی 
همه ســربازان گمنام را برای مقابله با ایادی 
نظام ســلطه و استکبار جهانی به سرکردگی 
جنایت کار  صهیونیسِم  جهان خوار،  آمریکای 
و آل ســعوِد کودک کش و دفاع از آرمان های 
انقالب اســالمی تا آخرین قطره خون خود 

اعالم  می کنیم.

رهبر معظم انقالب: ردپای بیگانگان در بازار ارز مشهود است

وزارت اطالعات باید صد در صد انقالبی بماند

ردیف

1

موضوع

اجاره امورخدماتی ورفاهی 
مورد نیاز بوستان بانوان )پروین 

اعتصامی(

آدرس

هشتگرد - بلوار کارگر- بعد 
ازجاده تندرستی - ضلع 

جنوبی شهرک صنعتی 

مدت اجاره

3 سال

قیمت پایه مزایده طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری ماهیانه )ریال(

ماهیانه سال اول
ماهیانه سال دوم
ماهیانه سال سوم

25/000/000
28/500/000
32/500/000

5 درصد سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

51/600/000

آگهی مزایده عمومی 
واگذاری بصورت اجاره امورخدماتی ورفاهی بوستان بانوان )پروین اعتصامی(

شهرداری هشتگرددرنظر دارد به استناد مجوز شماره 19/631/ش مورخ 1396/4/27 شورای اسالمی شهرهشتگرد نسبت به برگزاری 
مزایده عمومی واگذاری بصورت اجاره امور خدماتی ورفاهی موردنیاز بوستان بانوان،به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق 
مزایده یک هفته پس ازچاپ نوبت اول آگهی به واحد امور قرارداد های شهرداری هشتگرد مراجعه ویاباشماره تلفن های 4-44222022-026 تماس حاصل فرمایند. 
ضمناهزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد برندگان اول ،دوم،سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط 
خواهد شد وشهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختار است ومتقاضیان بابت شرکت درمزایده نسبت به پرداخت 5 درصد  مبلغ کارشناسی تحت عنوان 
سپرده شرکت درمزایده طبق جدول ذیل به حساب شماره 0105612974005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری هشتگرد یارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مذکور 

الزامی می باشد.وسایراطالعات وجزییات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج می باشد.

مرحله اول نوبت دوم

امیر بهمنی- شهردار هشتگرد

ردیف

1

2

3

آدرس

شهر هشتگرد- شهرک بعثت

شهر هشتگرد- شهرک دانش

شهر هشتگرد- شهرک دانش

کاربری

آموزشی

آموزشی

آموزشی

مساحت زمین )متر مربع(

6214/15

4970

5396

قیمت هر متر مربع )ریال(

5/400/000

3/100/000

2/600/000

سپرده شرکت در مزایده )ریال(

1/677/820/500

770/350/000

701/480/000

آگهی مزایده عمومی 
 واگذاری بصورت فروش 3 قطعه زمین باکاربری آموزشی واقع درشهرک بعثت ودانش 

شهرداری هشتگرد درنظر دارد به استناد مجوز شماره 19/3353/ش مورخ 1396/11/04 شورای اسالمی شهرهشتگرد نسبت به برگزاری 
مزایده عمومی بصورت فروش سه قطعه زمین باکاربری آموزشی درشهرک بعثت ودانش، به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

 لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده یک هفته پس ازچاپ نوبت اول آگهی به واحد امورقراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه ویابا شماره 
تلفن های 4-44222022-026 تماس حاصل فرمایند.ضمنا هزینه چاپ آگهی وکارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد .برندگان اول،دوم ،سوم مزایده هرگاه حاضر 
به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد وشهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختار است ومتقاضیان بابت شرکت درمزایده نسبت 
به پرداخت 5 درصد مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت درمزایده طبق جدول ذیل به حساب شماره 0105612974005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری 

هشتگرد یارائه ضمانت نامه بانکی به میزان مبلغ مذکور الزامی می باشد.وسایراطالعات وجزییات مربوط به معامله دراسناد مزایده مندرج می باشد.

مرحله اول نوبت دوم

امیر بهمنی- شهردار هشتگرد

قیمت کل )ریال(

33/556/410/000

15/407/000/000

14/029/600/000

آگهی مزایده عمومی 
سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای مالرد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره 

به شماره 2705/س پ د/96 مورخ 96/12/24 نسبت به فروش یک دستگاه لودر مدل 2007 تیپ 
ZL150EXK  از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت 
دریافت اسناد مزایده در بازه زمانی مشخص شده به دفتر امور پیمان و قراردادهای سازمان پسماند 

مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده :  1- برآورد پایه مزایده 1/300/000/000 ریال 

3- سپرده شرکت در مزایده 65/000/000 ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد. 
4- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

5- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دریافت اسناد مزایده و 
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 97/01/30 لغایت 97/02/09 از ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادهای سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت مراجعه و از تاریخ 97/02/06 لغایت 97/02/16 ساعت 13 پیشنهادهای خود را 
تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و صفادشت نمایند. زمان گشایش پیشنهادها روز دوشنبه مورخ 

97/02/17 ساعت 13 می باشد. 
6- هزینه نقل و انتقال، آگهی و کارشناس به عهده برنده مزایده می باشد. 

7- متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد معرفی نامه )به همراه کارت شناسایی ملی( و اصل فیش واریزی به مبلغ 
500/000 ریال به حساب شماره 0108733015009 سیبا بانک ملی به نام سازمان مدیریت پسماند شهرداری های مالرد و 
صفادشت تحویل امور قراردادها نمایند.  8- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.  9- سایر اطالعات و 

جزییات در اسناد مزایده مندرج است. 
بهرامعلی فتحی – مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند 

آگهی حصر وراثت  
آقای حسین هوشنگ نژاد ش ش 8۶57 به شرح دادخواست به کالسه ۹7/۶4 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید هوشنگ 
نژاد ش ش ۱۱48 در تاریخ ۹7/۱/۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-متقاضی-برادر متوفی۲-عفت هوشنگ نژاد ف آقاجان 
ش ش 3۲۹ صادره بابل-خواهر متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می 
باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت  
آقای مهدی قلی پور کارنامی ش ش 33۹ به شرح دادخواست به کالسه ۱/۹7/54 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسنیه فالح کارنامی ش ش ۹ 
در تاریخ ۹7/۱/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:۱-متقاضی-پسر متوفی۲-محمد ش ش ۲۶۶   3-کبری ش ش 585   4-معصومه ش ش 340 
همگی قلی پور کارنامی   نام پدر: رحیم صادره ساری-فرزندان موفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو 

می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

 نوبت اول

سازمان مدیریت پسماند 
شهرداریهای مالرد و صفادشت

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت جلوگیری از هر 
گونه وقفه در جریان صادرات و واردات کشور گفت: یکی از 
اصلی ترین اولویت ها در سیاست های ارزی جدید بازگشت 

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اسحاق جهانگیری دیروز 
در جلسه ستاد اقتصادی ســاماندهی امور ارزی کشور بر 
نگاه جامع و بررســی همه زوایا برای رفع مشکالت و جلو 
گیری از سردرگمی صادر کنندگان و وارد کنندگان تاکید 
کــرد و از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی 
به ابهامات موجود در عرصه تجارت کشــور دستورالعمل 

هــای الزم در این خصوص را برای ابالغ هر چه ســریعتر 
تدوین کنند.وی افزود: ایجاد بســتر مناسب برای افزایش 
صادرات به بازارهای هدف و نیز حمایت از صادر کنندگان 
کشــور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان از 
منابع ارزی حاصل از صادرات به بهترین نحو در مدیریت 
منابع ارزی کشور اســتفاده کرد.جهانگیری با بیان اینکه 
دولت با اختصاص 3 هــزار میلیارد تومان بودجه آمادگی 
الزم بــرای پرداخت مابه التفاوت ارز بــه دارو و کاالهای 
اساسی را دارا اســت، افزود: دولت به دنبال ایجاد فضای 
آرام و امن به منظور تسهیل در فعالیت صادر کنندگان و 

وارد کنندگان است.

هیچ وقفه ای در جریان صادرات و واردات کشور نباید ایجاد شود
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  167 نماینده از نیروهای مسلح 
حمایت قاطع کردند

۱۶7 نماینــده مجلس در بیانیه ای ضمن حمایت قاطع از نیروهای 
مســلح اعالم کردند که این نیروها در سال حمایت از کاالی ایرانی 
با عزمی راسخ تر و با بهره گیری از مدیریت جهادی همچون گذشته 
حضوری گســترده تر و موثرتر در حوزه های جنگ نرم و مبارزه با 

دشمنان اسالم خواهند داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات 
رییسه درجلســه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی بیانیه ۱۶7 
نفر از نمایندگان را به مناسبت ۲۹ فروردین روز ارتش قرائت کرد.

در این بیانیه نمایندگان مجلس ضمن عرض تبریک اعیاد فرخنده 
شــعبانیه و روز ۲۹ فروردین مــاه روز ارتش حمایت قاطع خود را 
از نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اعالم کردند.نمایندگان 
مجلــس در این بیانیه تصریح کردند: اینــک به فضل الهی همان 
نیروهایی با اقتدار مســلح که با خلق صحنه هــای ناب و همدلی 
خود با امام ، رهبری و شــهیدان و مــردم در دوران انقالب ایثار و 
شــهادت و دفاع مقدس دشمنان را در رسیدن به اهداف پلیدشان 
ناکام گذاشــته اند امروز و در سال حمایت از کاالی ایرانی با عزمی 
راســخ تر و با بهره گیری از مدیریت جهادی و بــا تکیه بر جوانان 
مومن و متعهد حماســه سال های حضور مستمر و خستگی ناپذیر 
خود را که با تقدیم هزاران شــهید حاصل شده ادامه خواهند داد و 
همچون گذشته حضوری گسترده تر و موثرتر در حوزه های جنگ 
نرم و مبارزه با دشــمنان اسالم خواهند داشت.در ادامه نمایندگان 
مجلس ضمن تقدیر و تشکر از رهبر معظم انقالب، نیروهای سه گانه 
ارتش و ســپاه پاسداران انقالب اســالمی، نیروی انتظامی و بسیج 
و بازنشســتگان آن از دولت خواستند نسبت به پرداخت حقوق و 
مطالبات کامل شاغلین و بازنشستگان این نیروها بر اساس قوانین 

جاری کشور اقدام کند.   
 

 ضرب االجل دولت برای کوچ همه دستگاه ها
به پیام رسان های داخلی

  مرکــز مدیریت راهبردی افتای ریاســت جمهوری در بخشــنامه ای به 
دســتگاههای دولتی، ممنوعیت استفاده از پیام رســان های خارجی در 

دستگاههای دولتی را اعالم کرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمرکز مدیریــت راهبردی امنیت فضای تولید و 
تبادل اطالعات ریاســت جمهوری،  رضــا جواهری، رئیس مرکز مدیریت 
راهبردی افتای ریاســت جمهوری در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های 
اجرایی، اســتفاده از پیام رسان های خارجی در تمامی نهادها و موسسات 
دولتــی و عمومی غیر دولتــی را ممنوع اعالم کرده اســت.در متن این 
بخشنامه آمده است: »به استناد بند 7 مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
با موضوع سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی، باید 
کلیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود 
در محیط پیام رســان های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رســان های 
اجتماعی داخلی که به صورت رســمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اعالم می شــود انجام دهند. بدیهی است هرگونه استفاده از پیام 
رســان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری 

کماکان ممنوع است.«

افشای دیدار پامپئو با کیم جونگ اون

مقامات آمریکایــی اعالم کردند، مایک پامپئو، رئیس ســازمان اطالعات 
مرکزی آمریکا )ســیا( و نامزد تصدی پســت وزارت خارجه این کشور در 
جریان عید پاک ســفری محرمانه به کره شــمالی داشته و با کیم جونگ 
اون، رهبر کره شــمالی در راستای نشســت آتی او با دونالد ترامپ مذاکره 

داشته است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، این سفر مایک پامپئو به عنوان مسؤول 
ارشــد آمریکا اشــاره ای قوی بــه آمادگی دونالد ترامپ بــه عنوان اولین 
رئیس جمهــوری آمریکا بــرای دیدار با کیم جونگ اون اســت.یک مقام 
برجســته آمریکایی که از جزئیات دیدار آگاه است ، تاکید کرد، مذاکرات 
پامپئو این تصور که ترامپ ممکن اســت مذاکراتی ســازنده با کره شمالی 
درباره برنامه  هسته ای  و موشکی  این کشور داشته باشد را تقویت می کند 
اما آن تضمین شــده نیست.این مسؤول آمریکایی گفت: این سفر را سوئه 
هون، رئیس ســرویس اطالعات ملی کره جنوبی با همتای کره شمالی اش 
ترتیــب داده بود و هدف از آن ارزیابی این بود که آیا کیم آماده مذاکراتی 
جدی است یا نه؟وی افزود: پامپئو یکی از نزدیک ترین مشاوران به ترامپ 
اســت و گفته که گامی در مســیر امکان برگزاری دیدار رهبران دو کشور 
برداشــته اما او افزود، مکان این دیدار مشخص نیست.این در حالی است 
که ترامپ روز سه شنبه فاش کرد، آمریکا مذاکراتی مستقیم در "سطحی 
بســیار عالی رتبه" با کره شمالی داشته و هدف از آن ترتیب دادن نشست 

بین او و رهبر کره شمالی بوده است.

حضور ظریف در اجالس صلح 
پایداروشورای روابط خارجی آمریکا

 ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در مورد 
جزئیات سفر ظریف به نیویورک اظهارداشت: 
ســخنرانی در اجالس صلح پایدار و شورای 
روابط خارجی آمریــکا از جمله برنامه های 
ظریف در سفر اســت.به گزارش خبرگزاری 
مهر، بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت امور 
خارجه با بیان اینکه ظریف امروز به نیویورک 
می رود، اظهار داشــت: محمد جواد ظریف 
وزیــر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
امروز برای شــرکت در اجــالس عالی رتبه 
صلح پایدار که در مجمع عمومی ســازمان 
ملل متحد برگزار می شــود به نیویورک می 
رود. قاسمی افزود: سخنرانی در اجالس صلح 
پایدار، دیدار و گفتگو با مقامات خارجی و نیز 
سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا از 
جمله برنامه های وزیــر امور خارجه در این 

سفر است.

 طرحی برای استیضاح وزرا
 در مجلس مطرح نیست

 معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان 
اینکه در حال حاضر طرحی برای استیضاح 
وزرا مطرح نیســت، گفت: کامال با مجلس 
در تعامل هســتیم و دولت هــم در برابر 

مجلس پاسخگو و قانونمند است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حســینعلی 
امیری معــاون پارلمانــی رئیس جمهور 
صبح دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت 
و در جمع خبرنــگاران در خصوص بحث 
سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور 
با اشاره به ســه نوبت سوال نمایندگان از 
رئیس جمهور، اظهار داشــت: سوال سوم 
از رئیس جمهور در کمیســیون اقتصادی 
مجلس مطرح شــد که تجمیع سوال اول 
و دوم بود که نســبت بــه آن توضیحات 
حقوقــی وجــود دارد که در کمیســیون 
اقتصادی مجلس توضیحات حقوقی را در 
این خصوص ارائه خواهیم کرد.وی افزود: با 
توضیحات حقوقی که وجود دارد گمان می 
کنیم که نمایندگان مجلس قانع خواهند 
شد.معاون رئیس جمهور ادامه داد: سوال 
چهارم هم گویا مطرح شــده که به دفتر 
رئیس جمهور اعالم شــده است و منتظر 
هســتیم به معاونت پارلمانی واصل شود 
تا راجع به آن پاســخ دهیم.امیری با بیان 
اینکه در حال حاضر طرحی برای استیضاح 
وزرا در مجلــس مطــرح نیســت، اظهار 
داشت: از اســتیضاح سه وزیر دولت مدت 
زیادی نگذشته است و کامال با مجلس در 
تعامل هستیم و دولت هم در برابر مجلس 
پاسخگو و قانونمند است.وی تصریح کرد: 
در جلسه یکشنبه آینده تعامل بین مجلس 
شورای اسالمی و دولت به میزبانی مجلس 
خواهیــم داشــت و خروجی این جلســه 
با چشــم اندازی که داریم به نفع کشــور 
پارلمانی رئیس جمهور  خواهد بود.معاون 
گفت: رئیــس جمهــور و رئیس مجلس 
شورای اســالمی در این جلسه سخنرانی 
خواهنــد کرد.امیری در پایان در خصوص 
نامــه نماینــدگان برای برکنــاری رئیس 
 بانک مرکزی، تصریح کرد: تاکنون چنین

 نامه ای را ندیده ام.

روزنهخبر

ادامه از ص ۱
وی تصریح کــرد: به دنیا مــی گوییم که هر 
سالحی که نیاز داشــته باشیم را عمدتا تولید 
می کنیم یــا اگر الزم باشــد، آن را تهیه می 
کنیم و منتظر ســخن، موافقــت و نظر مثبت 
آنها نبوده، نیستیم و نخواهیم بود. در عین حال 
به کشــورهای منطقه نیز اعالم می کنیم که 
سیاست ایران نسبت به شما حسن همجواری 
است. ما می خواهیم همسایه خوبی برای شما 
باشیم و شما همسایه خوبی برای ما باشید. ما 
قصد تجاوز به شــما را نداریــم و همانطور که 
فرماندهی کل قــوا در روز عید مبعث تصریح 
کردنــد ما نیازی نداریم به منافع یا ســرزمین 
دیگران تجاوزی داشته باشیم. چراکه کشوری 
بزرگ با منابعی عظیم و ملتی فرهیخته داریم 
و در طول صدها سال قبل هیچگاه ایران کشور 
متجاوزگر به کشورهای همسایه و منطقه نبوده 
اســت.وی ادامه داد: ایران همــواره به کمک 
دولتها و ملتها به پا خاســته و ما خاهان روابط 
صمیمی و برادرانه با همسایگان خود هستیم و 
به آنها می گوییم که سالح ها،هواپیماه تانک ها 

و موشک های ما علیه شما نیستند، بلکه برای 
بازدارندگی در گام اول و دفاع مقتدرانه در گام 
دوم هســتند. بنابراین  شما را نسبت به ایران 
نگــران نکنند.روحانی همچنین خاطر نشــان 
کرد: به قدرتهای بزرگ نیز می گویم که منطقه 
مــا را پر از باروت نکننــد و برای منافع خود و 

دالرهایی که می خواهند از ذخایر کشــورهای 
عربــی منطقه  به تــاراج ببرند منطقــه را از 
ســالح های مختلف پر نکنند؛ سالح های آنها 
نه می تواند آورنده اســتقالل برای کشورهای 
منطقه باشــد و نــه می تواند تــرس و رعبی 
برای ملتهای بزرگ منطقه  از جمله جمهوری 

اســالمی ایران به همراه بیاورد.وی خطاب به 
قدرتهای بزرگ دنیــا تصریح کرد: اموال مردم 
مســلمان منطقه را تاراج نکنیــد و تاجرانه با 
کشــورهای منطقه مواجه نشوید و ذخایر آنها 
را نبرید و کارخانه های اســلحه سازی خود را 
روز به روز توسعه ندهید.روحانی  تصریح کرد: 
تنهــا راه دســتیابی منطقه و جهــان به صلح 
وثبات مذاکره سیاســی برای حل مکشالت و 
رفتار مسالمت آمیز است. ما به اقتدار قدرتهای 
نظامی خود توام با تنش زدایی ادامه می دهیم 
و می دانیم نیروهای مســلح ما در هر شرایطی 
برای دفاع از عزت و حیثیت کشور ایران آماده  
هســتند.رئیس جمهوری در بخــش دیگری از 
ســخنان خود با تبریک به مناسبت همزمانی 
روز ارتش و  آغاز ماه شــعبان و روز پاســدار به 
نیروهای مســلح ، اظهار کرد: ارتش و سپاه ما 
همواره دوشادوش هم و در کنار یکدیگر در راه 
ایســتادگی در میدان جنگ و برای خدمت به 
مردم در راه صلح کنار یکدیگر بوده اند و ایثار و 
فداکاری آنها در کنار یکدیگر برای اعتالی این 

سرزمین بوده است.

رییس جمهور : اقتدار را توام با تنش زدایی ادامه می دهیم

برای قدرت دفاعی توجهی به نظر دیگران نداریم

آگهی مزایده عمومی 
واگذاری بصورت اجاره چهار باشگاه ورزشی شهرداری هشتگرد

استناد مجوز 19/3747/ش مورخ 1396/12/9 شورای اسالمی شهر هشتگرد  به  دارد  نظر  شهرداری هشتگرد در 
نسبت به برگزاری مزایده عمومی واگذاری به صورت اجاره چهار باشگاه ورزشی شهرداری، به شرح جدول ذیل اقدام نماید. لذا متقاضیان 
می توانند جهت دریافت اوراق مزایده یک هفته پس از چاپ نوبت اول آگهی به واحد امور قراردادهای شهرداری هشتگرد مراجعه و یا 
با شماره تلفن های 4-44222022-026 تماس حاصل فرمایند. ضمنا هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد، 
برندگان اول، دوم، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد و شهرداری در رد یا قبول 
هر یک از پیشنهادات مختار است و متقاضیان بابت شرکت در مزایده نسبت به پرداخت 5 درصد مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده 
شرکت در مزایده طبق جدول ذیل به حساب شماره 0105612974005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری هشتگرد با ارائه ضمانت نامه بانکی 

به میزان مبلغ مذکور الزامی می باشد و سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

مرحله اول نوبت دوم

امیر بهمنی- شهردار هشتگرد

ردیف

1

2

3

4

موضوع

باشگاه ورزشی شهرداری ینگی امام

باشگاه ورزشی شهدای دخانیات

باشگاه ورزشی المپیک

باشگاه ورزشی جهان پهلوان تختی

آدرس

هشتگرد- شهرک ینگی امام

هشتگرد- خیابان دخانیات

هشتگرد- ترک آباد

هشتگرد- راه آهن

مدت اجاره

3 سال

3 سال

3 سال

3 سال

قیمت پایه مزایده طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری ماهیانه )ریال(

ماهیانه سال اول
ماهیانه سال دوم
ماهیانه سال سوم
ماهیانه سال اول
ماهیانه سال دوم
ماهیانه سال سوم
ماهیانه سال اول
ماهیانه سال دوم
ماهیانه سال سوم
ماهیانه سال اول
ماهیانه سال دوم
ماهیانه سال سوم

18/000/000
19/000/000
20/000/000
17/500/000
18/500/000
19/500/000
12/500/000
13/500/000
14/500/000
17/500/000
18/500/000
19/500/000

5 درصد سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

34/200/000

33/300/000

24/300/000

33/300/000

آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد فعالیتهای مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای 

واجد شرایط واگذار نماید:

لذا کلیه تامین کنندگان  و شرکتهایی که دارای تجربه ، تخصص و تجهیزات الزم بوده ، می توانند 2 روز پس از درج آگهی نوبت دوم در روزنامه  به مدت پنج روز جهت خرید اسناد 
مناقصه با در دست داشتن قبض واریز مبلغ پانصد هزار)500،000( ریال به حساب سپهر شماره ) 0102164357002( نزد بانک صادرات شعبه گلشهر بندرعباس ،به آدرس ذیل و یا 
شبکه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس   www.tavanir.org.ir   مراجعه نمایند و تصویر فیش واریزی خرید اسناد خود را در مدت زمان تعیین شده  در خصوص 

خرید اسناد به کارشناس مناقضات تحویل یا فکس نمایند.  
- آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی –جنب شهرک مسکونی زیتون)نیروگاه قدیم( شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان  تلفن: 076-33512344 ، 

فاکس:  33512336-076 -محل بازگشایی پاکات: شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها 
- به پیشنهادهای فاقد امضا مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .                          راهنمای دانلود اسناد از سایت :

ردیف

3

4

موضوع
 خرید پانزده هزار )15000( دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی

طبق شرایط پیوست اسناد از محل اعتبارات داخلی 
مبلغ تضمین    شرکت در مناقصه:1570000000 ریال 

مدت زمان انجام کار:حداکثر 6 ماه              نوع مناقصه:دو مرحله ای 
 خرید پانزده هزار )15000(دستگاه کنتور تکفاز اتصال مستقیم دیجیتالی 

طبق شرایط پیوست اسناداز محل اعتبارات داخلی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:670000000ریال 

مدت زمان انجام کار:حداکثر 6 ماه            نوع مناقصه :دو مرحله ای 

شماره مناقصه

97-16

97-17

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی - کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول است .

