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اجتماعی، علی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر   ، زمان  گزارش  به 
ربیعی گفت: یاد گرفتن انواع مهارت ها در محیط می تواند 
ارتقا فرهنگ مهارت آموزی در کشور و  اولین گام برای 

3ورود به بازار کار باشد.

مهارت آموزی اولین گام 

برای ورود به بازار کار
 به گزارش زمان، مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان از آغاز 
بهره برداری پتروشیمی لردگان که با فاینانس چین تامین منابع 
مالی شده در سال جاری خبر داد و اعالم کرد: پیشرفت ساخت 

این طرح تولید اوره و آمونیاک به 88 درصد رسید.

به گزارش زمان، فاطمه عباسی  افزود: بر اساس آخرین شیوع 
شناسی مصرف مواد مخدر، 84.۶ درصد از مصرف کنندگان 
مردان مجرد و با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و 15.4 درصد 

از مصرف کنندگان نیز زنان هستند. 6

 بهره برداری اولین طرح پتروشیمی 

با فاینانس چین

دانشجویان؛ 15 درصد 

 از مصرف کنندگان »گل« 
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نگاه روز
هشدار به عواقب ادامه 
همراهی اروپا با آمریکا

دریچه

»التاری«پرفروشترین
فیلماجتماعی

اعالمآخرینمهلتارسال
معامالتفصلیمودیان

وزیر راه و شهرســازی: درصــورت ادامه 
همراهی اروپا با سیاستهای آمریکا منافع 

کنونی اروپا هم از بین می  رود.
 عباس آخوندی که در ششمین همایش 
تجاری بانکی ایران اروپــا با عنوان نقش 
تعیین کننده در سوق دادن جهان به سمت 
صلح یا هدایــت در جهت وقوع جنگهای 
مختلف ســخن می گفت افزود: اقدامات 
رژیم اشــغالگر قدس اقدامات پرریسکی 
است و اروپا می تواند دنیا را به سمت صلح 
پیش برد.این عضو کابینه دولت دوازدهم 
اظهارداشت: در این موقعیت از تاریخ قرار 
داریم که اروپا نقش تعیین کننده ای در این 
جهت دارد که دنیا را به سمت صلح پیش 
برد یا با یک اشتباه یا کم کاری به توسعه 

جنگ و ناآرامی در دنیا کمک کند.  
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به گزارش زمان، معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی مطالبات جوانان کشور اظهار کرد: بسیاری از مطالبات جوانان نباید مشکل امروز کشورباشد و ما نمی دانیم که چرا علی رغم پیگیری ها، عده ای اصرار دارند این مشکالت حل نشود.وی با اشاره به 
وجود دو نگاه در سطح کشور درباره ی جوانان و قرار گرفتن در سطوح مختلف مدیریتی اظهار کرد: یک نگاه در کشور درباره ی جوانان وجود دارد که بر اساس آن به جوانان به عنوان یک فرصت بسیار استثنایی و مهم برای کشور و توسعه آن نگاه می شود دیدگاه 

دیگری نیز وجوددارد که همواره از جوانان هراس دارد و تالش می کند که جامعه را به نوعی به جوان هراسی تشویق نماید و بگوید که اگر جوانان کنترل و محدود نشوند ممکن است به بسیاری از مسائل آسیب هایی وارد شود.

معاون اول رئیس جمهور :

عده ای اصرار دارند مشکالت حل نشود

ظریف تاکید کرد:

خواسته های آمریکا برای تغییر برجام 
غیرقابل پذیرش است

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد؛

برجام از  بعد  کارگزاری  رابطه   ۸۳۵ برقراری 
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جمهوری  رئیس  فناوری  و  علمی  معاون 
شرکت  صادراتی  محصوالت  ارزش  گفت: 
های دانش بنیان در پایان سال گذشته به 

450 میلیون دالر رسید.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سورنا ستاری  
در کشور  بنیان  دانش  های  افزود: شرکت 
بسیار نوپا هستند و برای نخستین بار موفق 
شدیم با استانداردهای جهانی پنج دارو در 
روسیه و یک دارو را برای عرضه در اروپا به 
بیان  رئیس جمهوری  برسانیم.معاون  ثبت 
کرد: هم اکنون متخصصان ایرانی در حوزه 
فناوریهای  سازی  بومی  در  مختلف  های 
و  اند  کرده  آغاز  را  خوبی  اقدامات  جدید 
یک شرکت دانش بنیان که چهارسال پیش 
کار خود را در زیر پله آغاز کرده بود سال 
میلیارد  هزار   6 صادرات  به  موفق  گذشته 
شد.وی  علمی  پیشرفته  محصوالت  تومان 
اظهارداشت: این در حالی است که برخی از 
شرکت های ما آرزوی صادرات 200 تا 300 
میلیارد تومان محصوالت خود را به خارج 
از کشور داشتند و بسیاری از نسل جدید 
کارآفرینان از بین جوانان کمتر از 30 سال 
هستند.ستاری یادآورشد: در حوزه صادرات 
محصوالت دانش بنیان و پیشرفته ما باید 
رعایت استانداردهای جهانی را جدی بگیریم 
و با نوآوری ایده ها جوانان خود را در این 
عرصه همواره تشویق کنیم. معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری با اشاره به سابقه 
گفت:  ایران  در  هوانوردی  صنعت  طوالنی 
راه  با  در سال 1301  ایران  هوایی  صنعت 
اندازی فرودگاه قلعه مرغی شکل گرفت و در 
زمان جنگ سرد شرق و غرب ایران بخشی 
از این جنگ بود و زمانی که جنگ تحمیلی 
این  تازه متوجه شدیم که در  ما  آغاز شد 
خواستار  نداریم.وی  چیزی  هیچ  ما  عرصه 

در  هوانوردی  صنعت  دانش  سازی  بومی 
اتکا  فرهنگ  متاسفانه  گفت:  و  شد  کشور 
به درآمدهای نفتی اقتصاد بدون زحمت را 
برای ما به ارمغان آورد و این مساله اخالق 
زشتی را در کشور رایج کرد و ما فکر می 
کنیم که همه چیز را با درآمدهای نفتی می 
تواند خرید کرد.ستاری گفت: کارافرینان و 
دانشمندان خریدنی نیستند بلکه ساختنی 
هستند و باید تالش کنیم با سرمایه گذاری 
روی منابع انسانی خود در عرصه های مختلف 
فناوریهای جدید را بومی سازی کنیم. معاون 
ادامه  فناوری رئیس جمهوری در  و  علمی 
فناوری  دستاوردهای  نمایشگاه  حاشیه  در 
جمع  در  هوایی  ناوبری  و  فرودگاهی  های 
دانش  های  شرکت  کرد:  بیان  خبرنگاران 
بنیان در عرصه صنعت هوانوردی باید بتوانند 
از سازمان  را  تاییدیه فنی محصوالت خود 
هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه های 
کشور دریافت کنند .ستاری اظهارداشت: با 
فرودگاه  شرکت  با  نامه  تفاهم  این  امضای 
برای  بیشتری  اشتغال  زمینه  کشور  های 
جوانان متخصص ایرانی فراهم شد تا شاهد 
عرضه بیشتر محصوالت تک توسط شرکت 
در کشور  بخش  این  در  بنیان  دانش  های 
باشیم.معاون رئیس جمهوری اسالمی ایران 
گفت: خوشبختانه در این نمایشگاه شرکت 
صنعت  عرصه  در  فعال  بنیان  دانش  های 
با امضای این تفاهم  هوایی حضور دارند و 
نامه همکاری های دو طرف در این بخش 
به صورت جدی دنبال خواهد شد.وی تاکید 
کرد: صنعت هوایی و هوانوردی همواره در 
و  دارد  قرار  جهان  فناورهای  آخرین  لبه 
سرریز  تواند  می  زمینه  این  در  پیشرفت 
به  بخش  این  در  را  کشور  های  تکنولوژی 

سایر بخش ها منتقل کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: 

شرکتهای دانش بنیان پارسال 450 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: اجرای طرح های کنونی و آینده صنعت پتروشیمی میلیون دالر محصول صادرکردند

ایران نیازمند حدود 100 میلیارد دالر سرمایه گذاری است.
به گزارش زمان به نقل از شبکه خبر،  سیدرضا نوروززاده در حاشیه برگزاری دومین 
همایش صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی ایران در پاریس با عنوان »توسعه و 
سرمایه گذاری«   اظهار کرد: در زمینه ساخت داخل در ابعاد دانش فنی، فناوری، ساخت 
تجهیزات و... ظرفیت های بسیار خوبی در این صنعت به ویژه در اراک، اصفهان، شیراز 
و ماهشهر ایجاد شده است و هم اکنون بسیاری از تجهیزات و کاتالیست های مورد نیاز 