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

www.tavanir.org.ir سربرگ مزایده و مناقصه سایت اطالع رسانی معامالت صنعت برق انتخاب کلمه مناقصه مندرج در کادر سمت راست صفحه

انتخاب توزیع برق هرمزگان انتخاب مناقصه مورد نظر http://tender.tavanir.org.ir/all-list-mo.asp?tndrID  2#= توزیع برق هرمزگان 

 نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان

ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل 
در سال۹۷

شروط ادامه فعالیت پیام رسان های 
خارجی در ایران

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه کشــور با تاکید بر اینکه در سال 
جاری یک میلیون و 33 هزار فرصت شغلی 
در قالب ۱۲ برنامه ایجاد می کنیم گفت: ما 

به دنبال پول پاشی نیستیم.
به گزارش زمان به نقل ازســازمان برنامه و 
بودجه کشــور،  محمدباقر نوبخت در جلسه 
مشــترک با اعضــای فراکســیون تولید و 
اشتغال مجلس شورای اسالمی که در محل 
ســازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد،  
افزود: مشــوق و مبدع بحث اشتغال، مقام 
معظم رهبری هســتند. ما در جلسه ای که 
در مورد آســیب های اجتماعی در خدمت 
ایشان بودیم، فرمودند که اشتغال به عنوان 
عامل اصلی کاهش آســیب های اجتماعی 
تلقی می شود.نوبخت با اشــاره به تسهیل 
در مراحل پرداخت وام های اشــتغال اظهار 
داشــت: ما به دنبال پول پاشــی نیستیم و 
هدف ما تولید بیکار بدهکار نیســت، بلکه 
هدف اصلی ما این اســت که در سال جاری 
بتوانیم یــک میلیون و 33 هــزار فرصت 
شــغلی در قالب ۱۲ برنامه ایجاد کنیم.وی 
ابراز امیدواری کرد که تا سال به نیمه خود 
نرسیده اســت، گزارش های نویدبخشی از 
اشــتغال به اســتحضار ملت ایران رسانده 
شود.پیش از سخنان رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، پرویز فتــاح رئیس کمیته امداد 
امام خمینی)ره( در گفت: تا تاریخ بیســت 
وهشتم فروردین ماه سال جاری، حدود ۹0 
درصــد اعتباراتی که به کمیتــه امداد امام 
خمینی)ره( در مورد اشتغال زایی تخصیص 

داده شــده بود، جذب شده است.وی افزود: 
بــرای حدود ۱40 هزار نفــر از افراد تحت 
پوشــش کمیته امداد وام پرداخت شده و 
خوشبختانه همکاری بانک ها با کمیته امداد 
و مردم متقاضی وام خوب بوده است.عیسی 
منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی نیز با 
ارایه گزارشــی از برنامه اشتغال روستایی، 
اظهار داشــت: برنامه اشــتغال روستایی از 
بیســتم دی ماه سال ۱3۹۶ شــروع شد و 
ما نزدیک دو ماه فرصت داشــتیم تا برنامه 
ارایه تسهیالت روســتایی را آغاز کنیم که 
طی این مدت فعالیت های خوبی هم انجام 
گرفت و دســتورالعمل مربوط به آن تهیه 
و ابالغ شــد.وی افــزود: در چارچوب این 
دستورالعمل، ثبت نام متقاضیان روستایی در 
سامانه »کارا« انجام گرفت و پس از بررسی 
شرایط، فرآیندها را تسهیل کردیم.نماینده 
وزارت کار با اشاره به اینکه در برنامه اشتغال 
روستایی، اولویت های منطقه ای احصاء شده 
گفت: در این برنامه رســته های اولویت دار 
در برنامه اشتغال  روستایی و عشایر تعریف 
شد و توانســتیم اطلس روستایی را احصاء 
کنیم.در ادامه جلســه، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به ارایه نظرات و دیدگاه های 
خود در خصوص طرح اشــتغال روستایی 
پرداختند.غالمرضا نوری رئیس کمســیون 
مشترک عمران و توسعه روستایی با اشاره 
به شناسایی زیرساخت های روستایی گفت: 
باید در کنار تجمیع روســتاها، شهرک های 
صنعتی را هم دایر کنیم تا شــاهد موفقیت 
باشیم.وی  بیشتر طرح اشتغال روســتایی 
افزود: اگــر بتوانیم رفت و آمدهای مردم را 
کم کنیم، در این صورت به بحث اشــتغال 
هم کمــک می کنیــم. در کنــار این امر 
باید زیرســاخت های روســتاها را هم بهتر 
بشناسیم.علی کرد، نایب رئیس فراکسیون 
اشتغال و تولید مجلس  هم در این نشست 
گفت: ضرورت دارد نظارت کاملی از طرف 
دولت بشود و به گونه ای نباشد که بانک ساز 
خودش را بزند و دستگاه اجرایی به گونه ای 

دیگر حرکت کند.

تعیین مصادیــق محتوای  کارگــروه  دبیر 
مجرمانه گفت: اگر پیام رسان خارجی فعال 
در ایران دستور مقام قضایی را در خصوص 
حــذف محتــوای مجرمانــه در کانال ها و 
صفحه های عمومی اجرا نکند، مسئول است.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، عبدالصمد 
خرم آبــادی درباره اینکه پیام رســان های 
خارجی چه قوانینی را باید رعایت کنند تا 
بتوانند در ایران فعالیت کنند، گفت: اولین 
شرط ادامه فعالیت پیام رسان های خارجی 
در کشــور این اســت که مجوز فعالیت از 
کنند.معاون  دریافــت  ذی صــالح  مراجع 
قضایی دادســتان کل کشور در امور فضای 
مجازی ادامه داد: بر اساس مصوبات شورای 
عالــی فضای مجــازی، هیچ پیام رســان 
خارجی در ایران حــق فعالیت ندارد، مگر 
اینکه پنج شرط را رعایت کند که عبارتند 
از اینکه از مراجع ذی صالح قانونی )وزارت 
ارتباطات( مجوز فعالیت دریافت کند،  داده 
های مربــوط به کاربران ایرانی را در داخل 
کشور ذخیره و پردازش کند، به هیچ وجه 
داده را در اختیــار بیگانــگان قرار ندهد و 
از دسترســی به داده هــا جلوگیری کند، 
قواعد و ضوابط قانونی مربوط به حفاظت و 
صیانت از حریم خصوصی کاربران را کامال 
رعایت کند و نماینده رسمی و تام االختیار 
جهت اداره امور خود و پاسخ به استعالمات 
مراجع قضایی در داخل کشور داشته باشد.

خرم آبــادی همچنین بیان کــرد: قوانین 
کیفری مرتبط با ممنوعیت انتشار مصادیق 
محتــوای مجرمانه نیز از جملــه قوانین و 
مقرراتی هستند که پیام رسان های خارجی 
فعال در ایران ملزم به تبعیت از آنها هستند 
که به موجــب این مقررات شــبکه های 
اجتماعــی خارجی فعال در ایران مکلف اند 
به محض آگاهی از انتشار مصادیق محتوای 
مجرمانه در ســامانه های رایانه ای خود از 
انتشار آن جلوگیری کنند؛ البته مسئولیت 
ناشــی از انتشار محتوای مجرمانه در وهله 
اول بــا کاربر اســت ولی اگر پیام رســان 
خارجی با علــم و آگاهی از مجرمانه بودن 
محتوای کانال های عمومی به ارائه خدمات 

خود بــه آنها ادامه دهد بــه عنوان معاون 
جرم قابل تعقیب اســت.وی ادامه داد: اگر 
پیام رســان خارجی فعال در ایران دستور 
مقام قضایی را در خصوص حذف محتوای 
مجرمانه در کانال ها و صفحه های عمومی 
اجرا نکند، مسئول است.خرم آبادی گفت: 
از جملــه مقررات دیگری که پیام رســان 
های خارجی بایــد رعایت کنند، همکاری 
در چارچوب قانــون با مراجع قضایی برای 
پاسخگویی به استعالمات قضایی مربوط به 
شکایات مردمی است.وی ادامه داد: در حال 
حاضر هزاران پرونده مربوط به کالهبرداری 
و هتک حیثیت و دیگر جرایم ارتکاب یافته 
در بستر شــبکه اجتماعی تلگرام به لحاظ 
عدم پاســخگویی مدیر این شبکه خارجی 
به اســتعالمات قضایی و عدم امکان جمع 
آوری ادله اثبات جرم در سراســر کشــور 
بالتکلیف و مفتوح بــوده و یا بدون نتیجه 
مختومه شده اند و هزاران شاکی که مال یا 
آبرو یا حیثیت شان در بستر این پیام رسان 
مــورد تعرض قرار گرفتــه، علیرغم تالش 
و پیگیــری همکاران قضایــی به حق خود 
نخواهند رســید.وی در پایــان تاکید کرد: 
اگرچه ساماندهی و قانونمند کردن شبکه 
های خارجی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، 
اما ضــروری تر از آن تقویت شــبکه های 
اجتماعی داخلی و جایگزینی آنها به جای 
شــبکه های خارجی است؛ چرا که استفاده 
و بکار گیری قانونمندترین شبکه اجتماعی 
خارجی گامی بلند بسوی وابستگی کشور 

به بیگانگان است.



4 شهرستانهاپنجشنبه 30 فروردین 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3737  

اولویت های تخصیص بودجه شهرداری اصفهان 
براساس نیازهای شهر

اعالم آمادگی شهرداری رشت با کمیته امداد در 
ایجاد اشتغال و جذب گردشگر

بودجه  و  مدیربرنامه ریزی  اصفهان:  بهادری- 
اولویت های  تشریح  به  اصفهان  شهرداری 
تخصیص بودجه در سال جاری پرداخت و گفت: 
بودجه سال ۹7 با رویکرد پروژه های اولویت دار و 
بر اساس نیازها و اهداف شهر تدوین و تنظیم 
شده است. سعید فردانی اظهارکرد: از بودجه سه 
هزار میلیارد تومانی مصوب شهرداری اصفهان، 
دو هزار و 53 میلیارد تومان معادل ۶8 درصد 
به بخش عمرانی و ۹47 میلیارد تومان معادل 
3۲ درصد به بخش جاری اختصاص یافته است.

وی افزود: اعتبارات جاری شهرداری اصفهان به 
تفکیک شامل ۲۶ میلیارد تومان سرمایه ای، ۲۹۲ 
میلیارد بخش اداری، 43۲ میلیارد تومان انتقالی 

و ۱۹7 میلیارد تومان در بخش پرسنلی است.
مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه از کل بودجه مصوب سال جاری، یک 
هزار و ۲5۶ میلیارد تومان برای بخش حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در نظر گرفته 
شده است، ادامه داد: از این میزان 805 میلیارد 
تومان به قطار شهری، ۱۹5 میلیارد تومان برای 
برای  تومان  میلیارد   ۱0۶ معابر،  شبکه  توسعه 
اتوبوسرانی، ۲0 میلیارد تومان برای اتوبوس های 
برقی، ۹ میلیارد تومان برای اتوبوس های تندرو، 
۱۹ میلیارد تومان برای مدیریت هوشمند، 50 
 5۲ و  معابر  آسفالت  بخش  به  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان به سایر موارد اختصاص می یابد.وی 
ادامه داد: اعتباری معادل ۶88 میلیارد تومان به 

بخش خدمات شهری تخصیص یافته که فضای 
نظافت شهری ۱۹۱  تومان،  میلیارد  سبز 33۹ 
میلیارد تومان، مدیریت بحران و ایمنی 5۲ میلیارد 
تومان، بهینه سازی تأسیسات 3۲ میلیارد تومان و 
زیباسازی ۲8 میلیارد تومان از ارقام این بودجه را 
شامل می شود.فردانی با اشاره به تخصیص ۱۶۹ 
میلیارد تومان از بودجه مصوب امسال به معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، 
خاطرنشان کرد: از این بودجه 83 میلیارد تومان 
به برنامه های فرهنگی، پنج میلیارد تومان برای 
برای  تومان  میلیارد   ۱۶ گردشگری،  مباحث 
برای  تومان  میلیارد   ۱۶ شهری،  رخدادهای 
برنامه های ورزشی و 4۹ میلیارد تومان به سایر 
موارد اختصاص یافته است.وی بودجه شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان را 87 میلیارد تومان 
معاونت  بودجه  از مجموع  و تصریح کرد:  اعالم 
برای  تومان  میلیارد   48 معماری  و  شهرسازی 
تومان  میلیارد   ۲۱ شهر،  تاریخی  بافت  احیای 
جهت بازگشایی گلوگاه های شهر و ۱8 میلیارد 
تومان برای سایر موارد در نظر گرفته شده است.

اصفهان  شهرداری  بودجه  و  برنامه ریزی  مدیر 
گفت: بودجه 7۶4 میلیارد تومانی برای معاونت 
مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان در سال جاری 
در نظر گرفته شده که از این میزان ۱08 میلیارد 
تومان برای تامین معوض، 45 میلیارد تومان برای 
ساختمان اداری و 58۹ میلیارد تومان به صورت 

اعتبارات مشترک است.

منکویی- رشت: شهردار رشت در دیدار با سرپرست 
کمیته امداد گیالن ضمن اعالم آمادگی برای همکاری 
با کمیته امداد گفت: شهرداری در راستای اشتغال زایی 
با موضوع گردشگری بر اساس نیازهای کمیته امداد 

مشارکت می کند .
شهردار  دردیدار با سرپرست کمیته امداد گیالن با 
اشاره به مشکالت مربوط به حوزه اشتغال و حمایت از 
افراد تحت پوشش کمیته امداد اظهار کرد: این نهاد با 
موضوعی درگیر است که با فراز و نشیب های اقتصادی 

کشور، پررنگ و کمرنگ می شود.
 مسعود نصرتی با بیان اینکه کمک های فعلی به 
نیازمندان کمیته امداد تمام کشور در پایین ترین 
سطح قرار دارد خاطر نشان کرد : وضعیت اقتصادی و 
تورم موجب بروز مشکالت بیشتری در میان این قشر 
از افراد جامعه می شود.وی دغدغه های کمیته امداد 
را بی شمار خواند و با بیان اینکه همین نهاد متولی 
اصلی حل مشکالت افراد تحت پوشش است تاکید 
کرد: مشکالت در این حوزه باید از پایه حل و فصل 
شود.شهردار کالنشهر رشت با اشاره به قابلیت گردشگر 
پذیری این شهر گفت: مرکز گیالن توانایی و قابلیت 
اشتغالزایی از راه جذب گردشگر را دارا است. نصرتی 
گفت: شایسته نیست در استانی که در جذب گردشگر 
مقام نخست را دارد، شاهد حضور نیازمند باشیم. وی 
با تاکید بر رونق اشتغال افزود: کمک شهرداری به 
کمیته امداد تنها آرام بخش بوده و الزم است که بر 
مساله اشتغالزایی توجه شود. این مسئول با بیان اینکه 
تولید اشتغال خالقانه در سطح کشور از دست رفته 

است ادامه داد : شهرداری رشت برخود رسالت می 
داند تا در امر اشتغالزایی از راه جذب گردشگر ورود 
کند. همچنین هرچند شهرداری متولی ایجاد اشتغال 
تاثیر گذار است و در راستای  اما بی شک  نیست، 
اشتغال زایی با موضوع گردشگری بر اساس نیازهای 
کمیته امداد مشارکت می کند. نصرتی با اشاره به برخی 
اهداف تعریف شده در شهرداری که با مشارکت کمیته 
امداد قابل دسترسی خواهد بودگفت: شهرداری آمادگی 
همکاری با کمیته امداد را دارد . سرپرست کمیته امداد 
گیالن نیز در این دیدار از رویکردهای فعلی این اداره 
کل در شیوه های نوین استفاده از فضای شهری خبر 
داد و اظهار کرد : تالش داریم تا فصا و مبلمان شهری 
را ازحالت فعلی خارج کنیم و شهرداری رشت باید 
در این راستا کمک کند. علیرضا محمدی گفت: باید 
بتوانیم مانند بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از آخرین 
اقدامات الکترونیکی برای بافت موجود در رشت بهره 
برداری کنیم. وی همچنین پیرامون اشتغال خانواده 
های تحت پوشش کمیته امداد نیز خاطر نشان کرد: 
این نهاد در صورت در اختیار گرفتن فضایی همچون 
زمین، در جهت اشتغال افراد تحت پوشش اقدام می 
کند. در این دیدار همچنین مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت نیز با بیان اینکه موضوع 
همکاری شهرداری رشت با کمیته امداد تاکنون در 3 
محور پیش رفته است اظهار کرد: شهرداری رشت در 
پروژه گیل بانو حمایت فراوانی داشت که قرار بود در این 
پروژه از ظرفیت اداره های کمیته امداد و بهزیستی به 

صورت مشارکتی استفاده شود.

روابط عمومی پل ارتباطی مدیران 
با کارکنان ومشتریان

سلیمانی- گلستان: غالمعلی شهمرادی که درجلسه 
باحضور کارکنان اداره روابط عمومی مخابرات سخن می 
گفت: ضمن تاکید بر اینکه روابط عمومی جایگاه ویژه 
ای دارد و پل ارتباطی مدیران با کارکنان ومشتریان  
است افزود: نقشی که روابط عمومی در تحقق اهداف 
سازمان دارد بسیار چشمگیر بوده و برکسی پوشیده 
نیست.  وی اهمیت روابط عمومی را در سازمانهای 
تجاری و خدمت رسان بسیار بیشتر دانست و گفت: در 
شرکتهای خدماتی تعریفی متفاوت برای روابط عمومی 
وجود دارد و ارتباط موثر با مردم و تاثیر آن در فروش و 
افزایش درآمد همچنین انجام تبلیغات مفید و به موقع 
این نقش را پررنگ تر می کند. مدیر مخابرات منطقه 
گلستان با اشاره به اجرای برنامه های  فرهنگی به عنوان 
یکی ازاقدامات اساسی و مهم روابط عمومی ، آنرا در 
توانمند سازی و کارایی کارکنان اثر بخش دانست و 
اضافه کرد: کارکنان متعهد و متدین در شرکت نسبت 
به فرآیندهای کاری مسئولیت پذیر تر هستند و این 
حاصل فعالیتهای فرهنگی مناسب و مستمر است که 
باید در روابط عمومی بیش از پیش برنامه ریزی و اجرا 
گردد. غالمعلی شهمرادی برنامه های روابط عمومی را 
عامل ایجاد همدلی وهمگرایی در بین کارکنان  عنوان 
نمود و مدیریت کانالهای ارتباطی را کاری ارزشمند 
دانست و ارتباطات تنگاتنگ بین مدیران وکارکنان را 

حاصل تالش روابط عمومی برشمرد.

اعالم سهمیه نفت سفید جهت 
طالقان و بخش آساراي البرز

معاون بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
استان البرز از اعالم سهمیه فوق العاده نفت سفید جهت 
خانوارهاي نفت سفید سوز شهرستان طالقان و بخش 

آساراي جاده کرج به چالوس خبر داد.
اکبرنوروزي گفت: خانوارهاي  ۱ تا ۶ نفره به مقدار 440 
لیتر، خانوارهاي 7 نفره و باالتر به مقدار۶۶0 لیتر مي 
توانند نفت سفید مورد نیاز خود را از طریق فروشندگي 
هاي مربوطه و با نرخ مصوب هر لیتر یک هزار و پانصد 
ریال دریافت کنند. وي در ادامه افزود: سهمیه جدید 
اعالم شده، نوزدهمین مرحله تخصیص نفت سفید 
به خانوارهاي استان البرز در قالب سامانه الکترونیکي 
کلیه  پوز  روي  بر  که  باشد  مي  سفید  نفت  توزیع 
فروشندگي ها تا پایان خرداد ماه سال جاري داراي 
اعتبار مي باشد. در این نوبت نیز همانند دوره هاي قبل 
استفاده از کارت الکترونیکي نفت سفید توسط خانوارها 
الزامي بوده و فروشندگان مي بایست استفاده از این 

کارت را مد نظر قرار دهند.  

خبر

پایداری کامل شبکه برق در استان البرز

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز با اشاره به اینکه سهم عمده خاموشی 
های گسترده در استان، مربوط به سقوط شاخه درختان برروی شبکه توزیع 
بوده است گفت: شکستگی و افتادن شاخه و تنه درختان بر روی خطوط انتقال 

برق بر اثر طوفان، موجب شد برق در برخی از مناطق استان البرز قطع شود.
ناصر  البرز  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسکندری با اعالم این خبر گفت: در پی بارش برف سنگین ۱۹0 مگاوات 
درگیر خاموشی شد که این عدد موجب قطع برق وخاموشی ۱7 درصد 
مشترکان به تعداد۲۱0 هزارواحد مسکونی ، تجاری و اداری این استان در اثر 
آسیب شبکه ناشی از شکستگی شاخه وتنه درختان و سقوط آن ها برروی 
شبکه های برق رسانی در قسمت هایی از شهر کرج گردید ، این اتفاق 
که ناشی از این رخداد طبیعی بود، با تالش همکاران و 80 اکیپ ، شامل 
اکیپهای عملیاتی شرکت و نیز اکیپهای اعزامی از سوی استان های قزوین، 

تهران بزرگ و غرب مازندران، برطرف شد.
ناصر اسکندری با اشاره به ترمیم قطعی خطوط انتقال و شکستگی برخی از 
پایه ها تصریح کرد: از350 فیدر برق 73فیدر به واسطه بارش برف با اشکاالتی 
مواجه شده بود که این موارد نیز برطرف شد و هم اکنون شبکه توزیع برق 

استان از پایداری کامل برخوردار است.
وی در پایان ضمن تشکر از صبوری و همراهی مردم شهید پرور استان، از 

بابت قطع طوالنی مدت برق و مشکالت مرتبط برای مردم عذرخواهی کرد .

 مهارآسیب اعتیاد نیازمند برنامه ای اثربخش
در سطح ملی

داودی- اراک: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: 
مهار آسیب اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نیازمند برنامه اثربخش ملی در حوزه 
پیشگیری و درمان است. فتح ا... حقیقی در آیین گشایش مرکز درمان و 
کاهش آسیب اعتیاد در روستای ملک آباد اراک، افزود: اعتیاد یکی از پنج 
آسیب اجتماعی جدی در کشور است که مقام معظم رهبری در خصوص مهار 
آن تاکید ویژه دارد و همه مدیران و حوه های مردمی در کاهش دامنه این 

آسیب باید پای کار باشند.
وی اظهار کرد: راه اندازی مرکز درمان و کاهش آسیب اعتیاد در روستای ملک 
آباد اراک موقت است و امکانات اردوگاه ماده ۱۶ در استان مرکزی باید استاندارد 
باشد.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: در کنار این 

مرکز راه اندازی واحد غربالگری معتادان نیز ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: تقویت زیرساخت ها، امکانات 
و مراکزی برای کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه در حوزه اعتیاد در استان 
ضروری است. حجت االسالم قاسم عبدالهی افزود: وجود معتادان متجاهر 
واقعیتی انکار نشدنی است ولی باید برای کاهش این آسیب اقدام و برنامه اثر 

گذار توسط دستگاه های اجرایی استان انجام شود. 
وی اظهار کرد: کمتر کسی است که با معضل اعتیاد آشنایی نداشته باشد و 

دامنه اتصال این معضل اجتماعی به خانواده ها هر روز نزدیکتر می شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: نیاز است مراکز بازپروری اعتیاد در 
استان ایجاد شود. سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی نیز گفت: این 
مرکز با ظرفیت پذیرش ۱00 معتاد با ۲ میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار 
ایجاد شده و معتادان پس از پذیرش برای نگهداری ۲ دوره سه ماه در آن 

نگهداری و سم زدایی می شوند.