این صنعت از داخل کشور تامین می شود.وی درباره ارزش صادرات و برنامه تولید این 
صنعت درآینده گفت: هم اکنون ارزش صادرات صنعت پتروشیمی ایران ساالنه حدود 
14 میلیارد دالر است که این میزان در برنامه ششم توسعه با برنامه تولید 100میلیون 
تن انواع محصوالت، به حدود ساالنه 50 میلیارد دالر می رسد.معاون وزیر نفت در امور 
پتروشیمی با تاکید بر ایجاد زیرساخت های کافی در صنعت پتروشیمی اظهار کرد: 
این صنعت ارزش آفرین به لحاظ زیرساخت ها، نیروی  انسانی متخصص، دانش فنی و 
فناوری ساخت تجهیزات در سطح بسیار خوب و قابل رقابت با شرکت های صاحب نام 

خارجی است، بنابراین فرصت بسیار خوبی برای شرکت های فرانسوی و دیگر شرکت های 
خارجی است تا در بخش مهندسی با شرکت های ایرانی و طرح های پتروشیمی همکاری 
و مشارکت داشته باشند.نوروز زاده، تجربه همکاری و مشارکت شرکت های خارجی با 
صنعت پتروشیمی ایران به ویژه در دوره پسابرجام را همکاری برد-برد برشمرد و گفت: 
هم اکنون اجرای طرح های کنونی و آینده صنعت پتروشیمی ایران به سرمایه گذاری 
حدود 100میلیارد دالر  نیاز دارد، بنابراین ما متعهد و آماده هرگونه همکاری و مشارکت 

با سرمایه گذاران هستیم.

 شبکه اجتماعی تلگرام با بهره گیری از مشخصه گمنامی 
کاربران به بهشتی برای خالفکاران تبدیل شده و شش 
شایعه  تروریسم،  کالهبرداری،  شامل  جرایم  از  گروه 
پراکنی، باجگیری، فروش محصوالت قاچاق و غیرمجاز و 
فروش مواد مخدر در این شبکه مجازی شایع شده است.

به گزارش زمان به نقل از تسنیم، تلگرام بنا به تبلیغات 
رسانه ای خود، اعتقاد به حفاظت فراقانونی از اطالعات 
کاربران دارد و همین موضوع است که تلگرام را به بهشتی 
برای خالفکاران تبدیل کرده است تا جایی که برخی از 
کارشناسان بر این باور هستند که ساختار طراحی تلگرام 
از رفتارهای مجرمانه  برای حمایت  به همین منظور و 
طراحی شده است. در اثر گمنامی مخاطبان و عدم توانایی 

پیگیری قضایی، جرایم مختلفی در تلگرام در حال انجام 
است که از بین آنها به این موارد می توان به کالهبرداری 
اینترنتی، تروریسم، شایعه پراکنی، تهمت زدن و هتک 
حیثیت، فریب و باج خواهی اشاره کرد که در ادامه به طور 
مختصر به آنها می پردازیم. به گفته رئیس پلیس فتا حدود 
نیمی از جرایم سایبری کشور در تلگرام رخ می دهد که 

بخش مهمی از این جرایم به دلیل گمنامی است.

1- کالهبرداری
بیشترین جرایم اتفاق افتاده در فضای مجازی کالهبرداری 
در  ندرت  به  الکترونیکی  کالهبرداری  است.  اینترنتی 
سایت های رسمی که رسما تایید شده اند اتفاق می افتد. 
اما در مقابل کانال های تلگرامی مستعد خرید و فروش 
کالهبردانه و غیرمجاز هستند که به سادگی و با تبلیغات 
گسترده افراد زیادی را به دام انداخته و متاسفانه امکان 

پیگیری آنها وجود ندارد. فرض کنید از یکی از کانال های 
یا  کرده اید  دارد خرید  تلگرام وجود  در  که  تعدادی  پر 
خدماتی را دریافت کرده اید و از کاال یا خدمات دریافتی 
امکان  می آید؟  بر  شما  از  کاری  چه  نباشید.  راضی 
دسترسی به فروشنده ندارید و نهادهای قضایی هم به 
این سادگی نمی توانند پیگیر شکایت شما باشند.ناشناس 
بودن مسئولین کانال ها و گروه های تلگرامی از یک سو و 
اعتماد مردم به این پیام رسان از سوی دیگر موجب شده 
است که آمار کالهبرداری در تلگرام روند صعودی سریعی 

داشته باشد.
2- تروریسم

گمنامی بی قید و شرط کاربران در تلگرام موجب شده 
رفتارهای  برای  بستری  به  پیام رسان  شبکه  این  که 
بزرگ  تبدیل شود. در حالی که شبکه های  تروریستی 
اجتماعی رویکرد سختی درباره مطالب خشونت آمیز و 
تروریستی در سایت های خود دارند، تلگرام رویکرد بسیار 
سهل انگارانه در این باره دارد و جزو  آخرین شبکه هایی بود 
که کانال های مربوط به داعش را مسدود نمود.پس از رخ 
دادن حمالت تروریستی کشور روسیه و فرانسه، مشخص 
شد که نیروهای تروریستی برنامه ریزی و هماهنگی خود 

را از طریق تلگرام انجام می دهند.
ادامه صفحه 2 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی مطرح کرد

ظرفیت مطلوب ساخت داخلی در صنعت پتروشیمی

تلگرام، بهشت

 6 گروه از تبهکاران

17 میلیون ایرانی
 در » تنش آبی «
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هشدار به عواقب ادامه همراهی اروپا با آمریکا

وزیر راه و شهرسازی: درصورت ادامه همراهی اروپا با سیاستهای 
آمریکا منافع کنونی اروپا هم از بین می  رود.

بــه گزارش زمان به نقل ازصداوســیما، عبــاس آخوندی که در 
ششمین همایش تجاری بانکی ایران اروپا با عنوان نقش تعیین 
کننده در ســوق دادن جهان به سمت صلح یا هدایت در جهت 
وقوع جنگهای مختلف ســخن می گفت افــزود: اقدامات رژیم 
اشغالگر قدس اقدامات پرریسکی است و اروپا می تواند دنیا را به 
سمت صلح پیش برد.این عضو کابینه دولت دوازدهم اظهارداشت: 
در این موقعیت از تاریخ قرار داریم که اروپا نقش تعیین کننده ای 
در این جهت دارد که دنیا را به ســمت صلح پیش برد یا با یک 
اشتباه یا کم کاری به توسعه جنگ و ناآرامی در دنیا کمک کند.  
وزیر راه و شهرســازی گفت: بی گمان دنیا در وضعیت فعلی در 
حــال انتقال از یک تغییر دوقطبی اســت و اتفاقاتی در دنیا رخ 
داده اســت که کشمکش های بسیار جدی تر از آنچه که در قالب 
دیپلماتیک در حال گفتگو است، تحوالتی که در پس این گفتگو 
در حال انجام است، سخت و عمیق است و نمی توان این موضوع 
را منکر شــد و بخواهیم با چند جملــه دیپلماتیک از آن عبور 
کنیم. وی تصریح کرد: نیرو های جدیدی در عرصه قدرت جهانی 
وارد شــده اند که غیرقابل انکار هســتند و یک ارتجاع و رخوت 
و عقــب گردی نیز در صحنه جهانی نقــش و موقعیت امریکا را 
کامل می توان مشاهده کرد؛ این در حالی است که زمانی امریکا 
خــود را مراقب، محافظ و نگهبان و پایــگاه جهان آزاد و اقتصاد 
بازار و رقابتی در جهان می دانســت؛ در دوران جنگ ســرد این 
موضوع به خوبی قابل مشــاهده است.عضو شورای پول و اعتبار 
با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس اکنون اقدامات پرریسکی را در 
حال انجام دارد، اعالم کرد: قــدرت مرددی هم در جهان وجود 
دارد که مربوط به اروپا اســت، به این معنا که از یک ســو حجم 
معامالت و تبــادل با امریکا، در قالب اتحاد راهبردی ، به راحتی 
قابل چشم پوشی نیست و نمی تواند یک شبه آن را نادیده بگیرد؛ 
از سوی دیگر برای اندیشمندان اروپا کامال روشن است که آنچه 
که سیســتم امریکا در حال پیگیری اســت، به توســعه جهانی 

نمی انجامد.