خبر

در جریان بازدید از  پروژه در حال ساخت درمانگاه 
تخصصی بیمارستان امام علی )ع( با اعالم این خبر 
افزود:  عملیات ساخت درمانگاه تخصصی بیمارستان 
امام علی چهارمحال و بختیاری  از اواسط دی ماه 
سال ۹۶ آغاز شده است و هم اکنون به پیشرفت 

فیزیکی 50 درصد رسیده است.  
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی مدیریت 
درمان استان، مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
دکتر محمود جاوید افزود: این درمانگاه با زیربنای 
۱۱00 مترمربع، در یک طبقه  و  ۱۶  اتاق  پزشک 
در مدت قریب به ۶ ماه از زمان ساخت آن به بهره 

برداری  خواهد رسید.
تخصصی  درمانگاه  ساخت  برای  کرد:  اظهار  وی 
بیمارستان امام علی )ع(  تا کنون  هفتصد میلیون  

تومان اعتبار اختصاص یافته  است. 
دکتر جاوید  با اشاره به بهره برداری از این درمانگاه 
در آینده نزدیک اضافه کرد: با بهره برداری از درمانگاه 
تخصصی بیش از ۱4 مورد از تخصص های مورد نیاز 
حوزه درمان از جمله تخصص های عفونی، قلب و 
عروق ، ارتوپدی ، اورولوژی ، جراحی عمومی، چشم 
، مغز و اعصاب، داخلی، روانپزشکی، زنان و زایمان، 
کودکان و گوش وحلق و بینی، بیهوشی و جراح مغز 
و اعصاب مستقر شده و خدمات تخصصی خود را به 

بیمه شدگان و مراجعین  ارائه خواهند داد.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان خاطرنشان کرد: 
با افتتاح این طرح با هدف تامین رضایت خاطر  بیمه 
و  رفع می شود  ازدحام جمعیت  شدگان، مشکل 

سطح  خدمات رسانی به بیماران ارتقا می یابد.

پیشرفت در ساخت  درمانگاه تخصصی بیمارستان امام علی )ع( چهارمحال و بختیاری

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۶۶030۱0۶000۹5۱3 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات 
مالکانه  تصرفانه  ورامین  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر 
بالمعارض متقاضی /آقای منصور صبوری نیری فرزند علی نقی بشماره شناسنامه 
8 صادره از نیر ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱54/۹۶ متر 
مربع پالک ۱4۶3 فرعی از 7 اصلی واقع در قریه کاظم اباد خریداری از مالک رسمی 
آقای  سعید شیر کوند احد از ورثه عزت اله شیرکوند محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید، ظرف مدت یکماه  از  پس 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹7/۱/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹7/۱/30

م.الف ۹۹۹ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی موضوع ماده 3قانون
 و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد 

سند ثبتی
برابر رای شماره ۲۲48-۱3۹۶هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
صیدحسین  آقای  متقاضی  معارض  بال  مالکانه  تصرفات  ابادغرب  اسالم  شهرستان 
از  78صادره  شناسنامه  بشماره  حسین  علی  فرزند  فرزند  انجیرکی   صادقی 
مربع  ۱48.۹8متر  مساحت  به  مسکونی  ساختمان  باب  یک  در   آبادغرب  اسالم 
پالک۲۶4۱فرعی از ۱ اصلی واقع در اسالم آبادغرب شهرستانی کوچه پنجم شامل 
مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه  محرز گردیده است.لذا به منظور 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  فاصله۱5روز  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطالع 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت ۲ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  اعتراض ،دادخواست خود را به 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:30فروردین ماه۱3۹۶ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱7اردیبهشت ماه ۱3۹7
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک.شماره مجوز ارشاد۲۳

مفقودی
به  رامین  فرزند  خزائلی  عرب  رضا  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک  موقت  گواهی 
نقشه  رشته  کاردانی  مقطع  در  از ساری  شماره شناسنامه ۲080۲۱۶775 صادره 
و شماره   ۹۱/5/۱7  - با شماره ۲۶8۶/85  نکا  دانشگاهی  واحد  از  برداری صادره 
سریال 0388۶8۶ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابنده تقاضا میشود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا به نشانی مازندران - نکا - خیابان 

انقالب - دانشگاه آزاد نکا ارسال نماید.
میاندورود 

مفقودی
 شناسنامه مالکیت و برگ سبز و برگ خرید کمپانی خودرو سواری صبا جی تی 
ایکس آی مدل ۱388به رنگ نقره ای  متالیک با شماره پالک 8۶۲ه۱۱ ایران 7۲ 
با شماره موتور 3۱740۹و شماره شاسی S۱4۱۲۲883۶08۹0به مالکیت حیدر 

مختاری گلچالسری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
نکا 

آگهی فقدان
خانم رقیه بیگ وردی با وکالت نامه شماره ۱۱7۲۹0 مورخ ۱3۹۶/۱۲/۲۲ دفترخانه 
۱4۹ تهران از جانب مالک شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان آب و فاضالب 
استان تهران ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده است که 
سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت ۹5/04 مترمربع 
قطعه ۲8۹ تفکیکی تحت پالک 77۶8۹ فرعی از ۱۶3 اصلی مفروز از پالک 757۱۹ 
فرعی از پالک ۱۶3 اصلی مذکور واقع کرج صفحه ۱4۶ و دفتر 5۹5 به شماره ثبت 
۶۲۲7۶ به نام مالک شرکت تعاونی مسکن کارگران سازمان آب و فاضالب استان 
تهران ثبت شد و سند به شماره چاپی ۶50758 صادر شد و بعلت سرقت مفقود 
گردیده است. و سپس مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور می باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه 
ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.م/الف ۲۹۲۱
محمد سلیمانی  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فردیس 

ثبتی 
می  اطالع  به  بدینوسیله  المکان،  مجهول  علی   فرزند  رضایی  مرتضی  آقای 
شماره  به  قطعی  دادنامه  براساس  وطن  خاکی  شهین  خانم  شما  همسر  رساند 
مراجعه  دفترخانه  به  فردیس  خانواده  دادگاه   3 شعبه   ۹۶0۹۹7303۱30۱354
نموده و تقاضای ثبت طالق را دارد. لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار روزنامه در دفتر طالق ۲ کرج واقع درجاده مالرد- جنب پمپ بنزین 
حافظیه - پ ۱80۶ حاضر شوید. در غیراینصورت برابرمقررات، اقدام می شود.م/

الف ۲۹۲۹
 سردفتر ازدواج ۹6 و طالق ۲ کرج  علی احمدیان چالن 

آگهی ابالغ
و طیب  شجاعی  آقای سیروس شجاعی  به  و ضمائم  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   
و طیب   خواندگان سیروس شجاعی  به طرفیت  دادخواستی  فاطمه شجاعی  خواهان 
شجاعی به خواسته مطالبه سهم االرث مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه۹70۹۹8۱۱۱0۶000۲3 شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و  
وقت رسیدگی مورخ ۹7/۶/۱0ساعت ۹:30 تعیین که به دستور دادگاه به موضوع ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست  خواهان مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی  دادخواست 

و ضمایم و دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل احمد عباسی

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
 آقای محمد قنبری دارای شناسنامه شماره ۱3۶5 به شرح دادخواست به کالسه 
۱5/۹۱/۹7از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مصطفی قنبری به شناسنامه 0۹۲437۱05۶در تاریخ ۹۶/۱۲/۱5در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  حین الفوت آن مرحوم منحصر است  به
۱- فاطمه رمضانی فرزند نوروز علی  به شماره شناسنامه ۱3۹ مادر متوفی 

۲-محمد قنبری فرزند جانعلی به شماره شناسنامه  ۱3۶5 پدر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

ثبتی 
آقای قاسم چراغی  فرزند منصور مجهول المکان، بدینوسیله به اطالع می رساند همسر 
شما خانم نسرین فرزندی براساس دادنامه قطعی به شماره ۹۶0۹۹7303۱30۱5۱4 
شعبه 3 دادگاه خانواده فردیس به دفترخانه مراجعه نموده و تقاضای ثبت طالق را 
دارد. لذا به شما اخطار می شود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار روزنامه در دفتر 
طالق ۲ کرج واقع درجاده مالرد- جنب پمپ بنزین حافظیه - پ ۱80۶ حاضر شوید. 

در غیراینصورت برابرمقررات، اقدام می شود.م/الف ۲۹30
سردفتر ازدواج ۹6 و طالق ۲ کرج  علی احمدیان چالن 

متن آگهی 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۶۶۱0۱004۹۶ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 

شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره ۹70۹۹7۶۶۱0۱00035 
آقای  به طرفیت  فرزند صادق  آقای مهرداد رهام  :  در خصوص دعوی  رای دادگاه 
وجه  ریال  مبلغ 800/000/000  مطالبه  خواسته  به  نورمراد  فرزند  صارمی  مجتبی 
یک فقره چک به شماره ۹۲04۶۲ عهده بانک ملی به انضمام کلیه خسارات دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۶/۱/۲5 لغایت اجرای کامل حکم بدین 
شرح که خواهان در بیان خواسته در دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی اظهار 
داشته که چک استنادی توسط خوانده دعوی بابت فروش اثر هنری صادر شده است 
و تا کنون علی رغم مراجعه و صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه موضوع سند را 
پرداخت ننموده است و حال محکومیت یاد شده حسب ستون خواسته مورد استدعا 
است خوانده دعوی علی رغم ابالغ قانونی به عمل آمده در جلسه حضور نیافته و یا 
ننموده است دادگاه  ارسال  نیز  ای  نداشته و الیحه  به جلسه گسیل  را  وکیل خود 
پس از وارسی تمامی اوراق پیوستی با عنایت به اینکه ادعای خواهان مستند به سند 
تجاری و گواهی نامه عدم پرداخت است که تصویر مصدق آنها پیوست شده است و 
وجود اصول اسناد در ید خواهان داللت بر ایجاد و استمرار اشتغال ذمه خوانده به 
عنوان صادر کننده دارد و در مقابل با فرض آگاهی خوانده از دعوی مطروحه و جلسه 
رسیدگی دفاعی که صحت و اعتبار اسناد را مخدوش سازد و یا ایفا ء تعهد را اثبات 
نماید ارائه نشده و در راستای کشف حقیقت )در محدوده استنادی هر یک از طرفین 
( موضوع ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب ۱37۹ نیز دلیل یا قرینه ای مخالف با صحت ادعای مطروحه یافت نگردیده در 
نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 و 3۱4 قانون 
تجارت مصوب ۱3۱۱ مواد ۲ ،۱۱ و ۱7 قانون صدور چک مصوب ۱355 با اصالحات 
مصوب  صدور چک  قانون   ۲ ماده  به  الحاقی  تبصره  استفساریه  واحده  ماده  بعدی 
قانون  و مواد ۱۹8 -5۲۲-5۱۹-5۱5-50۲  نظام  ۱377 مجمع تشخیص مصلحت 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱37۹ خوانده را به 
پرداخت وجه چک صدرالذکر به مبلغ 800/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
مبلغ ۱/38۲/۱۹7 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک تا زمان اجرای حکم که بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص 
تورم (اعالمی از سوی بانک مرکزی و توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد 
شد محکوم مینماید کسری هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکوم به 
اخذ خواهد شد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض واخواهی نزد این مرجع و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت ۲0 روز قابل 

تجدید نظر خواهی نزد دادگاههای محترم تجدید نظر استان لرستان است . 
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مهدی مرادی 

آگهی مزایده اموال توقیفی
در  آقایی  مهدی  آقای  ارجاعی  مدنی  ۹۶084۶احکام  کالسه  پرونده  موجب  به   
از  ریال  مبلغ330/000/000  پرداخت  به  محکوم  ۹00۱۹5مدنی  کالسه  پرونده 
به  ۹00۲۶8مدنی  پرونده  در  دادرسی  هزینه  ریال   30000 مبلغ   8۹/7/۲۱ تاریخ 
از تاریخ 8۹/7/۲5مبلغ30/000 ریال هزینه دادرسی و در  مبلغ 35/500/000ریال 
مبلغ30000   8۹/7/۲0 تاریخ  از  ۲3/000/000ریال  مبلغ  ۹00۱88مدنی  پرونده 
مبلغ  پرونده کالسه ۹00۲7۱مدنی  توکلی در  دادرسی در حق محمد  ریال هزینه 
35/800/000 ریال در حق حجت  توکلی و در پرونده کالسه ۹00۱0۹مدنی مبلغ 
۱0/۹۶3/۶0۲ریال از تاریخ ۹3/۶/30 مبلغ ۱/300/000ریال هزینه دادرسی در حق 
احسان نظری و پرداخت هزینه دیوانی در حق دولت با توجه به اینکه شخص ثالث 
آقای شهرام عموم زادهه  کناری فرزند غالمعلی یک قطعه زمین واقع در فریدونکنار 
خیابان ولیعصر جنب شهرک اسدی مجاور منزل مهدی یوسفی قطعه دو قسمتی از 
پالک ثبتی ۱055 فرعی از ۶۶ اصلی به مساحت ۱44 متر مربع به حدود اربعه شمال 
دیواری است به زمین سیاوش اسماعیلی و شرق  به دیوار منزل مهدی یوسفی و 
جنوب خیابان ۱۲ متری احداثی و غرب به باقیمانده زمین های جاوید محمدی با توجه 
به موقعیت مکانی و نحوه استقرار را معرفی و توسط کارشناس منتخب به دادگاه به 
مبلغ ۶48/000/000ریال قیمت گذاری گردیده که در تاریخ سه شنبه ۹7/۲/۱۱ساعت 
۹:45تا ساعت ۱0:۱5صبح در دفتر اجرای احکام دادگاه فریدونکنار به میزان ارزیابی 
شده به مزایده گذاشته می شود افرادی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده دارند باید 
5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام مراجعه نمایند و کسانی که باالترین قیمت را ارائه 
نمایند برنده مزایده خواهند بود و همچنین برنده مزایده در روز مزایده ده  درصد را به 

حساب دادگاه واریز و مابقی طبق مقررات پرداخت خواهد شد
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فریدونکنار قناد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
شماره  به  که  درخواستی  شرح  به  ابراهیم  فرزند  دارابی  طالبی  محمد  آقای 
۹700۲3شورای ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم 
داشت که مرضیه صادقی ساروکالیی فرزندم آقاجان به شماره شناسنامه ۱صادره از 
ساری در تاریخ۹۶/۱۱/۱8 در اقامت های دائمی خود شهرستان میاندرود فوت نموده 

وراث حین الفوت ان  عبارتند از
۱- ابراهیم طالبی دارابی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه ۱34۶ همسر متوفی

۲- محمد طالبی دارابی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۱8 فرزند متوفی 
3-علی طالبی دارابی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ۱۹ فرزند متوفی 

4-فاطمه طالبی دارابی فرزند ابراهیم شماره ملی ۲0۹34۱7۶77فرزند متوفی 
5-زهرا طالبی دارابی فرزند ابراهیم شماره ملی۲0۹04853۶۱ فرزند متوفی 

۶-حمیده طالبی دارابی فرزند ابراهیم شماره ملی ۲0۹۱55۶0۶8فرزند متوفی 
7-سعدیه  طالبی دارابی فرزند ابراهیم شماره ملی۲0۹33۶۲۲0۱ فرزند متوفی 

8-انسیه طالبی دارابی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ۱533 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدم. الف ۹7/8 

 مدیر دفتر شعبه دوم حکمی شورای حل اختالف میاندو رود 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رامین بیرانوند فرزند مرید 

رامین  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مجید  فرزند  شفاعی  شیوا  خانم  خواهان 
بیرانوند فرزند مرید به خواسته طالق به درخواست زوجه  مطرح که به این شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کالسه ۹70۹۹8۶۶۱0۹00۱5۲   شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری 
شهرستان  خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/03/0۲ 
ساعت۱0:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی  دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی سابق(  
–معصومه تیموری

متن آگهی 
آیین  قانون  بودن متهم در راستای ماده ۱74  المکان  به مجهول  با توجه  احتراما 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم فخرالدین خانجانی 
فرزند علی جان به اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت نصراله نوری فرزند زینعلی 

ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام در این شعبه احضار گردد. 
بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –علی اصغر جمشیدی . 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ثابت پور خدیور فرزند مرادخوان 

خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عباس   فرزندعلی  حیدری  فرشته  خانم  خواهان 
هزینه  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  خوان  مراد  فرزند  خدیور  پور  ثابت  آقای 
دادرسی و مطالبه مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹70۹۹8۶۶۱0۹0003۹    شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان  خرم آباد 
)نهم حقوقی سابق ( ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/03/0۲ ساعت0۹:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی  دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد)نهم حقوقی سابق (  –معصومه تیموری

مفقودی
 کارت ماشین پیکان وانت مدل 8۹ با شماره پالک ۹8۲ م 44 ایران 8۲ با شماره 
بنام   .NAAA4۶AA۱AG۱۲۶۲۶4 شاسی  شماره  و   ۱۱48۹0۲۹4۱3 موتور 

فرشاد رمضان تبار بزرودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 بابل 

مفقودی
 کار ت هوشمند علی محمد ایزدی با شماره ملی ۲۱40783۲04با شماره کارت 

۱۹8537۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
بابل 
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نقش دولت و حاکمیت در حمایت از کاالی ایرانی
مهدی حیدری

نقش دولت و حاکمیت در حمایت از کاالی ایرانی و نقش تولیدکنندگان و 
مردم از مسایل اساسی تحقق شعار سال هستند. برای تحقق شعار حمایت 
از کاالی ایرانــی، تولیدکننــده، مردم و دولت بایــد اقداماتی انجام دهند 
که وظیفه دولت بهبود فضای کســب  و  کار اســت.در فضای کسب  و کار 
نامناسب، برخی هزینه های تحمیلی به تولید کننده باعث باال رفتن قیمت 
تمام  شــده کاال می شود.این هزینه ها باید توسط حاکمیت و دولت کاهش 
یابد زیرا روند طوالنی مدت اخذ مجوزها، وجود مشــکالت در فرآیندهای 
صــادرات و واردات و تهیه مواد اولیه برخــی کارخانه ها در افزایش قیمت 
تمام شده کاالها تاثیرگذار است. با تاکید بر اینکه نقش اساسی تنظیم بازار 
داخلی بر عهده حاکمیت  اســت بنابراین دولت باید به شکل گیری فضای 
رقابتی و جلوگیــری از قاچاق کاال بپردازد، چرا که کاالها ی قاچاق بدون 
هزینه گمرکی وارد کشور می شوند و تولید ما را تحت تاثیر قرار می دهند.و 
اما تولید کننده در ابتــدا باید موضوع مهم رقابت را مدنظر قرار دهد زیرا 
حمایت بی چون و چرا و بدون هدف، هیچ گاه منجر به رشد تولید نمی شود.

تولید کننده باید کاالی باکیفیت با قیمت مناسب و در زمان مناسب تولید 
کند که اگر غیر از این باشــد نباید توقع حمایت از تولید داشــته باشــد.

همچنین تولیدکننده باید به مکانیزم رقابت و بازار، تکنولوژی تولید، پایش 
رقبا، استراتژی ورود به بازار داخلی و خارجی و افزایش بهره وری نیز توجه 
کند.تعصب مردم نســبت به تولید داخلی را می توان یکی  دیگر از عوامل 
مهــم حمایت از کاالی ایرانی عنوان کرد و مردم باید بدانند افزایش تولید 
داخلی به افزایش توســعه بخش خصوصی، اشتغال و رفاه اجتماعی منجر 
می شــود و در واقع همه مردم به طور غیر مســتقیم ذینفع خواهند بود.

متاســفانه تعصب الزم برای حمایت از تولید داخلی وجود ندارد. کاالهای 
ایرانی بی کیفیت شمرده می شوند و داشتن کاالی خارجی اعتبار و تشخص 
می آورد که باید این دیدگاه در بین مردم تغییر یابد تا تولید داخلی رونق 
گیرد.البته گاهی مردم بسیاری از کاالهای خارجی بی کیفیت را خریداری 
می کنند که نمونه مشابه آن باکیفیت بهتر داخل کشور تولید می شود. لذا 
تشکل ها و ســازمان های مردم نهاد باید بیش از گذشته به تبلیغ کاالهای 
ایرانی پرداخته و در راستای حمایت از تولید داخلی اقدامات الزم و مردمی 
انجام دهند زیرا در طول تاریخ هر جا به مردم اعتماد شــده، موفقیت های 
بهتری به دست آمده است.متاسفانه در کشور تعصب به حمایت از تولیدات 
داخلی بین مردم کم است از این رو انتظار می رود برای تشویق و ترغیب 
مردم، سازمان های بزرگ در شرایط مساوی، خریدهای خود را از تولیدات 

داخلی انجام دهند.
Email: Info@zamandaily.ir

نوربخش: معادل نصف درآمد نفتی کشور 
مستمری پرداخت کردیم

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته 5۲ هزار میلیارد 
تومان مستمری پرداخت کردیم که معادل نصف درآمد نفتی کشور است.

به گزارش پیام زمان،دکتر ســید تقی نوربخش در جلسه با روسای کانون 
های اســتانی شورای اسالمی کار که معاونان بیمه، درمان، امور استان ها 
و فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی نیز حضور داشتند، با بیان 
اینکه جلسات با شــرکای اجتماعی همواره موجب خیر وبرکت برای این 
ســازمان است، گفت: انتقال خواســته ها و مطالبات آنها به ارائه خدمات 
به شــیوه بهینه به ما کمک می کند. وی با بیان اینکه سازمان های بیمه 
گر از جمله ســازمان تامین اجتماعی پوشــش ریســکها در زندگی افراد 
را برعهده دارند، افزود: ریســک هایی مانند پیری و بیماری اســت که به 
خدمات مســتمری و درمان نیاز می شود. ریسک هایی که به علت شرایط 
و بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاســی برای افراد پیش می آید نیز 
بر فعالیت ســازمان های بیمه گر تاثیرگذار اســت.نوربخش با بیان اینکه 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی 
تاثیرگذار است، گفت: با تضعیف کسب و کار، درآمد سازمان های بیمه ای 
کاهش و هزینه های آنها افزایش می یابد.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 
با بیان اینکه درســال گذشــته 74 هزار میلیارد تومان که معادل دوسوم 
درآمد نفتی کشور است بدون اتکا به نفت و مالیات در این سازمان تجهیز 
شــد، تصریح کرد: تامین این حجم منابع کار بزرگی اســت و متخصصان 
کشــور به این امر صحه می گذارند.وی افزود: در ســال گذشته ۱8 هزار 
میلیــارد تومان در بخــش درمان و 4 هزار میلیــارد تومان بابت تعهدات 
کوتاه مدت هزینه شــد.نوربخش خاطر نشان کرد: در اسفند سال گذشته 
بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداختی داشتیم.وی گفت: عمده ترین راه 
تامین منابع سازمان تامین اجتماعی وصول حق بیمه است و این سازمان 
متکی بر همدلی و پشتیبانی شرکای اجتماعی که کارگران، بازنشستگان 
و کارفرمایان هستند، است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: 
این سازمان ماهیانه به طور میانگین 5۲00میلیارد تومان درآمد حق بیمه 
در ســال گذشته داشــته اســت.نوربخش به بخش درمان سازمان تامین 
اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: مراکز و خدمات درمانی ملکی این سازمان 
در کشور در 5 سال گذشته توسعه خوبی داشته اند به طوری که در برخی 
استانها معادل تاریخ این سازمان، مرکز درمانی در آنها احداث شده است.