تداوم خیالبافی های احمقانه لیبرمن 
مبنی بر بمباران تهران

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی که در واشــنگتن به سر می برد 
تحت تاثیر فیلم هــای آمریکایی، مجددا از بمبــاران تهران در 

صورت اقدام ایران علیه تل آویو دم زد.
به گزارش زمان به نقل از مهر، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم 
صهیونیستی در راستای سیاســت های جنگ طلبانه این رژیم 
مجددا تهدید به هدف قرار دادن تهران در صورتی که حمله ای 
از جانب ایران به تل آویو شود، کرد.وی مدعی شد: اسرائیل نمی 
تواند به ایران اجازه ســاخت پایگاه پیشرفته در سوریه را بدهد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که در همایشی در مرکز مطالعات 
واشنگتن در حاشیه سفرش به آمریکا سخن می گفت، ادعا کرد: 
اگر ایرانی ها در راستای امور دیگر با هدف کمک کردن به نظام 
سوریه حرکت می کنند موضوعی دیگر است اما ما هرگز به آنها 
اجازه نخواهیم داد که پایگاهی آنجا احداث کنند اعم از اینکه این 
پایگاه هوایی، دریایی یا زمینی باشد.لیبرمن مدعی شد: اسرائیل 
موضع خود را به اطالع همه رسانده به طور آشکار رسانده است. 
اسرائیل به هر اقدام ایران علیه خود با بمباران تهران پاسخ خواهد 
داد. امیدواریــم که این موضوع در حد فیلم های وحشــتناک و 
ســینمایی آمریکایی بماند و رنگ حقیقت به خود نگیرد.شایان 
ذکر اســت که آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی 
چند روز قبل نیز  در مصاحبه با روزنامه سعودی ایالف در مورد 
واکنــش این رژیم به حمله احتمالی ایــران به تل آویو گفت: به 
تهران حمله می کنیم و تمامی پایگاه های نظامی ایران در سوریه 
را که تهدیدی برای اسرائیل محسوب می شود تخریب می کنیم 
. گفتنی است که محمد علی استاد دانشگاه مصری و کارشناس 
امور اســرائیل در واکنش به تهدید قبلی لیبرمن  اعالم کرده بود 
که تهدیدات آویگدور لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه 
ایران عجیب نیست و ناشی از ترس و وحشتی است که این رژیم 
به سبب تهدیدات ایران در هدف قرار دادن اسرائیل در آن به سر 
می برد.وی افزود: خود آویگدور لیبرمن هم نگران و هراسان است 
از این رو پیام تهدید آمیز ارسال می کند تا به نوعی بازدارندگی 
در برابر ایران ایجاد کند و مانع از اجرایی شدن اقدام ایران شود. 
وی به خوبی می داند که پایگاههای ایرانی در نزدیکی این رژیم 
قرار دارد و می تواند ضربات دردناکی به داخل اسرائیل وارد کند.

محمــد علی تاکید کرد: تهدیدات ایران مبنی بر انتقام گیری به 
علت حمله اســرائیل به فرودگاه تیفور جدی اســت به ویژه که 
مســئوالن ایرانی یکبار این موضوع را اعالم نکرده اند بلکه بارها 

تکرار کرده اند.

عربستان هدف 8 موشک ارتش یمن قرار گرفت

واحد موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز شنبه اهداف 
نظامی سعودی را در جیزان )جنوب عربستان( هدف 8 موشک قرار 
داد.یک مقام نظامی یمنی در گفت وگو با پایگاه اینترنتی جنبش 
انصاراهلل با اعالم این مطلب افزود: موشک های شلیک شده از نوع 
'بــدر 1' بود که اهداف اقتصادی و حیاتی منطقه جیزان را با دقت 
هر چه تمام تر مورد اصابت قرار دادند. عربســتان وهمپیمانانش 
از فروردیــن 94 به بهانه بازگرداندن 'عبدربه منصور هادی' رئیس 
جمهوری مستعفی این کشــور به قدرت، اقدام به تجاوز نظامی و 
محاصره زمینی، دریایی و هوایی یمن کردند. کشورهای همپیمان 
عربســتان در این جنگ به دنبال مشاهده بی نتیجه بودن آن به 
تدریج خود را از ائتالف عربی کنار کشیدند و فقط امارات به دلیل 
داشتن اهداف توسعه طلبانه و طمع ورزی های خاص خود در یمن 
به حضور نظامی اش در این جنگ تا به امروز ادامه داده است . این 
تجاوز نظامی تاکنون نتیجه ای جز کشته و زخمی شدن ده ها هزار 
یمنی و همچنین آواره شدن میلیون ها تن از شهروندان محروم و 
فقیر و ویرانی زیرساخت های این کشور نداشته است. عربستان در 
تجاوز خود علیه یمن از حمایت های مستقیم و غیرمستقیم مالی 
، نظامی ، سیاسی ، امنیتی و اطالعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی 
بهره مند است. وزارت دفاع یمن در روز یکشنبه سوم دی ماه 96 
گزارشی از تلفات ارتش متجاوز سعودی در هزارمین روز جنگ با 
یمن منتشــر کرد. این گزارش از انهــدام 1200 تانک و خودروی 
زرهی، 12 بالگرد آپاچی، 5 جنگنده اف 16 و بیش از 20 هواپیمای 
جاسوســی و هدف قرار گرفتن 10 کشتی و ناوچه ها و قایق های 

جنگی در دریای سرخ خبر داد .

از سوی رهبر معظم انقالب؛
کالم اهلل مجید به دو خانواده  

شهید فردو اهدا شد

دو جلد کالم اهلل مجیِد اهدایی از سوی رهبر معظم 
انقالب اســالمی به مادر شــهید جاویداالثر اکبر 
گلباشی و پدر شهید مهدی ایمانی مدافع حرم بیت 
)ع( تقدیم شد.به گزارش زمان به نقل ازحفظ و نشر 
آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، در مراسم 
یادواره سرداران و 115 شهید روستای فردو قم که 
روز گذشــته - جمعه - برگزار شد دو جلد کالم اهلل 
مجید اهدایی از سوی رهبر انقالب اسالمی به مادر 
شهید جاویداالثر اکبر گلباشی و پدر شهید مهدی 

ایمانی مدافع حرم بیت علیهم السالم تقدیم شد.

دیواندری خبر داد؛
برقراری 8۳۵ رابطه کارگزاری

 بعد از برجام

رئیس پژوهشــکده پولی و بانکــی از مدیریت 8۷ 
میلیــارد دالر از منابع مالی ایــران در دوران بعد از 
برجام خبر داد و گفــت: در این مدت 835 رابطه 
کارگــزاری برقرار شــد. به گزارش زمــان به نقل 
ازمهر،علی دیواندری در ششمین همایش تجاری 
ایران و اروپا گفت: توقع و انتظار مسئوالن ایرانی از 
برجام تاکنون برآورده نشده است ولی اقدامات خوب 
موثری صورت گرفته اســت که بر این اساس 835 
رابطه کارگزاری با 2۷8 بانک خارجی تاکنون برقرار 
شده اســت.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: 
در واقع تارگت ایران برای برقراری رابطه بیشــتر با 
نظام مالی دنیا بیش از این بوده است اما در همین 
مدت 38 هزار و 409 ال ســی گشایش شده است.

وی تصریــح کرد: در این دوران 150 هزار تراکنش 
بانکی با ارقام قابل توجه نیز انجام شــده است که 
منجر به مدیریت 8۷ میلیارد دالر منابع مالی ایران 
در دوران پس از برجام شده است.وی اظهار داشت: 
اینها دستاوردهای خوبی بوده است که برجام برای 
ایران داشته است ضمن اینکه تالش می کنیم در 
قالب ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا 

دستاوردهای مهمی را داشته باشیم.

ارائه وام ۳۰ میلیون تومانی به 
طرحهای اشتغال روستایی 

رئیس هیئــت مدیره بنیاد برکــت از ارائه وام 30 
میلیون تومانــی به متقاضیان ایجاد اشــتغال در 
روســتاها و مناطق محروم خبر داد و گفت: از این 
طرق حدود ۷ هزار شغل پایدار در سال جاری ایجاد 
خواهیم کرد.به گزارش زمان به نقل ازمهر،محمود 
عسکری آزاد در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
برای اعطای تسهیالت قرض الحسنه به طرح های 
اشتغال زایی اجتماع محور با اشاره به اینکه خالی 
شدن روستاهای کشور به دلیل نبود اشتغال یکی 
از مشــکالت بزرگ در سالهای اخیر است، افزود: از 
ســال 1353 تا به امروز نسبت جمعیت روستایی 
به کل جمعیت کشــور از ۷5 درصد به 26 درصد 
رسیده است و اگر مشکل اشتغال جوانان روستایی 
را حل نکنیم این رقم در سالهای آینده به 12 درصد 
می رســد. وی ادامه داد: تخلیه روستاها یک خطر 
اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشــور است و 
از ســویی ایجاد اشتغال از توان دولت خارج است و 
باید برای تولید شــغل به سمت مردم برویم. دولت 
۷ میلیون حقوق بگیر اعم از کارمندان، مستمری 
بگیران و بازنشستگانی که صندوقهای بازنشستگی 
آنها ورشکست شده اســت دارد و اداره همه اینها 
کار پیچیده ای است.وی اضافه کرد: ضرورت تولید 
اشــتغال در کنار ناتوانی دولت ما را بر آن می دارد 
که در روســتاها اشــتغال را از انحصار کشاورزی و 
دامداری خارج کنیم تا جوانان در روســتاها ساکن 
شوند و دست به مهاجرت نزنند.وی تاکید کرد: امروز 
در روستاها افراد تحصیلکرده حتی با مدرک دکترا 
داریم که با مشکل اشتغال مواجه هستند؛ در همین 
راستا در بنیاد برکت 2 طرح »آسمان« و »آفتاب« را 
اجرایی کردیم که در قالب آن توسعه مشاغل خانگی 
با روش علمی و فنی و مدل یک کسب و کار طراحی 
شده است. برای پشــتیبانی از فعالیت روستائیان، 
تولید روســتایی را حمایت می کنیم تا محصوالت 
در سطح اســتان و منطقه به فروش برسد و حتی 
به صادرات بیانجامد.عســکری آزاد گفت: مشاغل 
روســتایی بدون فرآوری، بسته بندی و برندسازی 
امکان دوام ندارد بنابراین آموزشگران ما افراد را مورد 
آمــوزش قرار می دهند تا با اختصاص منابع قرض 
الحسنه و پشتیبانی بعدی از طریق واحدهای تعاونی 
یا ســهامی عام در سطح شهرستان و دهستان، در 
نهایت یک شغل پایدار ایجاد شود.وی افزود: در بحث 
منایع مذاکرات زیادی داشتیم و موفق شدیم با یک 

بانک قرض الحسنه به تفاهم برسیم.

اخبار

نگاه روز

      19. هر گاه تو را درودي 
گفتند، در پاسخ آن درودي 
بهتر بگو. و هرگاه دست 

احساني به سوي تو دراز شد ، آن 
را به احساني بيشتر پاداش ده، 
با اين حال فضيلت از آن کسي 
است که سالم و احسان را آغاز 

کرده است.

کالمامیر

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به برخی مطالبات جوانان کشور اظهار کرد: بسیاری از 
مطالبات جوانان نباید مشکل امروز کشورباشد و ما نمی دانیم که چرا علی رغم پیگیری ها، 

عده ای اصرار دارند این مشکالت حل نشود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا ، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دیروز در 
نشست هم اندیشی روسای مجامع سازمان های مردم نهاد سراسر کشور و جوانان احزاب و 
تشکل ها، با اشاره به وجود دو نگاه در سطح کشور درباره ی جوانان و قرار گرفتن در سطوح 
مختلف مدیریتی اظهار کرد: یک نگاه در کشور درباره ی جوانان وجود دارد که بر اساس 
آن به جوانان به عنوان یک فرصت بســیار استثنایی و مهم برای کشور و توسعه آن نگاه 
می شود.دیدگاه دیگری نیز وجوددارد که همواره از جوانان هراس دارد و تالش می کند که 
جامعه را به نوعی به جوان هراسی تشویق نماید و بگوید که اگر جوانان کنترل و محدود 
نشوند ممکن است به بسیاری از مسائل آسیب هایی وارد شود.وی تاکید کرد: ما باید در 
مقابل دیدگاه جوان هراسی در جامعه با طرح استدالل های قوی این گونه مطرح کنیم که 
جوانان مهمترین فرصتی هستند که در اختیار کشور قرار دارند و آنها می توانند آینده ایران را 
تضمین کنند.وی با بیان اینکه باید بپذیریم فرصت حضور جوانان در جامعه دارای یک سری 
اقتضاعات است خاطر نشان کرد: یکی از اقتضاعات وجود نسل جوان در جامعه آن است که 
در آن جامعه نشاط وجود داشته باشد. جامعه ای که در آن جوان ها هستند حتما باید شاد 
و پر نشاط باشد. و این که دیگران فکر می کنند می توانندبا گرفتن نشاط از جامعه از این 
فرصت استفاده نمایند در اشتباه هستند.جهانگیری ادامه داد: وجود فضای آزاد، نقد و امن از 
دیگر اقتضاعات حضور جوانان در جامعه است.وی در ادامه به برخی از مطالبات مطرح شده 
از سوی جوانان در این نشست اشاره کرد و گفت: جلسه  امروز چنانچه اتفاقاتی به همراه 
نداشته باشد می تواند نمونه خوبی از شنیدن صدای جوانان و وجود فضای نقد برای آنها 
باشد. جوانان باید در جلسات با مدیران به راحتی هر مطلبی را که دارند به اطالع مسئوالن 
برسانند و بدانند که شنیده می شوند.معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: به تعبیر امام 
خمینی )ره( این از نعمات الهی اســت که بتوانیم فرصتی را به وجود آوریم که در آن از 
فضای نقد استفاده کنند.وی با تاکید بر این که مهمترین مطالبه جوانان حفظ حرمت آنها 
است به برخی از مداخالت و سنگ اندازی ها در امور جوانان در جامعه اشاره و  با طرح این 
پرسش که تاکنون تا چه میزان از این مداخالت توانسته ایم  نتیجه گیری کنیم خاطر نشان 
کرد: نباید مداخله ای بی جا درزندگی جوانان انجام شود بلکه بایدت کاری کنیم که از ذهن 
جوانان آینده بهتر از امروز باشد.جهانگیری گفت: هیچ موضوعی ایران را تهدید نمی کند و 
هیچ مساله ای  در داخل کشور وجود ندارد که قابل حل نباشد تمام  چالش ها و دغدغه های 
پیش روی ملت در زمینه های مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی با 
این شرط که اعتماد مردم  را نسبت به آینده سرد نکنیم و آینده را در ذهن جوانان تیره و 
تار جلوه ندهیم قابل حل است. نباید جوانان  از آینده بهراسند بلکه باید مطمئن باشند که 

آینده ی بهتری پیش روی آنهاست.جهانگیری با  دعوت از جوانان ، احزاب و تشکل های 
مختلف برای برگزاری جلسات مشترک درباره ی موضوعات گوناگون و انجام گفت و 

گوی فیمابین  اظهار کرد: زمانی بود که همه گروههای سیاسی با گرایش های مختلف 
در احزاب جلســاتی مشترک برگزار می کردند گرچه با پیگیری هایی که انجام 

می دادند . امروز نشــد که برای بزرگترها چنین جلساتی برگزار شود 
اما من هنوز مایوس نشــدم و معتقدم که گفت و گوی ملی میان 
بزرگترها و جریانات سیاسی و همچنین دولتی ها و مسئوالن قوای 
سه گانه و مسئوالن کشور راه حل بسیاری از مشکالت است. در 
گذشته زمانی جوانان این کار را شروع کرده بودند االن نیز آنها باید 
این کار را ادامه دهند تا تبدیل به الگویی برای  دیگران شود.وی 
با اشاره به شرایط بین المللی و برخی اظهارات مطرح شده علیه 
جمهوری اسالمی ایران طی روزهای اخیر افزود: طی دو سه روز 
اخیر تهدیدات زیادی علیه کشور ایران مطرح شد و اظهارات 
گستاخانه ای در این باره به زبان آورده شد،نفس این که راجع 
به کشور بزرگی مثل ایران این گونه حرف بزنند نشان بدی از 
دنیای امروز است. در این شرایط درمقابل چنین حرکت هایی 
حتما در داخل کشــور نیازمند تفاهم باشیم و عده ای باید 
آغازگر این تفاهم شوند.وی با اشاره به برخی مطالبات مطرح 
شده از سوی جوانان در این نشست تصریح کرد: بسیاری 
از مطالباتی که مطرح شد نباید مشکل امروز کشور باشد 
و ما نمی دانیم که چرا علی رغم پیگیری ها عده ای اصرار 
دارند که این مشــکالت حل نشوند.وی با تاکید بر این 
که راه اصالح راهی دشوار است،  گفت: باید بدانیم که 
راه اصــالح ، عصبیت، تندخویــی، بد اخالقی و متهم 
کردن دیگران را نمی خواهد بلکه گاهی نیازمند مقاومت 

،استقامت، صبوری است ، با رعایت این اصول اصالح امور 
شدنی است.جهانگیری با اشاره به برخی از انتقادات نسبت به 

عدم حضور جوانان در بدنه مدیریتی کشور و باال بودن سن اعضای 
کابینه دولت اظهار کرد:  فکر نمی کنم از این که مطرح می شود 
مدیریت کشور باید جوان شود حتما منظور این است  جوان بودن 
سی نفری است که دور میز دولت می نشیند باید چهره ای جوان 
باشند و سالخورده نباشند؛ زیرا مشکل جوانان با جوان شدن افراد 

دور میز دولت حل می شود.