نگاه روز

تابستان امسال کم ابي داریم

اردکانیان نسبت به کم آبی تابستان پیش رو هشدار 
داد و از مسئولین خواست تا برنامه ریزی های الزم را 
انجام دهند.  رضا اردکانیان در حاشیه جلسه هیات 
دولت این هفته، اظهار کرد: کاهش ذخایر سدها 
ارتفاع  کاهش  می گذارد.  اثر  شرب  مصرف  روی 
سدهایی که نیروگاه برق دارند طبیعتا ما را با کاهش 
تولید برق در تابستان روبرو می کند. این دو موضوع 
واقعیت هایی است که ما با آن مواجه هستیم. بهتر 
است که از االن بدانیم تابستان کم  آبی داریم و 

صحیح مصرف کردن را از االن آغاز کنیم.
وی ادامه داد: ما خشک ترین سال را در نیم قرن 
مناطق فالت  از  برخی  تجربه می کنیم. در  اخیر 
مرکزی مثل زاینده رود اصفهان این خشکی بیشتر 
است. تا به حال چنین خشکی را سد زاینده رود از 
زمان تاسیسش به یاد ندارد. وزیر نیرو خاطرنشان 
کرد: فرصت پیش رو برای ما به عنوان مسئولین 
برای  و  برنامه ریزی  امکان  دست اندرکار  مستقیم 
مردم امکان صرفه جویی را فراهم می کند. هر چقدر 
مخازن موجود آب ما کمتر و صحیح تر مصرف شود 
ما تابستان بهتری را پشت سر خواهیم گذاشت. 
اردکانیان تصریح کرد:  هر چقدر در مصرف برق 
در  کنیم  مصرف  صحیح  و  درست  کنیم  عادت 
خاموشی ها  با  ارتباط  در  کمتری  خطر  تابستان 
خواهیم داشت. وی ادامه داد: سال گذشته ۹ هزار و 
300 مگاوات تولید برق از نیروگاه های آبی داشتیم. 
امسال در بهترین حالت به حدود پنج هزار مگاوات 
مگاوات   300 و  هزار  چهار  یعنی  رسید  خواهد 

کاهش تولید برق در نیروگاه ها داریم.

احتمال تغییر زمان اجرای طرح 
ترافیک

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: 
اگر به این نتیجه برسیم که شروع اجرا مشکل ایجاد 
می کند و موجب زحمت مردم می شود ممکن است 

مجددا فرجه دهیم.
محسن پورسیدآقایی در مورد زمان اجرای طرح 
ترافیک، گفت: در زمان اجرای طرح ترافیک دو وجه 
مهم است که یکی از آن آمادگی شهرداری برای 

اجرا و دیگری آمادگی شهروندان است.
اینکه شهرداری تهران می بایست در  با بیان  وی 
همچون  زیرساخت هایی  ترافیک  طرح  اجرای 
پلیس،  با  دوربین های خروجی، هماهنگی  نصب 
نصب نرم افزارهای جدید و ... را انجام می داد که 
۱00 درصد در این حوزه آماده هستیم و حتی از 
همین االن این سیستم قابل اجرا است، گفت: وجه 
دیگر اجرای طرح ترافیک مربوط به ثبت نام مردم، 
سهمیه بگیرها، شارژ حساب کاربری و ... است که 
در این قسمت برنامه کند پیشرفته است. وی با بیان 
اینکه امسال قرار است که بعد از 38 سال طرح 
جدید ترافیکی ایجاد شود، گفت: طبیعی است که 
مردم زمان الزم دارند تا با این رویه جدید عادت 
کرده و اطالعات خود را در سایت وارد کنند و حتی 
برای اولین بار سکنه محدوده طرح ترافیک نیز برای 
برخورداری از تخفیفات باید اطالعات سکونتی خود 
را وارد کنند. معاون شهردار تهران با بیان اینکه تا 
را  مشخصات شان  خودرو  هزار  گذشته ۹۲  شب 
در سامانه ثبت کردند، گفت: سقف ظرفیت طرح 
ترافیک جدید ۱03 هزار خودرو در روز است که 
40 هزار ظرفیت متعلق به مردم و ۶3 هزار ظرفیت 

متعلق به سهمیه بگیران است.
درصد   40 حدود  سهمیه ها  اینکه  بیان  با  وی 
از ظرفیت  است، گفت: 40 درصد  یافته  افزایش 
همه سازمان ها، ارگان ها و ... را کم کردیم و این در 
حالیست که در شهرداری تهران حدود 50 درصد 
از سهمیه ها کم شده است. پورسیدآقایی در پاسخ 
به این سوال که آیا زمان اجرای طرح ترافیک جدید 
تغییر می کند، گفت: هنوز به منطق فرجه جدید 
نرسیدیم و واقعیت این است که همه شب امتحانی 
هستیم و اگر فرجه هم بدهیم همه دو روز آخر ثبت 

نام می کنند.

خبر

فرمانده ناجا با بیان اینکه پلیس توانایی راهنمایی توریست ها با 
نیروهای مسلط به زبان های خارجی را دارد بر لزوم تقویت پلیس 

گردشگری تاکید کرد.
پلیس  ایستگاه  از  بازدید  حاشیه  در  اشتری«  »حسین  سردار 
گردشگری اظهار داشت: اصفهان به دلیل جاذبه های تاریخی همواره 
به عنوان یکی از انتخاب های نخست گردشگران خارجی در سفر 
به ایران محسوب می شود و میدان تاریخی حضرت امام )ره( این 
شهر هم همه ساله میزبان تعداد زیادی از توریست ها از اقصی نقاط 
جهان است که الزم بود تا پلیس این استان به منظور ارائه خدمات و 
راهنمایی به گردشگران خارجی ایستگاهی را راه اندازی کند. وی با 
موفق ارزیابی کردن کار ایستگاه پلیس گردشگری مستقر در میدان 
تاریخی حضرت امام )ره( شهر اصفهان بر لزوم تقویت این پلیس 
تاکید کرد و افزود: بایستی نیروهای پلیس گردشگری از تاریخچه 
آثار و بناهای تاریخی میدان امام )ره( نیز آشنایی کافی داشته و آنها 
را برای گردشگران به خوبی معرفی کنند. فرمانده نیروی انتظامی با 
اشاره به ثبت خاطرات توریست ها در دفتر یادبود ایستگاه پلیس 
گردشگری اصفهان گفت: در این دفتر بیشتر گردشگران، ایران را 
یکی از بهترین و امن ترین کشورهای دنیا توصیف کرده و از پلیس 
ایران به منظور تامین امنیت آنها، تقدیر کردند که به طور قطع ثبت 
این یادداشت ها می تواند ما در ارائه خدمات بهتر در این زمینه کمک 

کند و بایستی این روند تداوم داشته باشد.

به گزارش از مرکز رسانی پلیس پایتخت، سردار حسین رحیمی 
تحول  راستای طرح  در  انجام شده  اقدامات  برخی  به  اشاره  با 
در  تحول  طرح  اجرای  با  کرد:  اظهار  پایتخت  کالنتری های 
کالنتری ها 30 درصد مشکالت شهروندان در کالنتری ها قبل 

از تشکیل پرونده رفع می شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: در برخی کالنتری ها روزانه 
تا 500 نفر ارباب رجوع داریم که فضای مناسبی را برای ارائه 
برای کاهش  اینکه  بیان  با  ایجاد کرده ایم. وی  آنان  با  خدمات 
اطاله دادرسی به دنبال گسترش ارتباط الکترونیکی با مقامات 
محترم قضایی هستیم، گفت: در شرایط کنونی در حال توسعه 
تا  هستیم  کالنتری  اجرایی  نیروهای  البسه  بر  دوربین  نصب 
عملکرد ماموران و رفتارهای متهمان ثبت و در مرکز پایشی که 

در پلیس تهران ایجاد کرده ایم رصد شود.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به آمار نگران 
کننده تلفات جاده ای در کشور گفت: بیش از دو برابر اروپا و 
میانگین جهانی تلفات جاده ای داریم.سید محسن طباطبایی 
مزدآبادی  بیان اینکه براساس آمار، به طور تقریبی ساالنه ۱.3 
میلیون نفر از مردم جهان در اثر تصادفات جاده ای جان خود را 
از دست می دهند به مهرگفت: اهمیت موضوع ایمنی جاده ای 
در دنیای امروز به حدی است که در بطن اهداف ۱7 گانه توسعه 
میزان  به کاهش  آن  براساس  دارد که  قرار  پایدار سال ۲0۱5 
تلفات تصادفات جاده ای به میزان نصف تا سال ۲0۲0 تاکید 

شده است.  
وی ادامه داد: همچنین براساس اهداف توسعه پایدار بر توسعه 
سیستم حمل و نقل امن مقرون به صرفه قابل دسترس برای 
و  زنان  کودکان  مانند  پذیر  آسیب  های  گروه  بویژه  همگان 

سالمندان تاکید شده است.  
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اعالم اینکه ۹0 درصد 
تلفات جاده ای جهان در کشورهای کم درآمد و کمتر توسعه 
یافته اتفاق می افتد گفت: هزینه تصادفات جاده ای در اکثر این 
کشورها حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی آنهاست و پیش 
بینی می شود سوانح جاده ای تا سال ۲030 به هفتمین عامل 

مرگ و میر در جهان تبدیل شود.  

معضل  با  رو  پیش  سال های  در  آموزش وپرورش 
بازنشستگی معلمان و بحران کمبود نیروی انسانی 
مواجه خواهد شد و از مهر ۹7 با سه سال شدن 
هنرستان ها کمبود نیروی انسانی در این بخش به 

شکل ویژه تری محسوس خواهد بود.
در  آموزش وپرورش  وزیر  بطحایی  محمد  سید 
مصاحبه با صداوسیما درباره کمبود نیروی انسانی 
در این وزارتخانه گفته است: به دلیل خروج نیروی 
انسانی از سال ۹7 به بعد به شدت با کمبود نیرومواجه 
می شویم و تعداد افرادی که شرایط بازنشستگی پیدا 
در  نفر  هزار  امسال ۶5  می یابد.  افزایش  می کنند 
آموزش وپرورش بازنشسته می شوند و تا چهار سال 
آینده این تعداد شیب افزایشی خواهد داشت و باید 
از روش های مختلفی برای تامین نیروی انسانی در 
سال تحصیلی آینده و سال های بعد استفاده کنیم 
تا مشکالتی برای نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد 

نشود.
مدیرکل  باقری  عباسعلی  رابطه  همین  در 
آموزش وپرورش شهر تهران در پاسخ به این سوال که 

در سال تحصیلی جدید با توجه به استقرار کامل نظام 
۶.3.3 و سه پایه شدن هنرستان ها وضعیت کمبود 
معلم در مدارس شهر تهران به چه صورت است؟ 
اظهار کرد: با توجه به بازنشستگی نسبتا زیادی که 
آموزش و پرورش شهر تهران با آن مواجه است با 

معضل کمبود معلم مواجه خواهیم شد.

وی افزود: امسال بیش از 4 هزار نفر در آموزش و 
پرورش شهر تهران بازنشسته خواهند شد و در کنار 
آن شاهد استقرار پایه دوازدهم خواهیم بود که این 
مسئله باعث می شود کمبود معلم در مدارس افزایش 
یابد. مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ 
در  معلم  کمبود  جبران  برای  که  پرسش  این  به 

مدارس پایتخت چه تدابیری را اتخاذ کرده اید؟ گفت: 
پیش بینی ما این است که از طریق استخدام، انتقال 
معلم به تهران، جذب نیروهای حق التدریس و ادامه 
فعالیت معلمانی که بازنشسته می شوند کمبود معلم 

را جبران کنیم.
باقری بیان کرد: از معلمانی که امسال وارد سی و 
یکمین سال خدمت خود می شوند می خواهیم تا به 
فعالیت ادامه دهند و همچنین طرح خدمات آموزشی 
را برای جبران کمبود معلم درنظر داریم، در حاشیه 
شهر تهران و مدارسی که ممکن است مدارس سه 
شیفته شوند از طرح خرید خدمات استفاده می کنیم 
و در هنرستان ها نیز از این روش استفاده خواهیم 
کرد. وی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی 
می کنید چه تعداد معلم در آستانه بازنشستگی به 
همکاری خود ادامه دهند؟ افزود: پیش بینی می کنیم 
یک سوم افرادی که بازنشسته می شوند به فعالیت 
و  فرهنگیان  دانشگاه  همچنین  دهند  ادامه  خود 
استخدام آموزش و پرورش هزار نیروی جدید وارد 

تهران خواهند شد.

بازنشستگي و کمبود معلم در پایتخت

وی    نصب دوربين ر
لباس پليس پايتخت

 آمار تلفات جاده ای در ایران
وپا  دو برابر کل ار

 رشد احساس امنیت 
در بین گردشگران خارجی

آگهی حصر وراثت  
خانم ملیحه رنجبر جورجاده ش ش 585 به شرح دادخواست به کالسه ۹7/۶ از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  ۹۶/8/۲۹در  تاریخ  در  رنجبر جورجاده ش ش 47۲۹ 
خواهر  به:۱-متقاضی-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه   ، گفته  زندگی 
ابوینی متوفی۲-یادگار رنجبر جورجاده ف حسین ش ش ۱ صادره ساری-خواهر 
ابوینی متوفی3-نجیبه رنجبر چاشمی ف گل عمو ش ش 3 صادره ساری -خواهر 
امی  -خواهر  ساری  صارده   547 عمو ش ش  گل  ف  رنجبر  4-صنم  متوفی  امی 
متوفی، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می 
نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نشر 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدوااّل گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت  
خانم کلثوم محمدی ش ش 5 به شرح دادخواست به کالسه ۱/۹۶/۲۱۱8 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان پنجه علی محمدی 
ش ش 5 در تاریخ ۹4/5/۱0 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-متقاضی-دختر متوفی۲-معصومه محمدی باالدزایی 
ف شکراله ش ش  یک صادره ساری-همسر متوفی3-محمدعلی ش ش 3   4-حمید ش 
ش یک    5-مجید ش ش 8 همگی محمدی    نام پدر: پنجه علی صادره ساری-فرزندان 
متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت  
خانم عشرت امینی سودکالئی ش ش 554 به شرح دادخواست به کالسه 43 از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هادی ساعی 
حسنی ش ش ۲707۲ در تاریخ ۹۶/۹/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-متقاضی-همسر متوفی۲-علی   ش ش 54۲   
۲-محمد ش ش ۲۱۹4۹   4-حسین ش ش 4۹۲   5-حسن ش ش۱5۲   ۶-مهدی ش 
ش ۲۶0   7-فاطمه ش ش ۲77۱  همگی حسنی ساعی   نام پدر: رضا صادره ساری-

برادران و خواهر متوفی ، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی حصر وراثت  
خانم اعظم حاصل مهری ش ش 3058۱ به شرح دادخواست به کالسه 7۲ از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی 
حاصل مهری ش ش ۶۲۱ در تاریخ ۹۶/۱۲/۱8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-متقاضی- دختر متوفی۲-مریم 
حاصل مهری ف ذبیح اله ش ش 5۶5 صادره الهیجان-همسر متوفی3-آرش ش ش 
3۹58 صادره تهران4-افشین ش ش ۱8۲ صادره گرگان5-علی ش ش ۱55۲ صادره 
گرگان۶-آذر ش ش ۲۶۱4 صادره گرگان همگی حاصل مهری   نام پدر: قربانعلی-

فرزندان متوفی، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نماید تاهرکس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزداو می باشد ازتاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف ساری

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده ) نوبت سوم (
شرکت تعاونی مصرف کارکنان موسسه اصالح بذر چغندر قند کرج 

مجمع  جلسه  رساند  می  الذکر  فوق  تعاونی  شرکت  محترم  اعضاء  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 
عمومی فوق العاده )نوبت سوم( شرکت تعاونی یاد شده راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه 
مورخ 1۳۹۷/۲/1۹ در محل انجمن اسالمی واقع در موسسه اصالح بذر چغندرقند تشکیل می 
گردد.  لذا از اعضاء محترم تعاونی دعوت می شود تا در راس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانند. 
ضمنا یاد آور می گردد:  1- در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید در این صورت 
هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک رای 
خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء اکثریت هیات مدیره و 
باید حداکثر  بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی 
ظرف مدت 8 روز از تاریخ انتشار این آگهی به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک 
مؤید عضویت در تعاونی و کارت شناسائی معتبر در محل دفتر تعاونی حاضر و پس از احراز 
هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور 

تایید و برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. 
۲- تصمیماتی که در مجمع با رعایت ضوابط و مقررات اتخاذ می گردد، برای کلیه اعضاء اعم 

از حاضر و غیب و مخالف و نافذ و معتبر خواهد بود. 
۳- این مجمع در صورت حصول حد نصاب هر تعداد رسمیت خواهد یافت. 

دستور جلسه: 1- طرح، تصویب و تطبیق اساسنامه جدید شرکت تعاونی با آخرین اصالحات 
انجام شده مورخه 1۳۹۳/۲/1۷ در قانون بخش تعاون. 

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی

ابالغ وقت
متهم  محمد  به طرفیت خوانده/  دادخواستي  االسالمی  نظام  علی  خواهان/شاکی 
جواد رستمی هشجین به خواسته مطالبه چک تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان 
کرج نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی کرج واقع در 
کرج – میدان نبوت – بلوار مالصدرا – روبروی پارک نبوت – پالک ۱۲4-۱۲0 
ارجاع و به کالسه ۹۶0۲۹7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹7/۲/3۱ ساعت 
30: ۱0 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست 
خواهان/ شاکی و به تجویز ماده73 قانون آیین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیر االنتشار آگهي 
مي شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.   ۹7/7۲78/ف م/ الف
منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی کرج – زکی زاده

مفقودی
کارت  شماره  با  88۲ع۱۲  پالک  شماره  ۱5۱3با   بنز  ماشین  هوشمند  کارت   

 بابل4۱4۲۹8۹ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 مجوز توسعه  مرغداری  گوشتی ایرج اسپکیان و شریک  محمد حسین حمدی 
0053۹0۶3/ص-85/۱۲/۲3مفقود  شماره  و   7۶/۱/۲0  -30/۶۲۹/005 شماره  با 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
موتور  شماره  با   8۲ ایران  پالک 38۲ص8۲  شماره  با   8۹ مدل  پراید  سبز  برگ   
کالئی  متی  خانپور  شعبان  s۱4۱۲۲8۹۶7۲435بنام  شاسی  شماره  3778۹۶8و 

 بابلمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
 پروانه بهره برداری مرغداری ایرج اسپکیان و شریک حمدی با شماره ۶۲57۹/ق/۱۲- 
۹0/8/۲3 با کد شناسایی ۲05۲-۲0۲۱۶03000۱0۱57۹80۱0۱۲۲۱0۲0مفقود 

بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

مفقودی
 برگ سبز سواری پژو ۲0۶ مدل ۹4 با شماره پالک 77۹ط3۶ ایران 8۲ با شماره 
موتور ۱۶3b0۲08۲4۹و شماره شاسی NAAP4۱FE3FJ۲8۹348بنام حمید 

رضا عاشوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
موتور  شماره  با   8۲ ایران  8۹5م73  پالک  شماره  با   8۹ مدل  پراید  سبز  برگ 
آقا محلی  بنام نرگس ذبیحیان   s۱4۱۲۲8۹۱۶000۲ 3383۱5۹و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی مفقودی
پژو 405 مدل ۱38۶ و شماره شهربانی  ماشین سواری  برگ سبز و سندکمپانی 
8۲-۱47م۲7 و شماره موتور ۱۲48۶۱۲۲۲۱7 و شماره شاسی 4044۲505 به نام 

حسن بزرگ پور سرستی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
بابل

مفقودی
 کارت هوشمند 

کارت هوشمند به شماره ۱8۶5۶0۶به نام محمد رضا دریکوند فرزند مرادعلی  به 
شماره ملی 5۲8۹788573 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 

لرستان – خرم آباد 

نتایج گزارش »ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران« نشان می دهد نرخ 
بروز سرطان در ایران در هر سال، ۱58 مورد در هر ۱00 هزار نفر است و 

این نرخ در مقایسه با متوسط دنیا بسیار پایین تر است.
 دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اعالم 
این خبر گفت: »ثبت سرطان« ضرورت اولیه نظام ارائه آمار سرطان در دنیا 
و از جمله زیر ساختهای مورد نیاز برای استقرار برنامه کنترل سرطان است 
که نقش مهمی در طراحی و پایش برنامه های کنترلی سرطان از جمله 
ارزیابی برنامه های غربالگری سرطان، پیگیری بیماران مبتال به سرطان و 
ارزیابی شاخص های پیش آگهی و اختصاص منابع مالی و انسانی دارد. وی 
مرجع جهانی »ثبت سرطان در پنج قاره جهان« را معتبرترین منبع جهانی 
در زمینه »ثبت سرطان در کشورهای مختلف دنیا« توصیف کرد و گفت: با 
این که حدود 70 درصد کل موارد سرطان در جهان، در کشورهای در حال 
توسعه اتفاق می  افتد، بیشتر سیستم های ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت، 
در کشورهای توسعه یافته قرار دارند و تعداد کمی از آنها در کشورهای در 

حال توسعه هستند.
معاون تحقیقات وزیر بهداشت افزود: از سویی دیگر، متاسفانه اغلب سیستم 
های ثبت سرطان موجود در کشورهای درحال توسعه، با کیفیت بسیار 
پایینی اطالعات الزم را جهت بررسی موارد سرطان جمع آوری می  
کنند. ملک زاده یادآور شد: در این شرایط »گزارش ثبت سرطان مبتنی 
بر جمعیت ایران« با تالش همسوی معاونت های »تحقیقات و فناوری«، 
»درمان« و » بهداشت« وزارت بهداشت، و با همکاری دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور به عنوان مجری برنامه ثبت سرطان، اجرا، تهیه و به دلیل 

دقت و کیفیت باال در مرجع »ثبت سرطان در پنج قاره جهان« تایید 
و پذیرش شد. وی افزود: ثبت سرطان در ایران تا پیش از این، همچون 
سایر کشورهای در حال توسعه، همواره با محدودیت ها ، دشواری ها و 
نقایص فراوانی مواجه بود ؛ لذا تهیه این گزارش را می توان گامی بسیار 
مهم توصیف کرد. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به تشریح 
نتایج گزارش »ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت ایران« پرداخت و گفت: این 
گزارش با پوشش ۹8 درصدی جمعیت ، آمار دقیق بروز سرطان در 30 
استان کشور را برآورد و اعالم کرده است که بر اساس نتایج آن، در طول 
سال ۹3 )زمان اجرای برنامه ثبت سرطان در استانهای مختلف ایران( ۱۱۲ 
هزار مورد »بروز سرطان« ثبت شده است. وی افزود: این نتایج نشان می 
دهد متوسط نرخ بروز سرطان در ایران در هر سال، ۱58 مورد در هر ۱00 
هزار نفر )با در نظر گرفتن سرطان پوست( و ۱43 مورد در هر ۱00 هزار 

نفر )بدون درنظر گرفتن سرطان های پوست( است.
ملک زاده، ثبت این میزان بروز سرطان در ایران در حالی است که متوسط 
بروز ساالنه سرطان ها )بدون در نظر گرفتن سرطان پوست( در دنیا بر 
اساس گزارش مرجع جهانی »ثبت سرطان در پنج قاره جهان«، ۱8۲ در 
هر ۱00 هزار نفر و حاکی از نرخ بسیار پایین تر بروز سرطان در ایران در 

مقایسه با متوسط دنیاست.
وی افزود: مرجع جهانی »ثبت سرطان در پنج قاره جهان« ، همچنین، 
متوسط نرخ بروز سرطان در کشورهای اروپایی را ۲۶7 در هر ۱00 هزار ، 
در برخی کشورهای اروپایی همچون انگلستان ۲7۲ در هر ۱00 هزار و نیز 
در آمریکا 3۱8 در هر ۱00 هزار نفر گزارش کرده است که نشان می دهد 

میزان بروز سرطان در ایران در مقایسه با متوسط اروپا و برخی کشورهای 
پیشرفته اروپایی نیز بسیار پایین تر است.