جهانگیری :

عده ای اصرار دارند مشکالت حل نشود

نرخ رشد باروری 
تا ۱۴۰۰ صفر می شود

کشور در جنگی 
با ویژگی هایی خاص است

نماینده مردم ســمیرم در مجلــس، با یادآوری 
وجود 3 میلیون زوج نابارور در کشور، گفت: اگر 
نرخ باروری به وضعیت فعلی پیش رود تا ســال 

1400 به صفر خواهد رسید.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر،اصغر ســلیمی با 
یادآوری 3 میلیون زوج نابارور در کشور ناباروری 
را عاملــی موثر در کاهش نرخ موالید دانســت و 
اظهارداشــت: اگر نرخ باروری به وضعیت فعلی 
پیش رود تا ســال 1400 به صفر خواهد رسید؛ 
بر اساس آمارهای مسئوالن وزارت بهداشت طبق 
سرشماری سال 1395، ســن زنان 15 میلیون 
خانوار بین 15 تا 49 ســال بــود که 20 درصد 
این خانواده ها نابارور بودند.وی با هشــدار نسبت 
به اینکه ساختار ســنی کشور در حال پیشروی 
به ســمت پیری است ناباروری را عاملی موثر در 
کاهش نرخ باروری دانست و افزود: اگر به دنبال 
رشد جمعیت و فرزندآوری در کشور هستیم باید 
حمایت های بیمه ای و اقتصادی مناســبی را از 

زوج های نابارور داشته باشیم.سلیمی با یادآوری 
توجه نمایندگان به حمایت بیمه ای از ناباروری در 
برنامه ششم، تصریح کرد: در بودجه 9۷ اعتباری 
پیش بینی شــده اما بســیار اندک بوده و امکان 
پوشش زوج ها را ندارد نیاز است اعتبارات کافی 
را در بودجه ساالنه برای درمان ناباروری در نظر 
گرفت زیرا هزینه درمان ناباروری بســیار سرسام 
آور بوده و این موضوع مهمترین چالش زوج های 
نابارور است.وی از کمبود مراکز تخصصی درمان 
ناباروری در کشــور انتقاد کرد و گفت: تجهیز و 
افزایش مراکز درمانی و پوشش بیمه ای بر اساس 
سیاست های کلی جمعیت ابالغی از سوی مقام 
معظم رهبری باید در دستور کار وزارت بهداشت 
قرار گیرد.ســلیمی با انتقاد از اینکه حمایت ها 
از زوج هــای نابارور به هیچ وجه کافی نیســت، 
تصریح کرد: برای رشــد جمعیت و پیشگیری از 
پیری جمعیت دولت و خیرین باید در حمایت از 
زوج های نابارور گامی جدی بردارند.وی افزایش 
ســن ازدواج، آلودگی هوا و میزان سرب موجود 
در هوا، تغذیه نامناســب، توســعه شهرنشینی و 
تغییر شــیوه زندگی را در ناباروری موثر دانست 
و گفت: متاسفانه در گذشته ۷0 درصد جمعیت 
در روســتاها ساکن بودند و 30 درصد در شهرها 
اما در حال حاضر این موضوع برعکس شده است، 
برای رشد جمعیت باید بهبود وضعیت اقتصاد و 
اشتغال در دستور کار دولت قرار گیرد و از سویی 
حمایــت ها به ویژه حمایت بیمه ای از زوج های 

نابارور افزایش یابد.

دفاع  معارف  اینکه  بیان  با  ارتش  کل  فرمانده 
مقدس ما را از سختی ها و مشقات امروز و فردا 
سربلند بیرون خواهد آورد، اظهار کرد: امروز هم 
کشور ما در جنگ با نظام سلطه به سرکردگی 
آمریکای جهانخوار و جنگی با ویژگی های خاص و 

با سختی ها و ویژگی های خاص خود است.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، امیر سرلشکر 
سید عبدالرحیم موسوی با بیان این که »بعضی 
آدم ها، جوامع، ملت ها و کشورها در سختی ها و 
فشارها نابود می شوند و بعضی با این فشارها و 
دوران  کرد:  تصریح  می گیرند«،  اوج  سختی ها 
و  ملت  کشور،  که  بود  دورانی  مقدس،  دفاع 
رزمندگان ما از جنبه های مختلف در فشارهای 
سخت و طاقت فرسا قرار گرفتند، اما با رهبری 
پیامبرگونه حضرت امام)ره( از این آزمایش بزرگ 
تا بلندی های عزت اوج  سربلند بیرون آمدند و 
گرفتند.وی با تاکید بر این که »هیچ کشور، ملت، 
جامعه و انسانی در رفاه، راحتی و تن آسایی به 
جایی نرسیده است« حاصل راحت طلبی را ذلت، 
شکست و حداقل در جا زدن دانست و خطاب به 
دانشجویان دانشکده های افسری گفت: این مردان 
بزرگی که با بزرگواری به عنوان پیشکسوت، استاد 
و راوی رنج این سفر را متحمل شده اند، نمایندگان 
در  که  هستند  عزت آفرینی  و  سربلند  نسل 
سخت ترین شرایط، با ایمان و اراده و درایت و علم 
و امید به موفقیت، دشمن متکی به قدرت های به 
ظاهر بزرگ را از این آب و خاک بیرون ریختند و 
درخشان ترین و افتخارآفرین ترین صفحات تاریخ 
این ملت را رقم زدند.امیر سرلشکر موسوی اضافه 

کرد: من از هیئت معارف جنگ و از همه کسانی 
که کمک کرده و می کنند که این یادگار شهید 
صیاد شیرازی به نحو شایسته و موثر اجرا شود 
تشکر می کنم و از دانشجویان عزیز دانشگاه های 
محضر  از  دقیقه ای  هیچ  که  می خواهم  افسری 
با  ندهند.وی  دست  از  را  گرامی  استادان  این 
تاکید بر این که »این معارف دفاع مقدس است 
که امروز و فردا هم ما را از سختی ها و مشقات 
سربلند بیرون خواهد آورد«، یادآور شد: امروز هم 
کشور ما در جنگ با نظام سلطه به سرکردگی 
آمریکای جهانخوار و جنگی با ویژگی های خاص 
و با سختی ها و ویژگی های خاص خود است.وی 
در پایان تصریح کرد: ما به حول و قوه الهی و با 
بهره گیری از معارف دفاع مقدس، از این سختی ها 
و پیچیدگی ها روسفید بیرون خواهیم آمد و پشت 
این دشمن را به خاک خواهیم رساند. در پایان 
این جنگ هم صفحات زرین دیگری در تاریخ 

افتخارات این ملت بزرگ رقم خواهد خورد.

ادامه از صفحه 1 
به همین منظور روسیه درخواست انتقال برخی سرور های این 
پیام رسان به این کشور و امکان دسترسی روسیه به اطالعات 
کاربران روسی را از تلگرام کرد. اما پیام رسان تلگرام از همکاری 
با نهادهای امنیتی این کشور خودداری کرد.همچنین در تیر ماه 
96 و با افزایش یافتن حمالت تروریستی در جنوب شرق آسیا 
در سال گذشته و استفاده نیروهای تروریستی داعش از این 
پیام رسان، کشور اندونزی به دلیل نگرانی از استفاده از این برنامه 
برای تسریع تبلیغات تروریستی، اقدام به مسدود کردن این 
نرم افزار کرد. ایران نیز در سال 96 تجربه مشابهی داشت و چند 
کانال بدون هیچ محدودیتی مردم را به اغتشاش و رفتارهای 
ضد اجتماعی ترغیب می کردند و تالش مدیران رده باالی کشور 
در توقف این روند ثمری نداشت و نهایتا به فیلتر شدن موقت 

تلگرام منجر شد.
3- شایعه سازی

از آنجایی که تلگرام هیچ همکاری با نهادهای رسمی ندارد، 
مراجع رسمی قابل شناسایی نیستند و اخبار کذب از طریق 
کانالهای تقلبی به سادگی در جامعه منتشر می شود و صحت 
سنجی این اخبار برای مخاطبان عادی بسیار دشوار خواهد بود. 
همین موضوع زمینه انتشار بیش از پیش شایعات در جامعه را 
فراهم می کند. حتی اگر شایعات پس از مدتی تکذیب شوند، 
متن شایعه انتشار وسیع تری داشته است و تاثیر خود را بر 
جامعه خواهد گذاشت به عنوان مثال اخیرا رئیس کل بانک 
مرکزی اعالم کرد که التهاب بازار ارز از تلگرام کلید خورده 