مقایسه بروز سرطان در ایران با برخی کشورهای در حال توسعه و آسیایی
استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اما مقایسه وضعیت ایران با 
برخی کشورهای در حال توسعه در همین زمینه نیز حاکی است در حالی 
که نرخ بروز ساالنه سرطان در ایران، ۱43 در هر ۱00 هزار نفر )بدون در 
نظر گرفتن سرطان پوست( است ، متوسط این نرخ در کشورهای در حال 

توسعه، ۱48 در هر ۱00 هزار نفر گزارش شده است.
ملک زاده یادآور شد: همچنین نگاهی به وضعیت برخی کشورهای آسیایی 
نشان می دهد که نرخ بروز ساالنه سرطان در چین ۱74 در ۱00 هزار نفر 

و در ترکیه ۲05 در ۱00 هزار نفر است.
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، تاکید کرد: همه این آمارها بخوبی 
نشان می دهند که » سونامی سرطان« به هیچ وجه در ایران رخ نداده و 
با اطمینان می توان گفت نرخ بروز سرطان در ایران حتی در مقایسه با 
کشورهای پیشرفته اروپایی که وضعیت بسیار بهتری در ثبت سرطان و در 

نتیجه پیشگیری و درمان زودهنگام دارند، هنوز پایین تر است.

     میزان سرطان در ایران پایین تر از متوسط جهاني
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تصویب الیحه ایران و ارمنستان برای احداث 
نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس

نمایندگان مجلس الیحه موافقتنامه همکاری بین ایران و ارمنستان درباره 
احداث و بهره برداری از نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس را تصویب 

کردند.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، الیحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری  ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از 
نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس با ۱۶۲ رای موافق، 5 رای مخالف 

و 5 رای ممتنع از مجموع ۱۹4 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
 در ماده واحده این الیحه آمده است:  موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری  ارمنستان راجع به احداث و بهره برداری از 
نیروگاه های جریانی بر روی رودخانه ارس به شرح پیوست تصویب و اجازه 
مبادله اسناد آن داده می شود. براساس تبصره این الیحه رعایت اصول 77، 
۱۲5 و ۱3۹ قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اجرای این موافقتنامه 

الزامی است.

 محصوالت ایرانی با بورس انرژی 
به 13 کشور صادر می شود

مدیرعامل بورس انرژی، با اشاره به پذیرش بنزین در بورس، گفت: فرآورده ها 
و حامل های انرژی صادراتی ایران، از طریق بورس انرژی به ۱3 کشور صادر 

می شود.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، سیدعلی حسینی، با اشاره به پذیرش بنزین در 
بورس انرژی و صادرات از طریق این بورس گفت: بنزین در بورس انرژی ایران 
پذیرش شده است. وی افزود: سایر محصوالت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز 
فرآیند پذیرش را گذرانده و به محض اراده ستاره خلیج فارس، عرضه آنها در 
بورس انرژی آغاز می شود. حسینی یادآور شد، بورس انرژی بیش از 4 هزار میلیارد 
ریال پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را تامین مالی کرده که از بزرگترین پاالیشگاه 
های کشور و تولیدکننده بنزین به شمار می رود. وی با بیان اینکه عرضه نفت 
خام در بورس انرژی الزام قانونی دارد، گفت: بهره برداری صنعت نفت کشور از 
بازار سرمایه یک ضرورت است و باید به این سمت حرکت کنیم. وی ادامه داد: 
امکان عرضه گاز در بورس انرژی وجود دارد و به شرکت ملی گاز پیشنهاد خود 
را ارائه داده ایم. حسینی درباره تاثیر سیاست جدید ارزی دولت بر بازار انرژی نیز 
گفت: تک نرخی شدن ارز مشکلی در معامالت بورس انرژی ایجاد نکرده است. 
وی خاطر نشان کرد: برای کنترل طوالنی مدت نرخ ارز، ایجاد تابلوی ارزی در بازار 
سرمایه با هدف افزایش شفافیت ضروری است. مدیرعامل بورس انرژی اضافه کرد: 
ارزش بازار فیزیکی بورس انرژی در سال۹۶ حدود 8۲ درصد نسبت به ۹5 افزایش 
یافت. وی افزود: ۱0 فرآورده از پاالیشگاه نفت آبادان در بورس انرژی پذیرش شده 

است و عرضه آن ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

کوتاه از انرژی

 تمدید ۵ ساله قرارداد نفتی
 ایران و روسیه

وزیر انرژی روسیه گفت، ایران و روسیه ممکن است 
توافق دوجانبه در زمینه عرضه نفت را پس از اتمام 
مدت آن در پایان سال جاری برای مدت 5 سال 

تمدید کنند.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، الکساندر نواک، وزیر 
انرژی روسیه گفت، ایران و روسیه ممکن است توافق 
دوجانبه در زمینه عرضه نفت را پس از اتمام مدت آن 
در پایان سال جاری برای مدت 5 سال تمدید کنند. 
نواک افزود: »این توافق برای امسال تمدید شده اما به 
طور کلی، ما فکر می کنیم که باید برای مدت 5 سال 
تمدید شود.« این قرارداد به سال ۲0۱4 بر می گردد، 
یعنی زمانی که ایران تالش داشت در میان تحریم های 
غرب، صادرات انرژی خود را افزایش دهد. در آن زمان 
دو کشور مفاد یک قرارداد تهاتری را مورد بحث قرار 
دادند که به موجب آن قرار بود مسکو روزانه 500 هزار 
بشکه نفت از ایران بخرد و در مقابل تجهیزات و کاال به 

این کشور صادر نماید. 
این قرارداد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی 
نژاد و با زیر سوال رفتن صرفه اقتصادی اش متوقف 
شد. در می ۲0۱7 بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران 
گفت، تهران و مسکو موافقتنامه ای را به امضا رسانده 
اند که به موجب آن تهران در مقابل دریافت کاال به 

مسکو نفت خواهد فروخت. 
نواک پیشتر گفته بود، حجم نفتی که قرار است از ایران 
خریداری شود، ۱00 هزار بشکه در روز است که به 5 
میلیون تن در سال می رسد. وی همچنین گفته بود، 
شرکت بازرگانی دولتی پرومیسیری ایمپورت روسیه از 
دولت این کشور موظف شده تا خرید نفت از ایران در 

قالب این موافقتنامه را انجام دهد. 
ایران  در  روسیه  تجاری  نماینده  لوگانسکی،  آندری 
گفته بود، روسیه می تواند در چهارچوب این برنامه 

45 میلیارد دالر کاال به ایران عرضه کند.
 ایران و روسیه در طی سال های اخیر اتحاد قدرتمندی 
را تشکیل داده و تالش های خود برای تقویت همکاری 
ها در زمینه های دفاعی، تجاری و تعامالت فرهنگی را 
افزایش داده اند. حجم مبادالت تجاری بین دو کشور 
بعد از توافق هسته ای و لغو تحریم ها افزایش یافته 

است.

نفت در جهان

وزیر نفت از روند افزایشی تولید نفت و میعانات گازی 
ایران در سال ۹۶ خبر داد و میانگین صادرات نفت 
خام و میعانات گازی ایران در این سال را، ۲ میلیون 

و 500 هزار بشکه اعالم کرد.
»بیژن  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعضای کمیسیون  با  نشست مشترک  در  زنگنه« 
انرژی مجلس شورای اسالمی، با تشریح مهم ترین 
فعالیت های صنعت نفت در سال ۹۶ گفت: مذاکرات 
نهایی برای امضای چند قرارداد دیگر با شرکت هایی 

از اندونزی، چین و روسیه در حال انجام است.
وی با اشاره به افتتاح ۶ فاز متعارف پارس جنوبی در 
سال ۹۶ و پیشی گرفتن ایران از قطر در برداشت 
گاز از میدان گازی پارس جنوبی، گفت: فازهای باقی 
مانده فاز پارس جنوبی به جز فاز ۱۱ و بخشی از فاز 

۱4 پارس جنوبی امسال تکمیل می شود.
وزیر نفت با بیان اینکه با افزایش تولید گاز، میزان 
مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها کاهش یافت و در 
سال گذشته با وجود رشد حدود ۱0 درصدی مصرف 
نیروگاه ها به کمتر از ۱0 درصد رسید، خاطرنشان 
کرد: این در حالی است که سوخت مایع مصرفی در 

نیروگاه ها در سال ۹۲، 43 درصد بود.
زنگنه با اشاره به میدان های مشترک غرب کارون 

گفت: تولید ایران  اکنون از این میدان ها بیشتر از 
عراق است و برای حفظ این وضع، باید سرمایه گذاری 

الزم در این میدان ها انجام شود.
وی از گازرسانی روستایی در سال ۹۶، به عنوان یک 
کار بزرگ و مهم نام برد و گفت:  اکنون ۹3 درصد 
گازرسانی  شبکه  پوشش  زیر  کشور  کل  جمعیت 
قرار دارد که این رقم برای روستاها به طور میانگین 
8۲ درصد است.وزیر نفت با بیان این که کار ساخت 

پایان رسیده و  به  از خط ششم سراسری  بخشی 
صادرات گاز به عراق نیز از سال گذشته آغاز شده، 
گفت: اکنون روزانه ۱0 میلیون مترمکعب گاز به بغداد 
صادر می شود و ایران برای صادرات گاز به بصره نیز 
آماده است.زنگنه با اشاره به افتتاح پتروشیمی های 
و  عسلویه  جمشید  تخت  کاویان،  فاز ۲  مروارید، 
انتخاب در سال ۹۶ نیز گفت: امسال نیز افتتاح چند 

واحد پتروشیمی در برنامه است.

وی از افتتاح فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
به  عنوان دیگر رخداد مهم صنعت نفت در سال ۹۶ 
یاد کرد و افزود: فاز دوم این پاالیشگاه اکنون در حال 
تولید است و انتظار می رود تولید فاز ۲ این پاالیشگاه 

در یک ماه آینده تثبیت شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در سال ۹۶، تولید بنزین 
شد:  یادآور  کرد،  پیدا  افزایش  لیتر  میلیون   ۱7.5
با توجه به رشد مصرف  بنزین  راه حل خودکفایی 
ساالنه حدود ۹ میلیون لیتر بنزین در کشور از این 
کارخانه های  در  بلکه  نیست،  پاالیشگاه ها  در  پس 
باید  و  است  خودروسازان  سیاست  و  خودروسازی 
در آنجا بررسی شود.زنگنه به امضای 3 قرارداد در 
قالب مدل جدید قراردادهای نفتی در سال ۹۶ هم 
اشاره کرد و افزود: قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با 
کنسرسیوم توتال فرانسه، سی. ان .پی .سی. آی چین و 
پتروپارس ایران، قرارداد توسعه آبان و پایدار غرب با 
کنسرسیوم زاروبژ نفت روسیه و شرکت دانا انرژی 
ایران و قرارداد توسعه میدان های جفیر و سپهر با 

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ایران امضا شد.
به گفته وی، مذاکرات نهایی برای امضای چند قرارداد 
دیگر با شرکت هایی از اندونزی، چین و روسیه نیز در 

حال انجام است.

وزیر نفت از انجاِم مذاکرات نهایی با چند شرکت خبر داد؛

افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، رخدادی مهم درصنعت نفت

شرکت  طرح های  کنترل  و  برنامه ریزی  مدیر 
مهندسی و توسعه گاز گفت: سال ۹۶ یک هزار 
کیلومتر خط انتقال تزریق گاز شد و تا پایان امسال 
نیز بیش از یک هزار کیلومتر خط لوله انتقال گاز به 

شبکه خطوط گاز کشور افزوده می شود.
محسن  نفت،  وزارت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
عملکرد سال ۹۶  گزارش  همایش  در  فارسی باف 
شرکت مهندسی و توسعه گاز، در جمع مدیران 
صنعت گاز کشور گفت: سال ۹۶ یک هزار کیلومتر 
خطوط انتقال گاز به بهره برداری رسید و تزریق گاز 
شد؛ خط دامغان-کیاسر - ساری - نکا، خط بافق - 
بهاباد، خط صادرات گاز به عراق و همچنین خط 
لوله شرق زاهدان به طول یک هزار و 4۲4 کیلومتر 

از جمله این خطوط هستند.
وی افزود: تاسیسات خورموج و آب پخش در قالب 
طرح خط انتقال گاز ششم سراسری با توان ۱00 
مگاوات و همچنین طرح تاسیسات تقویت فشار گاز 
خرمدره، قزوین، نیزار، سمنان و پارچین با توان ۱۲5 

مگاوات از دیگر طرح های شرکت مهندسی و توسعه 
گاز در سال ۹۶ بودند.

برای ساخت هزار کیلومتر خط لوله و تاسیسات 
تقویت فشار برنامه ریزی شده است 

شرکت  طرح های  کنترل  و  برنامه ریزی  مدیر 
امسال  طرح های  درباره  گاز،  توسعه  و  مهندسی 
شرکت مهندسی و توسعه گاز توضیح داد: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده، امسال ۲30 کیلومتر 
خط دهگالن به میاندوآب با قطر 5۶ اینچ، 5۹۹ 
کیلومتر خط تکمیلی انتقال گاز ششم سراسری به 
قطر 5۶ اینچ و 75 کیلومتر خط انتقال کوهدشت-

خرم آباد تکمیل و راه اندازی می شود.
وی افزود: ۲7 کیلومتر رابط سایت ۱ و ۲ پارس 
جنوبی، ۶3 کیلومتر خط انتقال بندرعباس- ماهشهر 
3۶ اینچ، ۲۱ کیلومتر خط انتقال گاز سنندج،  547 
کیلومتر خط انتقال گاز دماوند و امامزاده هاشم، 7۱ 
کیلومتر خط انتقال و ۲7 کیلومتر خط تغذیه کاشمر 
به قطر ۱۶ اینچ، ۱۲7 کیلومتر خط انتقال سربیشه 

و نهبندان از جمله طرح های شرکت مهندسی و 
توسعه گاز برای امسال هستند که در کنار تعداد 
دیگری از طرح های خطوط انتقال، بالغ بر  یک هزار 

و ۲۶ کیلومتر خط لوله می  شود.
پروژه های ۴ پاالیشگاه پارس جنوبی و 11 ایستگاه 

تقویت فشار امسال کامل می شوند
وی درباره برنامه ریزی برای تکمیل پروژه ها در سال 
۹7 گفت: افزون بر خطوط انتقال گاز و تاسیسات 
تقویت فشار، پروژه های پاالیشگاهی شامل میترینگ 
و  سوم  دوم،  اول،  پاالیشگاه های  در  پارس جنوبی 
پنجم هستند، همچنین واحد تولید مرکاپتان با 

ظرفیت 800 تن در سال به بهره برداری می رسد.
به گفته فارسی باف، احداث ساختمان پشتیبان مرکز 
دیسپچینگ اصفهان، ۲ هزار و 375 کیلومتر خطوط 
مخابراتی و فیبر نوری و همچنثن راه اندازی مراکز 
پروژه هایی  دیگر  از  و خرم آباد  کرمان  بهره برداری 
هستند که تا پایان امسال باید به شرکت ملی گاز 
تحویل شود.  مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های 

شرکت مهندسی و توسعه گاز، اجرای ۲00 کیلومتر 
خطوط لوله انتقال گاز را در مرحله اجرا، یک هزار و 
300 کیلومتر از خطوط را در مرحله پیمان سپاری 
و نیز 3 هزار و 300 کیلومتر از خطوط را در مرحله 
طراحی اعالم کرد و افزود: احداث ۱۱ مورد تاسیسات 
تقویت فشار گاز برای شرکت مهندسی و توسعه گاز 
تعریف شده است که اکنون مرحله طراحی را سپری 
می کنند. فارسی باف، ادامه خط لوله سوم رشت - 
الوند به طول ۱45 کیلومتر را از دیگر طرح های 
پیش بینی شده برای امسال برشمرد و تصریح کرد: 
خط دهگالن - سنندج به طول 34 کیلومتر، خط 
انتقال گورزین - الفت - بندرعباس به طول 50 
کیلومتر، خط انتقال ایرانشهر - چابهار به طول ۲45 
کیلومتر و خط انتقال گاز سرخون - اهواز به طول 
۱۱4 کیلومتر از جمله طرح هایی هستند که امسال 
باید اجرایی شوند. شایان ذکر است که تعدادی از 
طرح های یادشده بر اساس برنامه ریزی این شرکت 

در سال ۹8 و سال ۹۹ به پایان می رسند.

مدیر برنامه ریزی و کنترل طرح های شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد: 

بهره برداری بیش از هزار کیلومتر خط انتقال گاز تا پایان سال

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
محمدعلی احسانی راد فرزند رجبعلی به شرح  درخواستی که به شماره ۹70034این 
شعبه ثبت کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
از ساری در  که رجبعلی اسبوچین  فرزند اصغر به شماره شناسنامه 4۹۹ صادره 
ورث   نموده  فوت   میاندورود  شهرستان  خود  دائمی  اقامتگاه  ۹۶/۱۲/۲4در  تاریخ 

حین الفوت عبارتند از
۱- عزت چوپانی فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه ۱38۲ همسر متوفی

۲- محمدعلی احسانی راد فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۲3۲ فرزند متوفی 
۲0۹3۶۹۱75فرزند  شناسنامه  شماره  و  رجبعلی  فرزند  اسبوچین  اهلل  3-حبیب 

متوفی 
4-فیروزه احسانی راد فرزند رجبعلی  به شماره شناسنامه 3۶3 فرزند متوفی 

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

خواهد ۹7/۹
مدیر شعبه اول حکمی شورای حل اختالف میاندو رود

دادنامه
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه ۹50۹۹8۱۹8540083۶شعبه ۱0۱   
میاندرود ۱0۱ جزایی سابق تصمیم نهایی شماره شاکی خانم سیده رعنا  نورانی 
ساداتی فرزند سید رضا به نشانی مازندران میاندورود دارابکال روستای موسی کال 
آباد خیابان  به نشانی گلستان گرگان فاضل  متهم آقای محمد خاندار فرزند علی 
گلستان گلستان ۱۶ منزل پدری اتهام ترک انفاق رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 
محمد خاندارفرزند علی فعال متواری  دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم رعنا  
نورانی ساداتی دادگاه با عنایت به جمیع  اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکیه 
گواهی گواهان عدم حضور متهم در دادسرا و جلسه دادگاه و نتیجتا  ارایه هرگونه 
دفاع در قبال اتهام انتسابی بزهکار ی  نامبرده محرز و مسلم تشخیص و مستند ماده 
53 قانون حمایت از خانواده وی را به تحمل ۱ سال حبس  تعزیری صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه دادگاه و ظرف ۲0روز پس از آن  قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان مازندران می باشد
مجتبی دیان دادرس شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو دادگستری میاندو رود

آگهی احضار متهم 
آقای علیرضا اکبری فرد  فرزند عباس به اتهام ۱-ضرب و جرح عمدی ۲-ترک انفاق موضوع 
شکایت خانم مریم فریدونی نیا فرزند حسینعلی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به 
تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه 
حاضر گردد در صورت عدم حضوردر مهلت  تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید . 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی  و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی . 

اجرائیه
مشخصات محکوم له : حیدرعلی سهرابی-نام پدر: ابراهیم-با وکالت خانم فریده محمدی 
وکالت محمدی   0۹۱8۹۹۶0۱۶3   دفتر  انقالب  اقامت:جوانرود-میدان  -نشانی محل 
مشخصات محکوم علیه: محمدحسین دولتشاهی- نام پدر:ارسالن- نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان   محکوم به/به موجب دادنامه شماره  ۶08مورخ ۹۶/۱0/۲5شورای حل 
اختالف جوانرود شعبه دوم محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۲7/500/000 ریال 
به صورت تضامی بابت اصل خو استه و مبلغ 580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل مبلغ یک میلیون ریال و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 78/۲/۱5-78/۱/۱5-

78/3/۱5-77/۱۱/۱5-77/۱۲/۱5 لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ۲40 هزار تومان بعنوان 
نیم عشر دولتیدر حق صندوق دولت 

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

رای هیئت /نوبت دوم
اگهی موضوع ماده 3 قانون

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

تکلیف  تعیین  قانون  نامه  ۱3آیین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت 
۱3۹۶۶030۱0۶0008835 هیات اول/موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ورامین تصرفانه مالکانه بالمعارض متقاضی /آقای محمد رضا بصائری فرزند عباس 
بشماره شناسنامه ۲۲۲۲4 صادره از در ششدانگ یک باب خانه /به مساحت ۱۲5 
 ..... ورامین  آباد  خیر  قریه   .... در  واقع  اصلی   ۱۲ از  فرعی   857 پالک  مربع  متر 
به  لذا  .... محرز گردیده است.  /.....حمید عبدالهی  آقای  از مالک رسمی  خریداری 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
را  اعتراض،دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  اخذ رسید، ظرف مدت یکماه  از  پس 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۱3۹7/۱/۱۶ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹7/۱/30

م.الف ۹۹5ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

اجرائیه
مشخصات محکوم له:فایق مرادی-نام پدر:محمد –نشانی محل اقامت:جوانرود  بانک 
فایق  خانگی  لوازم  فروشگاه  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  دبستان  روی  روبه  ملت 

مرادی
اقامت:مجهول  محل  شعبانی-نشانی  پناهی  سیف  یداله  علیه:  محکوم  مشخصات 

المکان
محکوم به: بموجب دادنامه شماره  5۱۲مورخ ۹۶/۱0/۹ شورای حل اختالف جوانرود 
بابت اصل  ریال  پرداخت مبلغ ۹5/000/000  استبه  اولمحکوم علیهمحکوم  شعبه 
خواسته و مبلغ ۲۹0/000 ریال هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
۹4/۱۲/۲8  لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. و مبلغ 
475/000  تومان) چهارصد و هفتاد و پنج هزارتومان( به دولت محکوم می باشد 

عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم می باشد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی آقای امین سپهوندی فرزند چراغعلی 

به طرفیت خوانده  دادخواستی  درویش حسین  فرزند  نادی  خانم شیرین  خواهان 
آقای امین سپهوندی فرزند چراغعلی به خواسته طالق به درخواست زوجه  مطرح 
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹70۹۹8۶۶۱0۹00۱57   شعبه 
۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان  خرم آباد )نهم حقوقی سابق ( ثبت و وقت 
دادگاه طبق  رسیدگی مورخ ۱3۹7/03/0۲ ساعت0۹:00تعیین که حسب دستور 
موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی  دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی 
سابق ( –معصومه تیموری 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا کاردر باالدهی فرزند اکبر به شرح دادخواست به کالسه ۹/۹7/8 از این 
شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زینب چهاردهی فرزند یداله به شماره شناسنامه ۹4۱  صادره از بهشهر 
در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲ اقامتگاه دائمی خود شهرستان بهشهر بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: ۱- رضا کاردر باالدهی  فرزند اکبر به شماره 
شناسنامه ۲7 صادره از بهشهر متولد ۱357 فرزند متوفی ۲- ابوذر کاردر باالدهی  

فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۲3 صادره از بهشهر متولد ۱358 فرزند متوفی
3- فاطمه کاردر باالدهی  فرزند اکبر به شماره شناسنامه 78 صادره از بهشهر متولد 