است.در سطح شخصی نیز اگر کسی با سوء استفاده از تصویر و 
نام فرد دیگری اقدام به تشکیل یک کانال کرده است و در آن 
محتواهای نامناسب و دروغ منتشر کند بدون همکاری سرویس 
زمینه  این  در  تلگرام  و  داد  انجام  اقدامی  نمی توان  دهنده، 

هیچ گونه همکاری با نهادهای قضایی انجام نمی دهد.
4- باجگیری

یکی از جرایم رایج که در تلگرام اتفاق می افتد باجگیری و تهدید 
است. ناآگاهی برخی اقشار جامعه نسبت به مسائل ایمنی و در 
اختیار گذاشتن اطالعات و تصاویر خصوصی با دیگران سبب 
می شود فرصت سوء استفاده تبهکاران فراهم شود. این موضوع 
در همه شبکه های اجتماعی مشترک است و برای مقابله با آن 
باید بر آگاه سازی جامعه درباره حریم خصوصی و عدم اعتماد 
به مالقات های آنالین تاکید شود. با این حال امکان پیگیری 
این موارد نیز موجب کاهش شدید این رفتارهای خالف قانون 

خواهد شد.
5- فروش محصوالت قاچاق و غیرمجاز

سالم ترین کسب و کار غیرمجاز در تلگرام، فروش اجناس قاچاق 
است که ضرر اقتصادی فراوانی را برای تولیدکننده داخلی و 
حتی فروشندگان رسمی کشور ما به همراه دارند. اما از آنجا که 
مدیران کانال های تلگرام امکان شناسایی ندارند، خرید و فروش 
به این موارد محدود نشده و هرگونه اقالم ممنوعه و نیز خدمات 
و محصوالت غیرمجاز، به سادگی در تلگرام انجام می شوند و 
اغلب این افراد راه ارتباط خود را صرفا یک آیدی تلگرام اعالم 

می کنند.

۶- فروش مواد مخدر
در برخی کانال ها و گروه های تلگرام انواع مختلف مواد مخدر گل 
)ماری جوانا(، LSD، کوکائین، و ... به فروش می رسد. جالب 
اینجاست که برخی از این جرائم به صورت طوالنی مدت و بدون 
هیچ مشکلی در حال انجام هستند. به عنوان مثال در تصویر زیر 
یکی از گروه های مروج مواد مخدر در تلگرام مشاهده می شود که 
طی 6 ماه انتهایی سال 1396 در این زمینه فعال بوده و طی این 
مدت هیچ برخوردی نیز با آن صورت نگرفته است.اما تلگرام اساس 
سیاست خود را گمنامی کاربران برای دور زدن قوانین کشورها بنا 
کرده است و البته مشکل همکاری نکردن تلگرام با نهادهای قضایی 
و انتظامی تنها منحصر به ایران نیست. تلگرام در کشورهایی مانند 
عربستان، چین، عمان به طور کامل فیلتر است و امکان دسترسی 
کاربران به آن کامال مسدود می باشد و اخیرا کصشورهای روسیه 
و اندونزی نیز این پیام رسان را فیلتر کرده اند. اقدامات تلگرام باعث 
شد تا خانم »ترزا می« نخست وزیر انگلستان در نشست داووس 
در سال گذشته مشخصا به تلگرام اشاره کرده و این پیام رسان را 
»خانه مجرمان و تروریست ها« بخواند.تلگرام در ادامه سیاست های 
پنهانکارانه خود و در اقدامی در حال ایجاد سرویسی است تا جلوی 
هرگونه فیلترینگ را بگیرد. این همه اقدامات در حالی از سوی تلگرام 
دنبال می شود که اغلب افراد عادی جامعه از شبکه های پیام رسان 
برای استفاده های روزمره، سرگمی و دریافت اخبار استفاده می کنند 
و اطالعات آنها نه نیازی به رصد دارد و نه امکان رصد همه آنها وجود 
دارد. اما عده بسیار محدودی که از این گمنامی افراطی بهره  می برند، 

خالفکاران و بر هم زنندگان نظم جامعه هستند.

تلگرام بهشت 6 گروه از خالفکاران



یکشنبه 9  اردیبهشت 1397                                                                                                                                                                                                     شماره 3745  3
اخبار

استقبال تهران از عادی سازی روابط دو کره
قاسمی گفت: تهران همواره خواهان تنش زدایی در شبه جزیره کره 
بوده و از تالش ها و اقدامات رهبران کره شمالی و کره جنوبی در مسیر 

تنش زدایی و عادی سازی روابط استقبال می کند.
به گزارش زمان به نقل از مهر، بهرام قاسمی به تحوالت مثبت اخیر در 
شبه جزیره کره اشاره کرد و ادامه داد: ایران دیدار اخیر رهبران دو کشور 
کره شمالی و کره جنوبی را گامی مسئوالنه و در مسیر درست می داند 
کــه می تواند به صلح و امنیت پایدار منطقه ای و جهانی کمک موثری 
کند. ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: سیاست اصولی و همیشگی 
ایــران مخالفت با هرگونــه تولید، برخورداری، نگهداری و اســتفاده از 
تسلیحات کشتارجمعی بوده و از هرگونه تالشی که به عاری شدن جهان 
از این گونه تسلیحات بیانجامد، حمایت کرده است. قاسمی تاکید کرد: 
جمهوری اســالمی ایران معتقد اســت که فصل جدید و تاریخی تنش 
زدایی در شــبه جزیره کره، باید هوشــیارانه، بصورت دوجانبه و بدون 
دخالت و تحریک کشــورهای فرامنطقه ای تداوم یابد.وی به سیاســت 
و رویکرد رئیس جمهوری آمریکا در ســالهای اخیر و عدم پایبندی این 
کشور به تعهدات بین المللی خود اشاره کرد و یادآورشد: تجربه 40 ساله 
جمهوری اســالمی ایران بویژه تجربه اخیر در موضوع برجام نشان می 
دهد دولت آمریکا، بازیگری قابل اعتماد نیست و التزامی به تعهدات بین 
المللی خود ندارد و در نتیجه، از صالحیت الزم برای مشارکت در تعیین 
معادالت و ترتیبات بین کشــورها برخوردار نیست؛ این موضوع در سال 
های اخیر و در دولت ترامپ نسبت به گذشته، تشدید شده است. قاسمی 
تاکید کرد: بنابراین عمیقا بر این باوریم که تنش زدایی در شبه جزیره 
کره باید بدون ارتباط دادن ترتیبات آن به دخالت و تحریکات احتمالی 

آمریکا، به مسیری که رهبران دو کره در پیش گرفته اند، ادامه یابد.
 

تلگرام اطالعات کاربران ایرانی را
 از کشور خارج کرد

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشــاره به توقف اســتقرار سرورهای 
تلگرام گفت: قرار بود تلگرام اطالعات کاربران ایران را در کشور خودمان 

نگهداری کند، اما اطالعات را از کشور خارج کرد.
بــه گزارش زمان به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، عباس آسوشــه با 
بیان اینکه تلگرام به تعهدات خــود عمل نکرد، گفت: تصمیم گرفتیم 
امکانات CDN را که فقط برای کاهش هزینه هایش اســتفاده می کرد 
از آن بگیریم و در اختیار پیام رســان های داخلی بگذاریم.معاون فناوری 
اطالعــات مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه تلگرام به تعهدات 
خود عمل نکرد، اظهار کــرد: از آنجا که این کار را انجام نداد، اطالعات 
کاربران ایرانی را از کشــور خارج کرد و از امکانات ما فقط برای کاهش 
هزینه های خود استفاده می کرد، تصمیم گرفتیم این امکانات را به جای 

تلگرام در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهیم.
معــاون فناوری اطالعات مرکز ملی فضای مجــازی عنوان کرد: تلگرام 
در ارتباطات اولیه از سرورهای اروپایی خود برای ارتباط کاربران ایرانی 
اســتفاده می کرد و از CDNهای مستقر درایران فقط برای کانال های 
پربازدید بهره می برد.به گفته آسوشه قرار بوده تلگرام اطالعات کاربران 

ایران را در کشور خودمان نگهداری کند.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد

خواسته های آمریکا برای تغییر 
برجام غیرقابل پذیرش است

وزیر امور خارجه کشــورمان با تاکید بر این که 
»هیچ راه حل نظامی برای بحران ســوریه وجود 
ندارد«، گفت که مذاکرات آستانه تنها راهی بود 
که توانســت به برقراری صلح پایدار در ســوریه 
منجر شــود.به گزارش زمان به نقل از به گزارش 
ایسنا، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 
که به منظور شرکت در یک نشست سه جانبه با 
سرگئی الوروف و مولود چاووش اوغلو همتایان 
روس و ترکیه ای خود به مسکو سفر کرده است، 
پس از برگزاری این نشســت در یک کنفرانس 
خبری مشــترک تاکید کرد که هیــچ راه حل 
نظامی برای بحران ســوریه وجــود ندارد. وی با 
بیان این که »مذاکرات آستانه تنهای راهی بود که 
توانست به برقراری صلح در سوریه منجر شود«، 
تصریح کرد: در نشست بعدی آستانه در ماه مه 
قرار است درباره مســائل سیاسی شامل تبادل 
زندانیان گفت وگو شــود.وی در ادامه گفت که 
ایران به عنوان یک قربانی تسلیحات شیمیایی در 
گذشته استفاده از این سالح ها را به شدت محکوم 
می کند و امیدوار است که سازمان منع تسلیحات 
شیمیایی تحقیقاتی درست و عادالنه در سوریه 
انجام دهد و به حقیقت دست یابد.رییس دستگاه 
دیپلماسی ایران افزود: آن کشورهایی که از عراق 
هنگام اســتفاده از تسلیحات شیمیایی حمایت 
کردنــد، امروز هیــچ حقی بــرای متهم کردن 
دمشق ندارند.جامعه جهانی مسئولیت دارد که 
به ســوریه که در مقابله با گروه های تروریستی 
همچون داعش، جبهه النصره و بازسازی کشورش 
موفقیت آمیز عمل کــرده، کمک کند.ظریف در 
ادامــه آمریکا را به تفرقه افکنــی میان گروه ها و 
فرقه های مختلف در سوریه متهم کرد و گفت که 
سیاست های واشنگتن غیرسازنده بوده و موجب 
گسترش هر چه بیشتر افراطی گرایی در منطقه 
از عراق گرفته تا افغانســتان شده است.وی در 
بخش دیگری از اظهارات خود به موضع دونالد 
ترامپ رییس جمهور آمریکا در قبال برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( اشاره کرد و خواسته های 
وی درباره این توافق را نقض الزامات بین المللی 
واشنگتن توصیف کرد.وزیر امور خارجه کشورمان 
خاطرنشان کرد: خواسته های آمریکا برای تغییر 
توافق هســته ای از نظر مردم ایــران غیرقابل 

پذیرش است.

خبرخبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یاد گرفتن 
انواع مهارت ها در محیط می تواند اولین گام برای 
به  ورود  و  کشور  در  آموزی  مهارت  فرهنگ  ارتقا 

بازار کار باشد.
در  ربیعی  علی  مهر،  از   نقل  به  زمان  گزارش  به 
حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه بین المللی کار 
با اشاره به برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای برگزاری سلسله نمایشگاه های کار به صورت 
بین المللی و با حضور کشورهای خارجی گفت: این 
نمایشگاه عالوه بر اینکه می تواند به جذب نیروی 
کمک  کار  نیروی  متقاضی  واحدهای  توسط  کار 
کند همچنین می تواند به اتصال نیروی کار ایرانی 
به بازارهای جهانی و اعزام نیروی کار به خارج از 

کشور به صورت رسمی کمک کند.
طرفی  از  کار  المللی  بین  نمایشگاه  افزود:  ربیعی 
مشاغل  در  شده  تولید  کاالهای  اتصال  تواند  می 
خانگی و روستاها به بازار را به عنوان یکی از اهداف 
مشکالت  از  یکی  امروز  که  چرا  کند  دنبال  اصلی 
فعاالن مشاغل خانگی و روستاییان بازاریابی برای 
فروش کاالهای تولیدشده است.وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه به تدریج برگزاری 
در  را  المللی  بین  به صورت  ها  نمایشگاه  نوع  این 
دستور کار قرار می دهیم ادامه داد: با کشورهایی 

صورت  مکاتباتی  هستند  کار  نیروی  متقاضی  که 
گرفته که این نمایشگاه نیز می تواند فرصت خوبی 
از کشور  به خارج  ایرانی  نیروی کار  اعزام  برای  را 
فراهم کند.این عضو کابینه دولت دوازدهم درباره 
دولت  گذاری  سیاست  و  التحصیالن  فارغ  بیکاری 
کار  نیروی  از  بخش  این  تقاضای  به  پاسخ  برای 

یک  ایرانی  کاالی  و  ایرانی  کار  از  حمایت  گفت: 
انسانی  نیروی  طیف،  این  ابتدای  که  است  طیف 
به  من  توصیه  بنابراین  دارد؛  قرار  افراد  مهارت  و 
جوانان مهارت آموزی و ارتقای سطح مهارت های 

فردی است.
وی با تاکید بر اینکه ما باید یک پارادایم ذهنی را 

در جامعه ایجاد کنیم که هر ایرانی باید یک یا چند 
مهارت را بیاموزد ادامه داد: متاسفانه یک واقعیت 
این ترتیب که  به  تلخ طی دو دهه اخیر رخ داده 
فرهنگ ما ایرانی ها به جای کسب مهارت در جهت 
کسب مدرک و مدرک گرایی هدایت شده است که 

این همان واقعیت تلخ در این مدت است.
انواع  گرفتن  یاد  من  اعتقاد  به  داد:  ادامه  ربیعی 
مهارت های فنی ادراکی و ارتباطی در محیط می 
ارتقا فرهنگ مهارت آموزی  برای  اولین گام  تواند 

در کشور و ورود به بازار کار باشد.
کاالی  از  »حمایت  شعار  کنار  در  کرد:  تاکید  وی 
دهیم  قرار  مدنظر  را  اصلی  شعار  دو  باید  ایرانی« 
خوب  کاالی  »تولیدکنندگان  که  ترتیب  این  به 
تولید کنید و مردم کاالی ایرانی بخرید«. بنابراین 
تولیدکننده باید کاالی خوب تولید کند و در نهایت 
باید مصرف کاالی ایرانی را با فرهنگ سازی افزایش 
دهیم.وزیر کار تاکید کرد: در مجموع طیف حمایت 
که  دارد  اصلی  قسمت  سه  ایرانی  کاالی  و  کار  از 
نخستین بخش آن بر نیروی انسانی و مهارت تاکید 
کیفیت  تکنولوژی  فرآیند،  این  ادامه  در  کند.  می 
فرآیندهای  در  و  گیرد  قرار  نظر  مد  باید  قیمت  و 
پایانی این طیف باید بتوانیم بازار داخلی گسترده 

برای تولیدکننده ایجاد کنیم.

وزیر کار اعالم کرد:

مهارت آموزی اولین گام برای ورود به بازار کار

همانطور که میدانیم طرف اصلی و مدعی و به نوعی مشکل ساز در 
مذاکرات انجام شده بر سر بهانه انرژی هسته ای ایران همیشه کشور 
آمریکا بوده که در هر دوره با سنگ اندازی جدیدی دنیا را معطوف به 
طرفهای مخاصمه خود میکند بنابراین در ابتدا شناخت کلی نظام حاکم 

در این کشور اهمیت به سزایی دارد.
  اگر به طور کالسیک به آمریکا نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد 
آمریکا دارای نظامی مبتنی بر نظام فدرالی و تقسیم کار بین دولت فدرال 
و دولت های ایالتی است و در حقیقت هر ایالت دارای اختیار کامل در 
امور داخلی خود بوده و صالحیت دولت فدرال تنها در ضرب سکه و چاپ 
اسکناس ، تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی ، تشکیل ارتش ، 
اعالم جنگ ، تشکیل دادگاه های عالی و تدوین قوانین و تاسیس اداره 
پست میباشدهمانطور که مالحظه می کنید در حقیقت طرف اصلی 
مشکالت موجود در تمامی زمینه ها مربوط به دولت فدرال رزرو آمریکا 
است و این دولت با 15 وزارتخانه مختلف و سازمان های مهم وابسته 
کمیسیون  غذایی.  مواد  اداره  زیست.  محیط  حفاظت  آژانس  شامل 
سازماندهی هسته ای ، و بنیاد علوم آمریکا و برخی از سازمان های دیگر 

درحال اداره کردن امور میباشد .
سیاست اقتصادی آمریکا پس از بررسی نیازهای بازارهای مختلف و 
اشارات صاحبان سرمایه در مجلس سنا . توسط وزارت خزانه داری و 
شورای مشاورین اقتصادی و اداره مدیریت و بودجه و وزارت بازرگانی 
بررسی شده و چگونگی نیل به این اهداف توسط این ادارات تدوین و 