۱3۶3 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: ۹6/۲۰/6۴۷۲    قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف بهشهر

دادنامه
تاریخ: ۹۶/۱۱/۱4       کالسه پرونده: 54۶/۲/۹۶                دادنامه:783 

مرجع رسیدگی کننده: شعبه ۲ شورای حل اختالف اسالمشهر
خواهان: حسین مهدیلو ترکمانی به آدرس: اسالمشهر- خ محمد باقر- ک ۱8- پ 
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خوانده: یاسر ورقیان و کریم پرنیان هر دو مجهول المکان 

موضوع: مطالبه وجه چک   
گردشکار: در این پرونده خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم  نموده است 
که شورا با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید:
رای شورا

خواندگان  طرفیت  به  ترکمانی  مهدیلو  حسن  خواهان  دادخواست  خصوص  در 
شماره  به  چک  فقره   ۱ مطالبه  خواسته   به  پرنیان  کریم   .۲ ورقیان  یاسر   .۱
آهن  راه  شهرک  شعبه  سامان  بانک  عهده   ۹۶/3/4 تاریخ  به   ۱۹4/۲۲۲۲7۹۱۱
به مبلغ ۱50/000/000 ریال توام با خسارت دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه 
و خواهان در توضیح خواسته اعالم نموده با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک 
نموده  داری  پرداخت دین خود  از  اینکه خواندگان محترم  به  نظر  و  علیه  محال 
است تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ خواسته را دارم 
علیهذا  شورا با عنایت به محتویات پرونده و وجود سند در ید خواهان که ظهور 
بر اشتغال ذمه خواندگان داشته و لحاظ اینکه دعوای خواهان از هر گونه تعرض 
خواندگان مصون مانده خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 
دادرسی  آیین  قانون  و5۲۲   5۱۹ و   5۱5 و  تجارت  قانون    3۲0 3۱3و  و   3۱0
به  خواندگان  تضامنی  الزام   بر  امورمدنی حکم  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
پرداخت مبلغ ۱50/000/000 ریال معادل پانزده میلیون تومان  به عنوان اصل و 
پرداخت هزینه دادرسی مبلغ ۱/۹۶5/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه ماخذ 
از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت ۹۶/3/4 لغایت تاریخ پرداخت در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید، رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲0 روز قابل واخواهی در 
همین شورا وسپس ظرف مدت ۲0 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

اسالمشهر می باشدم/الف۱03
علی علی پور رجبی- قاضی شعبه ۲ شورای حل اختالف اسالمشهر

اجرائیه
مشخصات محکوم له.هدایت میرزایی فرزند براخاص

مشخصات محکوم علیه.محمدعلی فالحی فرزند محمدعزیز به آدرس مجهول المکان
محکوم به0 به موجب دادنامه شماره  ۹۶0۹۹784۶030۱384به این شعبه محکوم 
 ۶00 پرداخت  به  است  محکوم  محمدعزیز  فرزند  فالحی  محمدعلی  آقای  علیه 
میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت و پرداخت خسارت تاخیر تادیه لغایت 

اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت 30 میلیون تومان نیم عشر دولتی/
این اجرائیه ظرف مدت ۱0 رور پس از انتشار روزنامه قابل اجرا می باشد/

مدیر دفتر شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان جوانرود-مالح

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

آقای عزیز شاهمرادی فرزند ویسمراددرخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از پالک  
فرعی از ۲5اصلی دهتوت واقع در بخش ۱3کرمانشاه معروف به قریه دهتوت که از آقای 
نیز تحت کالسه۹5- احمد میرزایی خریداری درخواست سند مالکیت نموده پرونده 

7۲تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی 
شماره ۱3۹۶۶03۱۶00700۱۶۶0مورخ ۱/۲4/ ۹۶حکم به صدور سند مالکیتیک قطعه 
باغ محصوربه مساحت ۲5۶8۹/۲7متر مربع به نام آقای عزیز شاهمرادیصادر نموده است 
و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقایان وراث محمدصالح رستمی می باشد لذا مراتب در دو 
نوبت به  فاصله ۱5روز آگهی می شود تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
دارند تا به دادگاه ارسال گردد،معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت 
مورد تقاضا به نام آقای عزیز شاهمرادیصادر خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

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

تاریخ انتشار اول۱5/  ۱/  ۱3۹7 تاریخ انتشار دوم 30 /  ۱ /  ۱3۹7

اگهی ابالغ
خاتون  نرگس  خانم/آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت  ابالغ  آگهی 

محبوبی فرزند نصرت اله
نرگس  خانم  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  مصطفوی  تقی  محمد  آقای  خواهان 
خاتون محبوبی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه ۹۶0۹۹8۱۹4۶۲005۲4 شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
بهشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱3۹7/03/۲3 ساعت 0۹:00 تعیین که حسب 
به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع  دستور 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف: ۹۷/۲۰/6۴۷۹ دفتر شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر

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

را  قولنامه عادی خود  به  فرزندعلی خان درخواست رسیدگی  الیاسی  آقای رسول 
قریه  به  معروف  ۱3کرمانشاه  بخش  در  واقع  سرخیدر  اصلی  از54  فرعی  پالک  از 
سرخیدر که از آقای عزیز الیاسیخریداری و درخواست سند مالکیت نموده و پرونده 
نیز تحت کالسه ۹5–4۶تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
پس از رسیدگیبرابر رأی شماره ۱3۹۶۶03۱۶00700۱۶3۶  مورخ  ۲4 /  ۱۱ /۹۶ 
متر    3۲8۱/84 مساحت  به  محصور  ساختمان  یک  مالکیت  سند  به صدور  حکم 
مربع به نام آقای رسول الیاسی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور 
آقای حسین میرزاییمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت  باید ظرف یک ماه  صالحه ارسال گردد، معترض 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره محل تحویل دهد بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای رسول الیاسیصادر خواهد نمود صدور 

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

تاریخ انتشار اول  ۱5/  ۱/   ۱3۹7 تاریخ انتشار دوم  30 /  ۱  /  ۱3۹7

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۶۶033۱00۹00۲۹8۱ مورخ ۹۶/۱۲/8هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کرج -  ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدحسین درویش فرزند عبدالرضا بشماره شناسنامه ۱۹0 به صورت ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۹00 مترمربع مفروز از پالک 43 فرعی از 
۲۱- اصلی واقع در قریه نساء خریداری از مالک رسمی آقایان و خانم ها هما درویش 
کجوری و فری دخت درویش کجوری و مینا مقصودی و مینو سپهبان و شهال سپهبان 
و سهیل ستوده تهرانی و سیامک ستوده تهرانی و ستاره ستوده تهرانی )توضیحا تمامی 
سهم خانم هما درویش و قسمتی از سهم سایر مالکین مشاعی انتقال دهنده که اسامی 
آنها در متن آگهی قید شده، به متقاضی واگذار شد.( به طور قولنامه ای که مالکیت 
نامبردگان در صفحات ۱40 و ۱44 و ۱4۶ دفتر ۲5 محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  ۹۶/۶۱07/ف م/الف 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹7/۱/۱5 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹7/۱/30

عباسعلی شوش پاشا  رئیس ثبت اسناد و امالک 

مفقودی
تمامی مدارک اعم از برگ سبز،سند کمپانی و سند قطعی محضری سواری پراید 
جی تی ایکس  رنگ سفید شیری – روغنی مدل 8۲با شماره پالک 3۶5 ب۱3  
ایران ۶۹ با شماره موتور 005۲45۶۶ وشماره شاسی S۱4۱۲۲8۲۹805۹0  بنام 
حسین بیانی فرزند صفی اهلل صادره از رامیان به شماره ملی 487۹337۱۹۶ مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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واکاوی تبعات رشد نرخ ارز
* محمد خوشنام

تبعات منفی افزایش ناگهانی نرخ ارز برای اقتصاد ایران چیست؟ اهمیت نرخ ارز 
در اقتصاد ایران به دالیل ساختارهای شکل گرفته این اقتصاد بسیار باالست. 
بررسی ها نشان می دهد که در تمام چهار دهه گذشته نه تنها وابستگی به 
دالر کاهش نیافته است بلکه توسعه صنعتی و اقتصادی بر این محور پیگیری 
شده است. حاکمیت دالر بر سطوح تولیدی صنعتی و حتی کشاورزی را اندکی 
کاهش دهیم چراکه صنعت ایران ساختاری واردات محور دارند و بخش عمده ای 

از تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید وارداتی است.
هرچند هنوز گزارش دقیقی در خصوص میزان وابستگی تولید و صنعت به 
واردات در ایران منتشر نشده است اما ارزیابی های اولیه نشان می دهد که همواره 
بین 50 تا ۶0 درصد از تولید در ایران ریشه در تامین خارجی دارند و همین 
امر سبب می شود اهمیت نرخ ارز برای تمامی بخش های اقتصادی بسیار باال 
باشد.نگاهی به آمارهای واردات گمرک ایران در طول سال های گذشته نیز دلیل 
این مدعاست چرا که بخش عمده ای از واردات به کشور را کاالهایی تشکیل 
می دهند که »کاالهای واسطه ای« نام گرفته اند. این بدان معنی است که این 
اقالم در فرآیند تولید به کار گرفته می شوند. در چنین شرایطی افزایش قیمت 
ارز می تواند هزینه های تولید در ایران را به سرعت دستگاه افزایش نماید و در 
نتیجه افزایش نرخ تورم ناشی از رشد هزینه های تولید را در کشور ایجاد نماید. 
شاید نگاهی به وضعیت صنایع مختلف بتواند بازگو کننده آنچه در کشور می 
گذرد باشد.این وضعیت در صنایع بسیار بزرگ کشور نیز قابل مشاهده است به 
عنوان مثال صنعت خودرو که یکی از صنایع استراتژیک کشور محسوب شده 
و سرمایه گذاری باالیی در آن صورت گرفته نیز از این وضعیت در رنج است. در 
شرایطی که نزدیک به نیمی از مواد اولیه قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدی 
از خارج از کشور وارد می شوند طبیعی است که افزایش قیمت ارز به سرعت 
زمینه رشد قیمت خودرو در کشور های ایجاد  کند. اما این تنها صنعت خودرو 
نیست که درگیر چنین شرایطی است بلکه حتی صنایعی که شاید در باور عامه 
ارتباط چندانی با دالر نداشته باشند نیز از افزایش قیمت ارز تاثیر بگیرند. شاید 
برای بسیاری افزایش قیمت محصوالت کشاورزی به دلیل رشد قیمت دالر کمی 
بی منطق باشد این در حالی است که بخش عمده ای از سموم کشاورزی چه 
در بخش باغی و چه در بخش صیفی از خارج کشور تامین می شود . از سوی 
دیگر کودهای مورد استفاده برای تولید صیفی، سبزیجات و حتی علوفه،نهاده 
های دامی،خوراک مرغ،خوراک میگو،داروهای دامی و تقویت کننده های دام و 
طیور از خارج از کشور تامین می شود در نتیجه افزایش قیمت ارز هزینه تولید 
مواد خوراکی در بخش کشاورزی و دامی را به همراه خواهد داشت. این چنین 
است که سفره مردم از پس رشد قیمت دالر با افزایش هزینه ها روبه رو می شود 
و همین امر ممکن است منجر به کاهش مصرف مواد پروتئینی و میوه ها و 
سبزیجات مفید از سوی بخشی از جامعه شود.در عین حال باید توجه داشت که 
حتی صنایع صادراتی ایران مانند صنایع فوالد ، مس و آلومینیوم نیز با افزایش 
قیمت ارز،رشد هزینه ها را تجربه می کنند و در نتیجه ممکن است به دلیل 
افزایش هزینه های تولید ، قدرت رقابت شان در بازارهای جهانی کاهش یابد 
چرا که بخش مهمی از مواد اولیه در این صنایع نیز وارداتی است و در نتیجه 
این صنایع نیز از رشد قیمت ارز تاثیر جدی را می پذیرند. این وضعیت حتی 
در صنایع ساختمان سازی و البته صنایع خانگی و ... قابل مشاهده است چرا 
که حتی در این صنایع نیز وابستگی باالیی به واردات مواد اولیه وجود دارد و در 
نتیجه تولید داخلی مسکن، لوازم خانگی و دیگر اقالم نیز با رشد هزینه روبرو 
می شوند.نکته مهم اما به صنایع نفت گاز و پتروشیمی بازمی گردد. این صنایع 
که بخش مهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می دهند اتفاقاً  تاثیرپذیری باالیی 
از افزایش قیمت ارز دارند چرا که بیش از 70 درصد از تجهیزات مورد نیاز در 
بخش های پتروشیمی و پاالیشگاهی و حوزه های نفت و گاز وارداتی است. 
در عین حال تکنولوژی مورد استفاده در این صنایع نیز به طور کلی وارداتی 
محسوب می شود و رشد قیمت ارز،هزینه های فعالیت در این حوزه ها را با 
رشد چشمگیر روبرو می کند.صنایع معدنی نیز به دلیل وابستگی از بُعد تامین 
تجهیزات و خطوط تولید و تامین قطعات به واردات تاثیر پذیری باالیی از قیمت 
ارز دارند. به این ترتیب حتی صنایع معدنی ایران نیز با افزایش قیمت ارز ممکن 
است قدرت رقابت خود در بازارهای جهانی را از دست بدهند.آنچه تا کنون گفته 
شد تاثیرات افزایش قیمت ارز بر صنایع فعال و تولیدات کنونی را شامل می شود 
اما باید توجه داشت نوسان هایی از این دست و به قول برخی در رفتن لنگر نرخ 
ارز، خود ریسک سرمایه گذاری در کشور را افزایش داده و در نتیجه سبب می 
شود رشد صنعتی و تولید در کشور اتفاق نیفتد.تاثیر افزایش نرخ ارز بر سرمایه 
گذاری خارجی و حتی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور نیز قابل بررسی و 
تامل است. متاسفانه رشد قیمت دالر و سایر ارزها در بازار ایران به همراه نوسان 
شدید قیمت و همچنین بی ثباتی سبب می شود از یک سو ریسک سرمایه 
گذاری در ایران باال رفته و از سوی دیگر سرمایه گذاری توجیه اقتصادی خود را 
از دست بدهد چرا که تبدیل ارز به ریال خود برای بسیاری از سرمایه گذاران برابر 
با زیان خواهد بود و در نتیجه بسیاری از این افراد ترجیح می دهند به حوزه های 
سرمایه گذاری ورود نکنند تا در اثر تبدیل سرمایه های ارزی شان به ریال متضرر 
نشوند.در نظر بگیرید که بازپرداخت وام های ارزی و یا حتی تسهیالتی که از 
صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی و دولتی پرداخت می شود نیز مشمول 
همین قانون خواهد بود چرا که افرادی که تسهیالت ارزی دریافت می کنند پس 
از کاهش ارزش ریال در زمان بازپرداخت ،با خسارت های هنگفتی روبرو شده و 
بعضاً سرمایه گذاری های شان با تسهیالت پرداختی ،فاقد توجیه فنی و اقتصادی 
می شود از این رو پیشگیری از نوسان نرخ ارز از یک سو و ایجاد ثبات در اقتصاد 
از سوی دیگر گام اول برای پیشگیری از تنش و همچنین بهبود فضای کسب و 

کار،تولید و سرمایه گذاری در کشور تلقی می شود.

پژو 3۰1 در راه بازار ایران

مدیرعامل ایکاپ از آغاز تولید آزمایشی محصول مشترک پژو30۱خبر داد و 
گفت: پس از تایید توسط معتبرترین مراکز تست در اروپا در بخش بدنه و 

قطعات، تولیدانبوه و عرضه این محصول آغاز شد.
به گزارش زمان به نقل از ایران خودرو، محمدرضا معتمد درباره بومی سازی 
و افزایش عمق ساخت داخل محصوالت مشترک با پژو گفت: بومی سازی 
تولید، شرط اصلی ورود خودروسازان خارجی به بازار ایران است که محصوالت 
مشترک با پژو نیز طبق این قاعده تا پایان سال اول تولید به سطح داخلی سازی 
40درصد می رسد.وی تاکید کرد:  بیش از ۱50 مجموعه ای که در تولیدات 
ایکاپ استفاده می شود داخلی سازی شده است. تولید ۲008را با ۲۱درصد 
ساخت داخل آغاز کرده ایم که در پایان سال اول به 40درصد خواهد رسید.

معتمد افزود: محصول 30۱ نیز در بخش بدنه تا ۹5درصد و در موتور و قوای 
محرکه بیش از 85درصد داخلی سازی شده که در مجموع این خودرو با بیش از 
50درصد داخلی سازی تولید و عرضه خواهد شد.وی با بیان این که ایکاپ سریع 
ترین رشد را در فرآیند افزایش توان قطعه سازان داشته خاطرنشان کرد: ما به 
توان قطعه سازان داخلی اعتماد داشته ایم و با ایجاد مسیر مناسب، زمینه رشد 
آن ها را فراهم کرده ایم.وی افزود: ۱0درصد از ۱50مجموعه ای که قرارداد تولید 
آن با قطعه سازان داخلی منعقد کرده ایم از طریق جوینت ونچر سرمایه گذاری 
قطعه سازان اروپایی در ایران انجام و ۲0درصد نیز از طریق اعطای لیسانس 
تولید به قطعه سازان ایرانی از سوی قطعه سازان اروپایی تولید خواهد شد. 
70درصد که شامل بخش اصلی مجموعه ها است، از طریق دانش فنی موجود 
در قطعه سازان ایرانی مورد تایید قرار گرفته است.مدیر عامل ایکاپ تصریح کرد: 
تولید دو محصول به روز و جدید اروپایی در ایران بیانگر بلوغ و توانمندی قطعه 
سازان ایرانی در بومی سازی و ساخت داخل قطعات و مجموعه ها است.معتمد 
با بیان این که توانمندی قطعه سازان ایرانی مورد تحسین و توجه مدیران تامین 
پژو قرار گرفته، گفت: قطعه سازان ایکاپ به دلیل کیفیت عالی و قیمت رقابتی 
محصوالت برای تامین سایت الجزایر پژو دعوت شده اند که به صورت ارسال 
قطعه از ایران و یا راه اندازی خط تولید در کشور الجزایر مشارکت خواهند کرد.

یادداشت

گشایش مسیر جدید در روابط بانکی 
ایران و ترکیه

اولین  جزئیات  ایران  ملی  بانک  مدیره  هیات  عضو 
قرارداد  از  استفاده  با   )LC( اسنادی  اعتبار  گشایش 
پیمان پولی - سوآپ ارزی با ترکیه توسط این بانک 
را اعالم کرد.به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
بانک ملی ایران، غالمرضا پناهی با تاکید بر اینکه این 
قرارداد با ابتکار بانک های مرکزی دو کشور تهیه شده 
است، عنوان کرد: پس از انعقاد قرارداد، جلسات مشترک 
کارشناسی با هدایت و نظارت کارشناسان بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و طرف های ترکیه ای برگزار و 
روش اجرایی قرارداد نهایی شد. وی تصریح کرد: این 
روش بر مبنای استفاده از پول های ملی دو کشور به 
منظور نقل و انتقاالت مالی و حذف ارزهای واسط پایه 
ریزی شده و با کاهش قابل مالحظه ریسک ها و هزینه 
ها، قطعا روابط تجاری دو کشور بیش از پیش تسهیل 
خواهد شد. بر این اساس می تواند الگوی خوبی برای 
گسترش مراودات مالی و تجاری با سایر کشورها نیز 
باشد.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بیان کرد: ورود 
هوشمندانه به پیمان های پولی دو و چند جانبه با سایر 
کشورها خصوصا همسایگان می تواند تا حد زیادی از 
محدودیت های احتمالی جلوگیری کند. ضمن اینکه 
در این روش صادرکنندگان دو کشور قادر خواهند بود، 
وجه حاصل از صادرات خود را به صورت نقد دریافت 
کنند. پناهی از بازرگانان و فعاالن اقتصادی حاضر در 
بازار واردات و صادرات ترکیه دعوت کرد تا از تسهیالت 
و مزایای متعدد این قرارداد از جمله پرداخت مدت دار 

اعتبارات اسنادی بهره مند شوند.

رشد4/3 درصدی اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش چشم انداز 
رشد   ۲0۱7 سال  در  که  کرد  اعالم  جهان  اقتصاد 
اقتصادی ایران به 3.4 درصد،نرخ تورم به ۹.۹ درصد 

و نرخ بیکاری به ۱۱.8درصد رسید.
پول،  المللی  بین  ازصندوق  نقل  به  زمان  گزارش  به 
جدیدترین گزارش چشم انداز اقتصاد جهان که توسط 
رشد  که  دهد  می  نشان  شده  منتشر  صندوق  این 
اقتصادی ایران در سال گذشته میالدی)۲0۱7( به 4.3 
درصد رسیده است. این سازمان در گزارش قبلی خود 
رشد اقتصادی ایران برای سال ۲0۱7 را 3.5 درصد پیش 
بینی کرده بود.رشد اقتصادی ایران در سال ۲0۱۶، ۱۲.5 
درصد بود و برای  سال جاری میالدی)۲0۱8(  4 درصد 
پیش بینی شده است.گزارش جدید صندوق بین المللی 
پول نشان می دهد که نرخ تورم ایران در سال ۲0۱7، 
به ۹.۹ درصد رسیده است. در گزارش قبلی این سازمان 
این رقم ۱۲.5 درصد پیش بینی شده بود.نرخ تورم ایران 
در سال ۲0۱۶ نیز اندکی بیش از ۹ درصد بوده است.  
پیش بینی شده این رقم در سال جاری میالدی)۲0۱8( 
به ۱۲.۱ درصد برسد.صندوق بین المللی پول همچنین 
نرخ بیکاری ایران در سال ۲0۱7 را ۱۱.8 درصد اعالم 
کرده است؛ این رقم در گزارش قبلی این سازمان، ۱۲.4 
درصد پیش بینی شده بود.نرخ بیکاری در سال ۲0۱۶ 
نیز  ۱۲.4۲ درصد بود؛ بر این اساس نرخ بیکاری ایران 
کاهش یافته است و پیش بینی شده که در سال ۲0۱8 
به ۱۱.7 درصد برسد.همچنین تراز حساب جاری ایران 
نیز از 4 درصد در سال ۲0۱۶ به 4.3 درصد در سال 
۲0۱7 رسیده است که در سال ۲0۱8 به 7 درصد تولید 

ناخالص داخلی خواهد رسید.

پیش فروش یکماهه سکه متوقف شد

اگرچه دولت برای کنترل نرخ ها در بازار سکه و طال، 
تصمیم به پیش فروش سکه در مقاطع مختلف کرده 
است، اما اکنون پیش فروش سکه یکماهه متوقف شده 
است. به گزارش زمان به نقل ازمهر، دولت برای کنترل 
بازار سکه و طال، اقدام به پیش فروش سکه در مقاطع 
مختلف کرده است که بر این اساس، قرار بر این بود که 
سکه در مقاطع مختلف زمانی یکماهه، سه ماهه، شش 
ماهه، یکساله و دوساله پیش فروش شود. بررسی های 
میدانی حکایت از آن دارد که پیش فروش سکه در شعب 
بانک ملی در مقطع یکماهه متوقف شده است.یک مقام 
مسئول در بانک ملی گفت: پیش فروش سکه در مقطع 
زمانی یک ماهه اکنون به دستور بانک مرکزی متوقف 
شده است، البته روز سه شنبه هم در سامانه از ساعت ۱۲ 
ظهر به بعد قطعی انجام شد.وی افزود: اکنون فعال پیش 
فروش سکه یک ماهه متوقف است و البته سامانه نیز 
همچنان قطع می باشد.بانک مرکزی قیمت پیش فروش 
قطعی انواع سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، 
شش ماهه، ۹ ماهه، ۱۲ ماهه، ۱8 ماهه و دو ساله را اعالم 
کرده است که بر این اساس نرخ پیش فروش سکه ی 
با سررسید یک ماهه، یک میلیون و 5۹0 هزار  طال 
تومان است.بر اساس اعالم بانک مرکزی، پیش فروش 
با سررسید سه ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان، 
پیش فروش با سررسید شش ماهه یک میلیون و 475 
هزار تومان و پیش فروش با سررسید ۹ ماهه یک میلیون 
و 4۱0 هزار تومان خواهد بود.همچنین نرخ اعالم شده 
برای پیش فروش سکه با سررسید ۱۲ ماهه یک میلیون 
و 350 هزار تومان، پیش فروش با سررسید ۱8 ماهه یک 
میلیون و ۲45 هزار تومان و پیش فروش با سررسید ۲4 
ماهه یک میلیون و ۱۶0 هزار تومان خواهد بود.بر اساس 
اعالم بانک مرکزی، شعب منتخب باید با رعایت مفاد 
دستورالعمل مذکور، نسبت به پیش فروش مسکوک طال 
تا اطالع ثانوی و با قیمت های مذکور اقدام نمایند. نظارت 
بر حسن اجرای این امر توسط مسئوالن واحدهای بانکی 
مورد درخواست بانک مرکزی بوده است اما اکنون به 
دستور بانک مرکزی، این پیش فروش متوقف شده است.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی 
تناسب ذخایر طال،  به  بر اساس سیاست های خود و 
ممکن است تصمیماتی را در بازار سکه اتخاذ نماید.در 
جریان معامالت دیروز چهارشنبه بازار آزاد تهران قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 5 

هزار تومانی به یک میلیون و 85۶ هزار تومان رسید .

خبر

دبیر شورایعالی مناطق آزاد با تشریح جزئیات دستور 
کار مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حمایت از کاالی 
 ۱.5 به  امسال  آزاد  مناطق  صادرات  گفت:  ایرانی 

میلیارد دالر می رسد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مرتضی بانک گفت: 
مناطق آزاد تالش می کنند برای اجرای دستور مقام 
معظم رهبری در حمایت از کاالی ایرانی پیشگام 
برگزاری  داد:  ادامه  جمهور  رییس  باشند.مشاور 
نشست های دوره ای با سرمایه گذاران در هر یک 
از مناطق آزاد، دعوت به همکاری برای ایجاد مشاغل 
مولد با حمایت کامل  مناطق آزاد، تدوین بسته های 
تشویقی برای سرمایه گذاری مشتمل بر تولید وارائه 
کار  دستور  در  کنندگان  تولید  به  ویژه  تسهیالت 
مناطق آزاد در سال ۹7 قرار دارد.وی ادامه داد: در این 
راستا مناطق آزاد کشور برای دعوت از تولیدکنندگان 
داخلی تسهیالت ویژه ای در نظر گرفته اند؛ ضمن 
و  کیفیت  با  باید  ایرانی  کاالی  داریم  تاکید  اینکه 
رقابت پذیر باشد و بستر ایجاد این رقابت پذیری در 
مناطق آزاد کشور وجود دارد.بانک افزود: مناطق آزاد 
همچنین از تولیدات ملی با قابلیت صادرات حمایت 
می کنند؛ به نحوی که حرکت تبدیل واردکنندگان 

دیروز به تولیدکنندگان امروز در مناطق آزاد آغاز 
مناسب  قیمت  و  کیفیت  ارتقای  است.وی،  شده 
را تضمین کننده رونق تولید ملی دانست و افزود: 
مناطق آزاد هم راستا با سرزمین اصلی در راستای 
حمایت از کاالی ایرانی و تولید ملی اقدام می کنند.

بانک گفت: در کشور زیرساخت ها، شرایط، ماشین 
آالت و بازار مصرفی برای فروش کاالی ایرانی وجود 

به کیفیت کاالی  باید  تنها  تولیدکنندگان  و  دارد 
تولیدی اهتمام داشته باشند.وی با بیان اینکه الزمه 
توسعه تولید کاالی ایرانی ارتقا کیفیت است، تاکید 
کرد: کارگروهی در مناطق آزاد تشکیل شود تا جزء 
به جزء مسائلی که تولید کنندگان، سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی با آنها مواجه هستند، بررسی و 
پیگیری شود.دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور 

امور  گمرکی،  های  رویه  چون  هم  مواردی  گفت: 
مالیاتی و ارزش افزوده، مشکالت صادرات، واردات، 
تجارت و اصناف می تواند در این کارگروه پیگیری 

و دنبال شود.
این موضوع فکر کرد که چرا  به  باید  افزود:  بانک 
مردم کاالی ایرانی تولید شده را با برچسب خارجی 
خریداری می کنند؛ ولی همان کاال را با برچسب 
ایرانی نمی خرند؛ باید با تولید کاالی با کیفیت مردم 

را به خرید کاالی ایرانی ترغیب کنیم.
یک  را  گذشته  سال  در  آزاد  مناطق  صادرات  وی 
میلیارد و 50 میلیون دالر اعالم کرد و گفت: رسیدن 
به مجموع صادرات یک میلیارد و 500 میلیون دالری 
در سال جاری یکی از تکالیف مهم تمامی مناطق آزاد 
کشور است.مشاور رییس جمهور، تمرکز به صادرات 
را یکی از سیاست های اصلی مناطق آزاد در سال 
اقتصادی،  فعاالن  همه  افزود:  و  کرد  اعالم   ۱3۹7
رسیدن  در  تولیدی  واحدهای  و  گذاران  سرمایه 
کنند.دبیر  کمک  آزاد  مناطق  صادراتی  اهداف  به 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان 
کرد: مناطق آزاد خود را موظف به رفع چالش ها و 

موانع پیش روی سرمایه گذاران می داند.

مرتضی بانک: صادرات مناطق آزاد امسال به 1.5 میلیارد دالر می رسد

جزئیات حمایت از کاالی ایرانی در مناطق آزاد

در  شهرسازی  و  راه  وزیر  سابق  مقام  قائم 
اموربین الملل گفت: در سال ۲0۱8 کمپانی 
هواپیماهای  از  فروند  هشت  آر  تی.  ای. 
ایر  ایران  تحویل  را  سری ۶00   ATR7۲

می دهد.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، اصغر فخریه 
کاشان افزود: طبق قراردادی که ایران ایر با 
شرکت ایرباس منعقد کرده در صورتی که 
ما بتوانیم در سال ۲0۱8 پیش پرداخت های 
خود را به ایرباس پرداخت کنیم سه فروند 
این سال تحویل  نیز در  ایرباس  هواپیمای 
ایران ایر خواهد شد.وی با اشاره به قرارداد 
با شرکت هواپیما سازی بوئینگ  ایر  ایران 
گفت: قرارداد ما با بوئینگ تغییری نکرده اما 
به علت تصمیمات روزانه ترامپ ما ناچاریم 
به نحوی عمل کنیم که پرداخت های ما 
با هیچ ریسکی و یا مشکلی مواجه نشود.

فخریه کاشان بیان کرد: طبق قراردادی که 
بین شرکت ایران ایر و بوئینگ منعقد شده 
در سال ۲0۱8 باید این شرکت سه فروند 
هواپیما به ایران ایر تحویل دهد بشرطی که 
ما بتوانیم وجه خود را به بوئینگ پرداخت 
کنیم و این در تعهدات شرکت بوئینگ است.

قائم مقام سابق وزیر راه و شهرسازی در امور 
بین الملل یادآورشد: هم اکنون با مقامات 
شرکت بوئینگ در حال مذاکره هستیم تا با 
انجام برخی تغییرات در قرارداد ایران ایر بتواند 
در سال جاری میالدی سه فروند هواپیمای 
خود را تحویل گیرد.وی با اشاره به پایبندی 
جمهوری اسالمی ایران به توافق هسته ای 
و برجام تاکید کرد: اگر دولتمردان امریکایی 
ایران  به  بوئینگ  هواپیماهای  تحویل  در 
محدودیتی ایجاد کنند این برخالف برجام 
تحریم  لغو  و  برجام  شدن  اجرایی  است.با 
های ظالمانه و با امضای قرارداد خرید ۲00 
فروند هواپیما توسط ایران ایر با شرکت های 
ایرباس، بوئینگ و ATR، تاکنون سه فروند 
هواپیمای ایرباس و هشت فروند هواپیمای 
ATR7۲ سری ۶00 وارد کشور شده و هم 
اکنون شرکت ای. تی. آر آماده تحویل نهمین 
و دهمین هواپیمای ATR7۲ سری ۶00 به 
ایران است.در پی توافق برجام و لغو تحریم ها 
 ATR7۲ قرارداد خرید ۲0 فروند هواپیمای
سری ۶00 بین هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران › هما › و شرکت ایتالیایی - فرانسوی 

ATR به امضا رسید. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای 
تحقق شعار سال و حمایت از تولیدات داخلی، 
نیازمند حذف برخی قوانین و مقررات دست و 
پاگیر و بهبود فضای کسب و کار بویژه در حوزه 

معدن هستیم.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مهدی کرباسیان« 
درخصوص چگونگی تحقق شعار سال در بخش 
ایرانی  کاالهای  معدن،  حوزه  در  افزود:  معدن، 
وجود دارد، اما باید تولید داخلی را توسعه داده و 
با ارتقای کیفیت به توسعه صادرات بپردازیم.رهبر 
معظم انقالب اسالمی شعار سال ۹7 را »حمایت 
از کاالی ایرانی« اعالم کرد و به دنبال آن دولت 
نیز در بخشنامه ای، همه دستگاه های دولتی را 
از خرید کاالهای خارجی که مشابه خارجی دارند، 
منع کرد.کرباسیان تصریح کرد: در حوزه کسب و 
کار از جایگاه خوبی برخوردار نیستیم، زیرا هنوز با 
مشکالت جدی در مقررات و قوانین مواجهیم.وی 
بیان داشت: اگر به دنبال توسعه مصرف کاالهای 
ارتقای  و همچنین  تحقق شعار سال  و  داخلی 
جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد هستیم، باید 
اقدام های ویژه ای به انجام برسانیم.رئیس هیات 
عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع 
برخی  کرد:  خاطرنشان  )ایمیدرو(  ایران  معدنی 

قوانین و مقررات حوزه معدن زاید است و باید 
تعداد آنها کاهش یافته یا حتی حذف شوند.وی 
از تشکیل کمیته ای بین دولت و مجلس در حوزه 
معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: یکی از 
وظایف این فراکسیون که ۱۱5 نماینده مجلس در 
آن عضویت دارند، پیگیری تحقق نقشه راه صنعت 
و معدن کشور است، حتی اگر به حذف قانون نیاز 
داشته باشد.پیشتر رئیس خانه معدن ایران با تاکید 
بر اینکه در شرایط فعلی نباید قوانین و مقررات 
یادآوری کرد: در  بازدارنده در کشور وضع کرد، 
حالی که شاهدیم کشورها با تعریف تعرفه های 
جدید به روان سازی اقتصادشان می پردازند، با 
این وجود و به رغم نیاز کشور به باز کردن دروازه 
ها به روی تولید، اما شاهد سخت تر شدن فضای 
کسب و کار و ایجاد نگرانی هایی برای سرمایه 
گذاران هستیم که فاقد توجیه است.معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: حتی 
در صورت بازگشت تحریم ها، برنامه های خوبی 
از سوی این سازمان برای حفظ صادرات بخش 
وزیر  دارد.معاون  وجود  معدنی  صنایع  و  معدن 
صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعالم کرده 
بود: ارزش صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی 

کشور در سال گذشته به ۹ میلیارد دالر رسید.

وند هواپیمای  تحویل هشت فر
برجامی در سال  2018 به ایران ایر 

 برخی قوانین حوزه معدن
 باید حذف شود

وزیر صنعت: باید نسبت به خرید کاالی ایرانی تعصب 
داخلی  محصوالت  کیفیت  ارتقای  باشیم؛  داشته 

مسئولیت اصلی همه دست اندرکاران تولید است.
محمد  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
و  رییس  با  اندیشی  هم  نشست  در  شریعتمداری 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
کلی  های  سیاست  به  اتکا  با  شد:  یادآور  اسالمی 
اقتصاد مقاومتی، اسناد باالدستی، برنامه ششم توسعه 
و برنامه راهبردی ریاست جمهوری ، برنامه یک ساله 
بخش صنعت و معدن و تجارت تدوین و به معاونت 
ها برای اجرا ابالغ شده است.وی با اشاره به نامگذاری 
سال ۹7 به سال حمایت از کاالی ایرانی توسط رهبر 
معظم انقالب، افزود: برای حمایت از کاالی ایرانی از 
دل این برنامه یک ساله، یک اقدام راهبردی طراحی 
کردیم.شریعتمداری با تاکید بر اینکه تمایل نسبت 
به خرید کاالی ایرانی باید در دل همه مردم ایجاد 
شود گفت: حتی اگر کاالی ایرانی از لحاظ استاندارد 
باید  برابری نکند،  با نمونه خارجی اش  و کیفیت 
برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان نسبت 
به خریدش اقدام کنیم و در این مسیر پویش های 
متعددی از جمله »آری به تولید ملی« طراحی شده 
و در حال اجراست.وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی برای استفاده از 
کاالی ایرانی مسئولیت های مهمی داریم، تصریح 
کرد: ارتقای کیفیت در محصوالت و افزایش توان 
رقابت پذیری کاالی ایرانی مسئولیت اصلی ما در 
حوزه صنعت و معدن است.شریعتمداری تولید با 
صنعت و تکنولوژی به روز را مهمترین شاخصه تولید 
کاالی قابل رقابت در بازارهای جهانی دانست و اضافه 

کرد: پتروشیمی به عنوان یک صنعت به روز می 
تواند الگویی در این زمینه باشد.وی با اشاره به اینکه 
نیازمند نوسازی و بهسازی صنعتی هستیم، گفت: 
حدود ۲ هزار و 700 واحد صنعتی را برای نوسازی 
رصد کردیم و مجلس شورای اسالمی تصویب کرد 
بازسازی  برای  اعطایی  تسهیالت  سود  نرخ  از  که 
خطوط تولید استفاده کنیم.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه جلسات مختلفی با نظام بانکی 
و شورای پول و اعتبار برای استفاده از کارت های 
اعتباری به سبک کشورهای توسعه یافته داشتیم، 
افزود: بسته قابل ابالغ شورای پول و اعتبار صادر 
شده است و مذاکرات برای حل و فصل نواقص آن 
در حال انجام است.شربعتمداری در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه صادرات نیز 
اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: ۱300 میلیارد 

از صادرات غیرنفتی در قالب  تومان برای حمایت 
مشوق های صادراتی در نظر گرفته شده است.وی 
با تاکید بر لزوم تاسیس مراکز تجاری خارج از کشور 
و گسترش رایزنی های تجاری با کشورهای مختلف، 
تصریح کرد: تاسیس مراکز تجاری در خارج از کشور 
است.وزیر صنعت،  قوانین  پذیری  انعطاف  نیازمند 
معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه حق امتیاز در 
بورس کاال برای شفاف سازی و سهولت معامالت 
قدم بزرگی است ، گفت: با کمک موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی، مطالعات راهبردی توسعه 
صنایع صادراتی و رقابتی را پیش می بریم، همچنین 
با کمک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
برخی مقررات معدنی را در سال ۹7 احیا می کنیم 
که از جمله آنها واگذاری مجدد معادن واگذارشده ای 
است که غیرفعال هستند.شریعتمداری همچنین با 

اشاره به برخی آمارها و عملکرد وزارت صنعت، معدن 
و تجارت افزود: 4۹ هزار و ۹۱۶ طرح در حال اجرا 
در کشور داریم و 88 طرح صنعتی با سرمایه گذاری 
تصریح  است .وی  اجرا  حال  در  خارجی  مستقیم 
کرد: در ۱۲ ماهه ۹۶، ۲0 هزار و 7۶7 فقره جواز 
تاسیس جدید صادر شده است که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن ۲۲.۲ درصد افزایش داشته 
است که این نشانگر امید و اقبال به کار و تالش 
در کشور است و باید این امید را زنده نگه داریم.

شریعتمداری با اشاره به آمارهای حمل و نقل کاال 
نیز گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در 
سال ۹۶، ۹.7 درصد مجموعه کاالی ترانزیت و ۲0 
درصد حمل و نقل کاالی جاری در جاده ها افزایش 
پیدا کرده که این نشانگر افزایش میزان تولید در 
کشور است. از سوی دیگر از 44 محصول منتخب 
صنعتی تولید 3۱ محصول افزایش باالی 7 درصد 
داشته و تولید ۱3 محصول یا کاهش یافته یا ثابت 
مانده است و در مجموع رشد صنعتی کشور 4.5 
درصد بوده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
پایان سخنان خود در این نشست صمیمی با تقدیر 
و تشکر از بررسی دقیق مسایل روز حوزه صنعت، 
معدن و تجارت توسط اعضای کمیسیون صنایع و 
معدن مجلس، گفت: به وجود همکارانم در کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس افتخار می کنم که با دقت 
نظر مسایل را مورد بررسی قرار دادند و همواره به ما 
کمک می کنند.شریعتمداری با اشاره به نتایج این 
نشست، افزود: با توجه به سخنان برخی نمایندگان 
در بعضی زمینه ها نیازمند اصالح و ارایه طریق برای 

بهبود کارها هستیم.

ارتقای کیفیت، مسئولیت اصلی تولیدکنندگان

بانک  مدیریت  حوزه  و  ارتباطات  امور  مدیر 
خرید  تسهیالت  پرداخت  آغاز  از  مسکن، 
مسکن بدون سپرده به متقاضیان استفاده از 
سقف تسهیالت خرید با اوراق گواهی حق تقدم 

از امروز خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک 
مسکن، مسعود ایزدی افزود: در راستای افزایش 
به منظور تقویت بخش  توان مالی خریداران 
ترغیب  همچنین  و  جذابیت  ایجاد  و  تقاضا 
خریداران جهت استفاده از تسهیالت از محل 
تسهیالت  از  استفاده  حق تقدم  گواهی  اوراق 
مسکن، تا پایان خردادماه سال جاری اعطای 
متقاضیانی  تمام  به  سپرده  بدون  تسهیالت 
تسهیالت«  »سقف  از  استفاده  به  تمایل  که 
خرید مسکن صرفا از محل اوراق گواهی حق 
تقدم را دارند، امکان پذیر است.وی بیان کرد: 

در  اوراق  تسهیالت  سقف  کنونی  شرایط  در 
تومان  میلیون  و 40  انفرادی ۶0، 50  حالت 
و  بزرگ  شهرهای  و  استان  مراکز  تهران،  در 
زوجین  برای  و  است  شهرها  سایر  همچنین 
نیز بین ۱00، 80 و ۶0 میلیون تومان با توجه 
بود.وی  خواهد  ملک  گرفتن  قرار  محل  شهر 
از  استفاده  متقاضیان در صورت  اظهارداشت: 
حداکثر تسهیالت از محل اوراق گواهی حق 
تقدم، در حالت انفرادی به میزان ۱0 میلیون 
تومان و در حالت زوجین به میزان ۲0 میلیون 

افزوده خواهد شد  تومان به میزان تسهیالت 
با این تفاوت که اخذ تسهیالت جدید، نیازی 
به خرید اوراق ندارد.ایزدی با بیان این موضوع 
روال  مانند  نیز  جعاله  تسهیالت  اعطای  که 
قبلی ادامه می یابد، توضیح داد: با این شرایط 
حالت  در  تسهیالت  دریافتی  میزان  حداکثر 
زوجین ۱40، ۱۲0 و ۱00 میلیون تومان و در 
حالت انفرادی ۹0، 80 و 70 میلیون تومان در 
سه گروه شهری خواهد بود.به گفته این مقام 
مسئول در بانک مسکن، سود تسهیالت بدون 

سپرده بانک مسکن اعم از انفرادی و زوجین با 
نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در حال حاضر 
۱8 درصد و با بازپرداخت 5 ساله به روش های 
ساده و پلکانی ارایه شده است.وی همچنین در 
خصوص زمان اعطای این تسهیالت نیز به این 
نکته اشاره کرد و گفت که اعطای تسهیالت 
بدون سپرده مذکور به متقاضیانی که حداکثر 
تا پایان خرداد ماه ۹7 نسبت به تشکیل پرونده 
اقدام کنند، امکان پذیر است، بنابراین تقاضای 
دریافت تسهیالت در صورتی که تا قبل از پایان 
خرداد ماه در دفتر نامه ها ثبت و کارمزد ارزیابی 
پرداخت شود، قابل بررسی بوده و حداکثر تا 
پایان مرداد ماه سال جاری قابل صدور پیش 
نویس، ثبت و افتتاح قطعی خواهد بود، اما باید 
تاکید کرد صدور یا تمدید پیش نویس بعد از 

مرداد ماه سال جاری امکان پذیر نیست.

 آغاز پرداخت تسهیالت بدون سپرده 
یداران مسکن به خر



وقتی که شما به بدبینی عادت کنید ، بدبینی به اندازه 
خوشبینی مطلوب و دوست داشتنی است .

آرنالد بنت

سخن حکیمانه

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض
پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

در نمی گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست
خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

امروز با حافظ

 خاطرات یک بچه الغر
به »حقیقت تلخ« رسید

پنجمین جلد از مجموعه »دفترچه 
خاطرات یک بچه الغر« با ترجمه 
میترا لبافی توسط انتشارات شهر 

قصه منتشر شد.
به گزارش مهر، »دفترچه خاطرات 
یک بچه الغر«  توسط جف کینی 
نویسنده و طراح اینترنتی نوشته شده و میترا لبافی 

آن را به فارسی ترجمه کرده است.
در این مجموعه، شیوه های آموزشی در مدارس نقد 
و در عین حال با زبانی طنز، حال و هوای مدرسه که 
هر کسی یک روز آن را تجربه کرده بازگو می شود. 
به گفته مترجم کتاب، مساله قابل تامل این کتاب، 
نکته هایی است که درباره برخی واحدهای درسی در 
تربیتی  امور  کارشناسان  اگر  که  دارد  وجود  جهان 
الگو  برای  شاید  کنند  نگاه  آن  به  دیگر  زاویه ای  از 
ما  کشور  آموزشی  نظام  در  گیری  بهره  و  گرفتن 
هم مفید باشد. »کتاب دفترچه خاطرات یک بچه 
الغر«، پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز بوده است. 
نویسنده این کتاب، هرسال یک اثر به این مجموعه 
فیلمی هم  کتاب  این  از  اقتباس  با  می کند.  اضافه 
ساخته شده است و چاپ نسخه های افزوده شدن آن 

هر ساله ادامه دارد.
مجموعه  از  جلد  پنجمین  عنوان  تلخ«  »حقیقت 
به  که  است  الغر«    بچه  یک  خاطرات  »دفترچه 
ماجرای »گرگ هفلی« می پردازد. کسی که با یک 
همه  مجبور می شود  و  می افتد  دردسر  به  مهمانی 
کارها را خودش انجام دهد. اما مساله اینجاست آیا 
گرگ می تواند از پس این مشکالت برآید یا مجبور به 

روبه رو شدن با حقیقتی تلخ است؟
پنجمین جلد از مجموعه »دفترچه خاطرات یک بچه 
انتشارات شهر  لبافی توسط  با ترجمه میترا  الغر« 
به قیمت ۱۲ هزار تومان  قصه در ۱000 نسخه و 

منتشر شده است.
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 نمایش »دوئل« خردمندان در جشنواره 
»اسکپتوی« ایتالیا

فیلم کوتاه »دوئل« به کارگردانی محمدرضا خردمندان در جشنواره »اسکپتوی« ایتالیا 
به نمایش درمی آید.

به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، فیلم »دوئل« 
محصول باشگاه فیلم سوره وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری است که پیش از 
این در چندین جشنواره داخلی و خارجی حضور داشته و تا کنون موفق به دریافت 
جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم های ایرانی لندن و فانوس بهترین فیلم هفتمین 

جشنواره مردمی فیلم عمار در بخش داستانی کوتاه شده است.
جشنواره »اسکپتوی« دارای بخش های مختلفی از جمله بخش فیلم های کوتاه، مستند، 
انیمیشن و داستانی است و از دیروز ۲۹ فروردین شروع و تا ۱ اردیبهشت )هجدهم الی 

بیست و یکم آوریل( برپا است.
»اسکپتو« اصطالحی یونانی و به معنی دیدن و تماشاکردن است.

رقابت ٩۰تیتراژ سریال در شبکه تماشا

به گزارش روابط عمومی شبکه تماشا برنامه تلویزیونی 
اول ۹0  فاز  در  تماشا  آهنگ« محصول شبکه  »هم 
موسیقی تیتراژ سریال های تلویزیونی سال های اخیر 
تلویزیون را در 70 روز و در 4 باکس زنده ۱0 دقیقه ای 
در ساعات ٬۹:50 ۱4:50، ۱۱:50 و همچنین ۲۱:50 
که بخش نهایی آن روز است بررسی کرده و به نظر 

سنجی می گذارد.
می  رقابت  به  و  دارند  حضور  تیتراژ   3 گروه  هر  در 

پردازند. این نظرسنجی بصورت حذفی است و پس از طی 70 روز رقابت، 3 تیتراژ برتر 
سریال از نظر مخاطبان، انتخاب شده و معرفی می شوند.

مسعود صنم تهیه کننده این برنامه است و درباره بازخوردهای آن اعالم کرد که طی 
مدت زمانی که از شروع برنامه می گذرد، استقبال مخاطبان شبکه تماشا باالست و 
رقابت جذابی شکل گرفته است. طراح این برنامه محمود محمودی است که انتخاب 
و گروه بندی تیتراژها را به همراه تیم سردبیری برنامه بر عهده دارند. مجریان برنامه 
آیال کریمی، اشکان تفنگ سازان و محمد امرایی بوده و کار نویسندگی برنامه را سامان 

ناصری انجام می دهد.

اوج گیری نهضت سینماسازی حوزه هنری

پردیس سینمایی ساحل اصفهان با ۹ سالن به همت موسسه بهمن سبز حوزه هنری 
همزمان با عید سعید فطر افتتاح می شود.

به گزارش پیام زمان،یزدان عشیری مدیر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی 
حوزه هنری با اعالم این خبراز برنامه ریزی برای افزایش 4000 صندلی به ظرفیت 
سینماهای حوزه هنری در سالجاری و اوج گیری نهضت سینماسازی حوزه هنری در 

شهرهای مختلف خبر داد.
وی گفت: حوزه هنری در سه ماهه نخست امسال مطابق برنامه ریزی و اعالم قبلی ۱4 
سالن سینمایی را به ناوگان سینمایی کشور اضافه می کند که از این تعداد، دو سالن 
سینمایی در شهر تبریز، سالن ۲ سینما یاسمن شاهین شهراصفهان، سینما فرهنگ 
در فوالدشهر و سینما فرهنگ میمه همزمان با عید مبعث تکمیل و راه اندازی شده و 
تا دو ماه دیگر همزمان با عید سعید فطر نیز، سینما فلسطین بروجرد با ظرفیت 750 
صندلی و پردیس سینمایی ساحل واقع در اصفهان با دارا بودن ۹ پرده نمایش افتتاح 

و به بهره برداری خواهند رسید.
به گفته وی؛ نهضت بازسازی، تعمیر و نوسازی ناوگان سینماهای حوزه هنری که در دو 

سال اخیر اوج گرفته، در سال ۹7 با قدرت و جدیت بیش تری ادامه می یابد.
مدیر روابط عمومی و امور محافل سازمان سینمایی حوزه هنری همچنین، درباره 
پروژه هایی که نیمه دوم سال به بهره برداری می رسند خاطرنشان ساخت: سالن 
شماره ۲ سینما بهمن تهران و توسعه پردیس فرهنگی سینمایی سپیده تهران به 3 
سالن نمایش، سینما بهمن اصفهان، مجتمع فرهنگی تجاری سیاهکل با ظرفیت ۲80 
صندلی، سالن ۲ و 3 سینما سپهر ساری، سالن سینما بهمن علویجه، سالن ۲ سینما 
بهمن شهرکرد و  پردیس ۲۹ بهمن تبریز نیزاز جمله پروژه هایی است که توسط بهمن 
سبز و با مدیریت مهندس محمود کاظمی برای استفاده در اختیار سینما دوستان قرار 

خواهد گرفت.
وی با اشاره به ساختار پردیس سینمایی »ساحل« که دارای ویژگی های منحصر به 
فردی نسبت به سینماهای کشور است یادآور شد: دو سالن سینمایی این پردیس برای 
نخستین بار در سطح کشور ویژه کودکان و سینمای انیمیشن طراحی شده، ضمن 
اینکه سینما ساحل مجهز به مهد کودک است.یعنی فردی که به سینما می آید فرزند 
خود را به سینما کودک تحویل می دهد که البی این سالن ها به شکل مهد کودک 
خواهد بود. همچنین، پردیس سینمایی ساحل دارای یک سالن روباز با نمای 33 
پل است که صدا از طریق هدست به گوش مخاطبان خواهد رسید و در این شرایط 

مخاطب در حین غذا خوردن از تماشای فیلم هم لذت خواهد برد.
این نهاد هنری در عرصه فرهنگ، هنر و سینما  با اشاره به روند فعالیت  عشیری 
عنوان کرد: حوزه هنری به صورت جدی برای توسعه و تقویت زیرساخت های سینما و 
ارتقای سالن های سینمایی در قالب نوسازی، تجهیز و بهسازی سینما ها در تهران، مراکز 
استان ها و شهرستان ها ورود کرده و »سینماسازی« را به عنوان یکی از ضرورت های 
مهم جزو سیاست ها و اولویت  فعالیت های سازمان سینمایی حوزه هنری در سالجاری 
بازسازی،  نیز، چندین پروژه  یادآوری شد: حوزه هنری در سال گذشته  است. وی 
نوسازی و سینماسازی را به سرانجام رسانده که بازسازی سینما آفریقا مشهد، بازسازی 
و توسعه سینما قدس تبریز، بازسازی کامل سینما »فلسطین«همدان به صورت دو 
سالنه، بازسازی و بهره برداری سینما »فلسطین«اصفهان و اولین پردیس سینمایی 
اصفهان به نام »خانواده« با چهار سالن، بازسازی سینما »آزادی« ارومیه، بازسازی 
سینما »آزادی« آبادان، بازسازی سینما بهمن تهران و ... از جمله نمونه های آن است.

از مهم ترین مشکالت  استاندارد در کشور یکی  به گفته وی؛ معضل کمبود سالن 
سینمای ایران است و طبیعی است با تسریع روند بازسازی سالن ها، می توان گام مؤثری 
در اعتالی سینمای ایران برداشت.   عشیری خاطرنشان ساخت: در حالی که بر اساس 
حداقل استاندارد ها باید به ازای هر ۱00 هزار نفر یک سالن سینما وجود داشته باشد 

امار سالن های سینمایی موجود در سطح کشور بسیار پایین تر از این استانداردهاست.

آنسوی خبر

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه سفرش به 
عراق با شیخ همام حمودی - نایب رییس اول 
پارلمان -، نوری مالکی - معاون رییس جمهوری 
- و عمار حکیم - رهبر جریان حکمت ملی عراق 

دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش پیام زمان  به نقل از  روابط عمومی 
عباس  سید  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
حمودی  همام  شیخ  با  خود  دیدار  در  صالحی 
ضمن تبریک پیروزی های اخیر ملت و دولت عراق 
بر تروریسم، گفت: عراق در هفته های آتی شاهد 
بزرگترین حرکت مردمی یعنی انتخابات سراسری 
پارلمان است که مصداق مردم ساالری در عراق 
به شمار می رود و نقش مهمی در سرنوشت مردم 

این کشور خواهد داشت.
جمهوری  جانمایه  فرهنگی  هویت  افزود:  او 
همکاری  و  روابط  اگرچه  و  است  ایران  اسالمی 
بسیاری  اهمیت  کشور  دو  میان  مختلف  های 
سایر  شالوده  فرهنگی  روابط  اما  دارد  ما  برای 
روابط است. ایران در حوزه های مختلف فرهنگی و 
هنری فعالیت های بسیاری انجام داده و در تمامی 
حوزه ها رشد وتکامل داشته است. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به انتشار نزدیک به 80 هزار عنوان 
کتاب و تولید بیش از ۱00 فیلم بلند در یک سال 
گذشته در ایران اشاره و بیان کرد: بیش از ۱00 
مرکز آموزشی هنرهای گوناگون در ایران فعال 
است که به عنوان نمونه در خانه سینما بیش از 

30 موسسه تخصصی گردهم آمده اند.

صالحی گفت: تجربیات ایران می تواند در اختیار 
 دوستان عراقی قرار بگیرد و جمهوری اسالمی با 
عالقه مندی تجارب خود را به ملت عزیز عراق 
را  منتقل می کند. شرایط مختلف، زمانی عراق 
تحت فشار قرار داد، اما عراق امروز از این شرایط 
سخت عبور کرده و به سوی موفقیت پیش می 
بیان کرد:  نیز  او درباره  سفرهای زیارتی   . رود 
همکاری های خوبی میان دو طرف صورت گرفته 
و در حال حاضر ساالنه نزدیک به چهار میلیون 
ایرانی به عراق سفر می کنند. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی همچنین افزود: فرصت های مناسبی برای 
تبادالت رسانه ای  میان ایران و عراق وجود دارد 
تا  داد  افزایش  را  آن  می توان  نظر  تبادل  با  که 

نتیجه مطلوب حاصل شود.

در این دیدار  شیخ همام حمودی -نایب رئیس 
اول پارلمان عراق -نیز بیان کرد: عراق خواهان 
توسعه همکاری های هنری با جمهوری اسالمی 
ایران است. همکاری های فرهنگی و هنری میان 
آن  توسعه  خواستار  ما  و  دارد  وجود  کشور  دو 
هستیم. او ادامه داد: ما می دانیم ایران موفقیت 
اقتصادی،  سیاسی،  زمینه های  در  زیادی  های 
فرهنگی، هنری و کشاورزی داشته است و یکی 
از ویژگی های مهم جمهوری اسالمی ایران نیز 
فرهنگ آن است و این که ایران کشوری اسالمی 
و دینی است. نایب رئیس پارلمان عراق گفت: ما 
مایلیم همکاری های مشترک فرهنگی و تبادالت 
مختلف در مقوله های فرهنگی بویژه هنری داشته 
باشیم. شیخ همام حمودی با اشاره به توانمندی 

از  برخورداری  نیز  و  ایران  سینمای  باالی 
زیرساخت های الزم خواستار سفر بازیگران مطرح 
ایرانی به عراق شد و از عالقه مندی مردم عراق 
به هنرمندان ایرانی سخن گفت. او همچنین اعالم 
کرد: تجربه مقابله با داعش یکی از مواردی است 
که در شرایط کنونی می توان در قالب مستند یا 
فیلم روی آن کار کرد تا در اختیار دیگر کشورها 

و نسل های آینده قرار بگیرد.
رژیم  چه  اگر  افزود:  عراق  پارلمان  رئیس  نایب 
حزب بعث عراق تالش کرد که دیوار بلند بین 
مردم و اشتراکات فرهنگی دو کشور ایجاد کند، اما 
پس از سقوط آن ها به سرعت این موانع برچیده 
شد و ما امروز شاهد افزایش روابط بین دو کشور 
هستیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با 
نوری مالکی-معاون رییس جمهوری عراق – نیز 

به تبیین وضعیت فرهنگی کشورمان پرداخت.
سید عباس صالحی در این دیدار اظهار کرد: با 
همکاری و فعالیت های رایزنی فرهنگی جمهوری 
مشترک  برنامه های  بغداد  در  ایران  اسالمی 
و  است  گرفته  شکل  زیادی  هنری  و  فرهنگی 

امیدواریم این فعالیت ها افزایش یابد.
تاکنون  ایران  اسالمی  جمهوری  داد:  ادامه  او 
برنامه های مختلفی را در قالب جشنواره های بین 
المللی، نمایشگاه های بین المللی اعم از کتاب و 
دیگر برنامه های فرهنگی و هنری، چاپ و نشر، 
هنرهای تجسمی و موسیقی، حوزه سینمایی و 

تئاتر و ... برگزار کرده است.

دستاورد وزیر ارشاد در سومین روز از سفر خود به عراق

موفقیت های ایران به لحاظ فرهنگی زبانزد است 

کاریکاتور

فیلم »بدون تاریخ، بدون امضاء« دومین ساخته سینمایی وحید 
جلیلوند و به تهیه کنندگی علی جلیلوند و احسان علیخانی، در 
ادامه موفقیت های بین المللی خود دو جایزه مهم از جشنواره 

فیلم الس پالماس اسپانیا به دست آورد.
به گزارش رسیده،فیلم »بدون تاریخ، بدون امضاء« در جدیدترین 
حضور بین المللی خود در جشنواره الس پالماس موفق شد دو 
نوید محمدزاده و جایزه فیلم  برای  بازیگر مرد،  بهترین  جایزه 
جایزه  پانزدهمین  این  آورد.  دست  به  را  تماشاگران  منتخب 
بین المللی برای فیلم برادران جلیلوند محسوب می شود. »بدون 
از جشنواره  بلورین  تاریخ، بدون امضاء« همچنین سه سیمرغ 
فیلم فجر را به دست آورده است. امیر آقایی به عنوان نماینده 
فیلم  جشنواره  داشت.  حضور  مراسم  در  جوایز  دریافت  برای 
فیلم الس  بین المللی  جشنواره  کامل  نام  با  که  پالماس  الس 
پالماس در گران کاناریا، همه ساله در جزایر قناری در شهر الس 
پالماس برگزار می شود، بعد از جشنواره سن سباستین مهم ترین 
جشنواره سینمایی اسپانیاست که از سال ۲000 به این سو برگزار 
می شود… گفتنی است این فستیوال که در زمینه های گوناگون 

برگزار می شود یکی از بزرگترین بازارهای فیلم اروپا هم هست. 

به گزارش پیام زمان به نقل از ستاد خبری سی و ششمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر، ابراهیم حاتمی کیا کارگردان 
شناخته شده ایرانی تجربه های خود را در زمینه فیلمسازی 
ششمین  و  سی  در  جهان  کشور   30 از  دانشجویانی  با 

جشنواره جهانی فیلم فجر به اشتراک می گذارد.
حاتمی کیا به عنوان یکی از استادان بخش »دارالفنون« 
در  فجر یک ورک شاپ ۲ ساعته  فیلم  جشنواره جهانی 
پردیس چارسو خواهد داشت و از تجربیات خود در زمینه 

فیلمسازی می گوید.
این کارگردان در این ورک شاپ، نگاهی به فیلم سینمایی 
پرده  روی  روزها  این  که  داشت  خواهد  شام«  وقت  »به 
سینماهای ایران است. وی همچنین در این جلسه با نشان 
دادن صحنه هایی از »به وقت شام« درباره روند ساخت این 

اثر توضیح می دهد.
برنامه های »دارالفنون« از ساعت ۱0 صبح روز سه شنبه 
۲8 فروردین ماه در پردیس چارسو آغاز شده و تا دوشنبه 

3 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
در بخش »دارالفنون« سی و ششمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر هر روز کارگاه های تخصصی برای ۱۱0 نفر از 
دانشجویان ایرانی و خارجی تدارک دیده شده است که از 
جمله این کارگاه ها می توان به کارگاه آموزش فیلمنامه 
نویسی، کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین، طراحی صحنه، 

بازیگری، تهیه و تولید فیلم و ... اشاره کرد.
مازیار میری مدیریت بخش »دارالفنون« سی و ششمین 

جشنواره جهانی فیلم فجر را به عهده دارد.

نسخه نهایی فیلم سینمایی »به وقت خماری« جدیدترین ساخته 
محمدحسین لطیفی با پایان مراحل فنی هم اکنون آماده شده و 
براساس برنامه ریزی های انجام گرفته این فیلم بزودی به نمایش 
عمومی درخواهد آمد. سازندگان به تازگی نسخه ای از فیلم را 
برای دریافت پروانه نمایش به شورای پروانه نمایش ارائه کرده اند.

این فیلم همچنین قرار است در بخش بازار جهانی جشنواره فیلم 
فجر – که از 30 فروردین تا هفتم اردیبهشت ماه برگزار می شود 
– شرکت داده شود. با توجه به نزدیکی زمان اکران ساخته جدید 

لطیفی، بزودی از آنونس های این فیلم نیز رونمایی خواهد شد.
بازیگران »به وقت خماری« به ترتیب حروف الفبا عبارتند از: رعنا 
آزادی ور، هومن برق نورد، بهروز بقایی، پوریا پورسرخ، ابوالفضل 
پورعرب، سیما تیرانداز، غزل حسینی، هنگامه حمیدزاده، علی 
کاظمی،  هادی  قاضیانی،  هنگامه  فخیم زاده،  مهدی  سلیمانی، 
با  همراه  یزدان بخش،  شیرین  یاسر،  مجید  لرستانی،  شهره 
کمدی  فیلم  این  پخش  جداخانی.  آرمین  خردسال:  هنرمند 
برعهده موسسه رسانه فیلمسازان )حبیب اسماعیلی( قرار دارد. 
جمال گلی همراه با محمدحسین لطیفی تهیه کنندگی »به وقت 

خماری« را به طور مشترک برعهده دارند.

 اپنزدهمني جايزه براي
 »بدون اتريخ، بدون امضا«

 به وقت خماري 
در انتظار پروانه منايش

حامتي كيا استاد كارگاه 
دارالفنون شد 

وضعیت تلگرام بعد از فیلتر شدن!

             آگهی مناقصه
واگذاری خدمات شهری  و فضای سبز شهرداری سامان

 شهرداری سامان در نظر دارد به استناد بند 1 مصوبه شماره 16 مورخ 
خدمات  به  مربوط  امورات  سامان  شهر  اسالمی  شورای   97/1/14
شهری شامل جمع آوری زباله - رفت وروب معابر - حمل نخاله های 
ساختمانی - الیروبی جداول - نگهداری وکاشت فضای سبز و سایر 
امور در حوزه خدمات شهری . تاسیسات الکترونیکی و مکانیکی 
- دایره اجرائیات و متوفیات را از طریق مناقصه به مدت یکسال 
شمسی و با قیمت پایه ماهیانه 000/000/ 1/010 ریال به پیمانکاران 
آید  بعمل می  متقاضیان دعوت  از  لذا  نماید.  واگذار  واجد شرایط 
جهت خرید ودریافت اوراق مناقصه به شهرداری سامان مراجعه و 
قیمت پیشنهادی خود را تا 10 روز پس از انتشار آگهی به دبیرخانه 

شهرداری تحویل نمایند . 
* ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

اسماعیل صفاری ـ شهردار سامان

معاون فرهنگ سازی و توسعه کسب و کارهای دیجیتال وزارت 
و  حمایت  و  تلگرام  انحصار  اسالمی، شکستن  ارشاد  و  فرهنگ 
جایگزینی پیام رسان های داخلی و بومی را به عنوان اصلی ترین 

گزینه روی میز مطرح کرد.

هم  نشست  دومین  در  چهارشنبه  روز  افراسیابی  صادق  محمد 
اندیشی مسئوالن رسانه های دیجیتال و فضای مجازی با مدیران 
پیام رسان های باالی یک میلیون کاربر داخلی تاکید کرد: براین 
باوریم که در فرایند مهاجرت و انتقال از پیام رسان های خارجی 
به داخلی نباید کمترین دغدغه ای برای کاربران به ویژه در حوزه 

کسب و کارهای دیجیتال وجود داشته باشد.
وی افزود: راهکارهایی وجود دارد که بدون لطمه به افراد و کاربران 
و با هم اندیشی با پیام رسان های داخلی از این مرحله عبور کنیم. 
امروز  کرد:  اضافه  مجازی  فضای  و  ارتباطات  علوم  مدرس  این 
شرکت های دانش بنیان با ظرفیت ها و توانمندی های باالیی در 

کشور وجود دارد که بر مسئله فرایند انتقال و کوچ از پیام رسان 
های خارجی به داخلی و بومی کار می کنند تا کمترین مشکلی 
برای مردم و مخاطبان بوجود نیاید.  افراسیابی تصریح کرد: امروز 
مسئوالن نظام با توجه به برخی مسائل از جمله ضرر و زیان های 
فراوان تلگرام، به این نتیجه رسیده اند تا هرچه سریع تر روند انتقال 

و کوچ از پیام رسان خارجی به داخلی و بومی مهیا شود.
مدیرعامل انجمن سواد رسانه ای کشور شکستن انحصار پیام رسان 
های خارجی به ویژه تلگرام را برای کشور مهم دانست و گفت: 
بیشتر اجزای مرتبط نظام به نوعی درگیر ارائه راهکارهای مختلف 
برای این نقل و انتقال هستند تا کار و روند به نحو احسن انجام شود.

 شکستن انحصار تلگرام
 گزینه روی میز است

فهرست نامزدهای جشنواره فیلم »عشق« آمریکا با حضور پررنگ دو فیلم ایرانی 
»گذر موقت« و »جاودانگی« در میان نامزدها اعالم شد.

 در این جشنواره سینمایی و در بخش بهترین فیلم و همچنین کارگردانی »گذر 
موقت« ساخته افشین هاشمی و »جاودانگی« به کارگردانی مهدی فرد قادری از 

سینمای ایران نامزد کسب جایزه هستند.
در شاخه بهترین فیلم کوتاه خارجی جشنواره فیلم عشق آمریکا نیز »حد« به 
کارگردانی جواد دارایی و »عشق بارانی« ساخته مهدیه شیرین قره داغی در میان 
نامزدها دیده می شوند و »دریاچه سوان« از علی نیکفر و »در باد می وزد« ساخته 

هژیر اسدی نیز در شاخه بهترین انیمیشن کوتاه رقابت می کنند.
اسماعیل محرابی برای فیلم »گذر موقت« و »میثاق زارع« برای بازی در فیلم 
»جاودانگی« در شاخه بهترین بازیگر مرد، آرمان آریانسب )جاودانگی( و مسعود 
کرامتی )گذر موقت( در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد،  فقیه سلطانی 
)جاودانگی( در بخش بهترین بازیگر زن و مارال فرجاد، آناهیتا نعمتی و سودابه 
بیضایی )جاودانگی( در بخش نقش مکمل مرد نامزدهای ایرانی این جشنواره 
نیز مهدی  فیلمنامه  بهترین  بازیگری هستند. در شاخه  در بخش  سینمایی 
هاشمی برای فیلم »گذر موقت« و مهدی فرد قادری برای فیلم »جاودانگی« 
شانس کسب جایزه دارد و اصغر رفیع جم و امین جعفری نیز به ترتیب برای این 
دو فیلم در شاخه بهترین فیلمبرداری نامزد کسب جایزه هستند. همچنین رامین 
رضاپور برای فیلم »جاودانگی« در بخش بهترین موسیقی فیلم نامزد شده است. 
در این جشنواره سینمایی فیلم هایی از کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا، کانادا، 
بلژیک، استرالیا و... نیز حضور دارند. نامزدهای جشنواره فیلم »عشق« آمریکا طی 
روزهای 4 و 5 جوالی )۱3 و ۱4 تیر( در بورلی هیلز )لس آنجلس( برگزار می شود 

به نمایش در می آیند و مراسم پایانی نیز 7 جوالی )۱۶ تیر( برگزار می شود.

 حضور پررنگ دو فیلم ایرانی
یکا  در جشنواره »عشق« آمر