دیکته می گردد
با بررسی تاریخ اقتصادی و سیاسی دولت فدرال آمریکا که نقطه مورد 
بررسی ما هست مشخص می شود که این دولت در سیاست خارجی 
خود تنها در صدد کسب سود و منافع مالی محض از روابط با سایر 

کشورها بوده است .
با این دید بوده که آمریکا توانسته 24 درصد تولید ناخالص دنیا،  و 

بزرگترین اقتصاد جهان و مالک ثلث ثروت کره زمین باشد.
بودجه نظامیش،  درصد بودجه دفاعی جهان ) 3 برابر چین - 9 برابر 
روسیه-  49 برابر ایران(  است.  مداخله گر ترین ملت جهان  که در یک 

قرن در۷0 کشور، عملیات نظامی انجام دهد.
دالر آمریکا، ارز ذخیره ای اصلی جهان - 64درصد  ذخیره بانک های 

مرکزی - 39درصد بدهی  و 85درصد  مبادالت فارکس است.
 و این طرز تفکر و عملکرد. بیشتر ناشی از عوامل بیرونی تاثیر گذار 
مانند بورسهای مختلف دنیا و تصمیم گیرندگان عرصه تولیدی در داخل 

میباشد.
 چراکه آمریکا قبل از آنکه یک کشور و با سیاست ها و تصمیم گیرندگان 
و مردمی مشخص باشد بیشتر به نظر بنده یک مجمع الشرکت بزرگ 

است .
این  گیری  تصمیم  که  بین المللی  بزرگ  شرکت های  از  مجموعه ای 
شرکت ها در بورس های مختلف دنیا و توسط سهامداران کشورهای 
مختلف و بر مبنای سود و زیان تعیین شده و سناتورها به عنوان مدیران 
و حتی صاحبان برخی از این شرکتها با به کارگیری ابزار قوی سیاسی 
آنها را به سمت سودآوری هدایت می نمایند. ورئیس جمهور ها و کابینه 
دولت آمریکا تنها به عنوان یک مدیر روابط عمومی و نقشی هماهنگ 
کننده در  سطوح پایین تر را به عهده دارند و مردم آمریکا نیز به عنوان 
کارگران و کارمندان این مجموعه و با کار و تالش مستمر دستمزد خود 

را ابتیاع میکنند.
 همه ما بارها دیده ایم که در یک روز رئیس جمهور آمریکا با دالیل واهی 
در حال امضای حمله به یک کشور و مردم بی گناه است و در روز بعد 

به همراه خانواده خود در حال کمک به فالن 
موسسه ایتام و یا ایجاد مرکز خیریه ای است 
یا حتی بعد از برکناری دائماً در حال مخالفت 
با تهاجم و جنگ ستیزی دولت آمریکا است. 
در نگاه اول و بسیار سطحی همه ما ممکن 
است بگوییم در حال فریب افکار عمومی دنیا 
هستند در حالی که به نظره بنده این طور 
نبوده و رئیس جمهورهای آمریکا در زمان 
صدارت خود تنها امضا کننده محض هستند 
و اختیار کمی بابت اخذ تصمیمات قطعی و 
سودآوری شرکتهای بزرگ نفتی و تسلیحاتی 
و یا غذایی دارند و تصمیمات اصلی شامل باال 
بردن تولید ، به دست آوردن بازارهای جدید 
و کسب باالترین نرخ سودها قبال در بورس 
به عنوان مالکین و سهامداران  های جهان 
شرکتهای آمریکایی گرفته شده و به مدیران 

آنها دیکته می شود.
از طرفی آمریکا بعد از اجالس برتن وودز با 

چاپ دالرهای بدون پشتوانه پایه پولی خود را افزایش داد و بخش قابل 
توجهی از پول های خلق شده را توسط دولت  فدرال رزرو به خارج کشور 
منتقل کرد و با فرستادن دالرهای کاغذی خود به سراسر دنیا مواد اولیه، 
نفت ، ماشین آالت، نیروی کار ارزان کسب کردند یعنی کشورهای دنیا 
به ازای چند تکه کاغذ منابع خود را در اختیار آمریکا گذاشتندو به نوعی 
تورم خود را به دنیا منتقل نمودند . این معامله تا مدتی سود دوطرفه تلقی 
می شد اما وقتی کشورهای دنیا بخواهند دالرها را بازگردانند و زمان آن 
فرا برسدو حجم پول در آمریکا افزایش یابد آنوقت تورم صادر شده است 
در طی چند دهه گذشته و به واسطه چاپ دالرهای بی پشتوانه به خود 
آمریکا بازمی گردند.و آنهم با شدت و تداوم بیشتر از حد پیش بینی شده 
ودر یک بازه زمانی سریع . چراکه تصمیم گیرندگان نهایی که همانا   
بورسهای مختلف دنیا و مدیران و سهامدارانی )عمدتا صهیونیستی( 
هستند و کماکان به رویه قبلی خود یعنی کسب سود صرف تاکید داشته 

و اصوال در این راه چیزی به نام کشور آمریکا را نمیشناسند.
پس ما با دولت فدرال رزروی طرف هستیم که اوال کمترین اختیار را 
در تصمیمات بزرگ سیاسی و اقتصادی خود دارد و بیشتر تحت تاثیر 
فشارهای اقتصادی اقدام به اخذ تصمیمات هولناک سیاسی و نظامی 
میکند. ثانیا با حجم عظیمی از دالرهای بدون پشتوانه و در حال برگشت 

مواجه است که احتمال فروپاشی اقتصادی را بهمراه خواهد داشت.
و به دلیل درهم تنیدگی سرمایه گذاری اقتصادی شرکتهای دنیا ، بسیاری 

از اقتصادهای بزرگ دنیا را با خود درگیر.و
بیشتر نظامهای اقتصادی سود و زیان خود را در گرو سود و زیان آمریکا 
می پندارند.)اینست که می بینیم در قضیه برجام تمامی کشورهای 
قدرتمند اقتصادی دنیا پا به پای آمریکا و به گونه ای شریک وار در کنار 

آمریکا و به نوعی مقابل ما می نشینند و مذاکره میکنند(
حال این مجمع الشرکت با این شرایط چه باید بکند و برای برون رفت از 

این مصائب چه تمهیداتی باید بیاندیشد .
در این مسیر چندین گزینه پیش روی آمریکاست : یکی از محتملترین و 
پر بازده ترین راه حل ها داشتن  تولید مستمر آنهم از نوع پر بازده نظامی 
آنست چرا که اوال این تولیدات به سرعت مصرف شده و اصطالحا با یک 
شلیک مصرف شده و بعنوان کاالی سرمایه ای در چرخه  اقتصادی باقی 

نمی ماند تا نیاز به خدمات و مشکالت پس از فروش داشته باشد.

دوم اینکه تولید تسلیحات نظامی دارای رقبای بسیار کم و اصوال کم 
رقیب هستند و هر قیمتی که برای آن مطالبه شود کمتر متخصصی توان 
واکاوی قیمت تمام شده آنرا دارد .)مانند موشکهای دو میلیون دالری که 

در چادرهای بیست دالری افاغنه شلیک میشدند(
 تسلیحات نظامی فقط نیاز به یک جنگ فرسایشی دارد تا از یک سو 
چرخه تولیدات در آمریکا تداوم داشته و از سوی دیگر صورتحسابهای 
کالن به نام یکی از طرفهای مناقشه صادر شود مانند جنگ عراق و 

کویت .
 و در آخر نیز جالب است که با نابودی کلیه تاسیسات و زیرساختهای 
کشور مورد مخاصمه امکانی دوباره را برای خود و هم پیمانهایش جهت 

بازسازی دوباره فراهم بیاورد .
و در این میان خاورمیانه یکی از معدود نقاط جهان است که با اختالفات 
دینی و طایفه ای فراوان امکان ایجاد این درگیریها در آن بسیار باال بوده 
و با منابع عظیم خدادادی که دارد به سرعت می تواند خسارتهای وارده 

را جبران نماید.
حال اگر احتمال دهیم آنها به دنبال این رویه در ایران باشند تا بتوانند 
در مقابل دالرهای در حال بازگشت خود مقابله کنند تا دچار سقوط 
اقتصادی نشوند .چه خواهد شد؟و یا بهتر بگوییم باید موضوع را چگونه 

مدیریت کنیم؟
اولین راه مجهز شدن به انواع تجهیزات  نظامی موثر بوده تا مانع از هرگونه 
تعرض احتمالی و گیر افتادن در بازی خطرناک این هیوالی سیری 
ناپذیر گردیم که بحمداله کشور ما با راهنمایی های مقام معظم رهبری و 
هوشیاری مسولین و تالش متخصصان در این مسیر بازدارنده موفق بوده 
و آنرا بعنوان یکی از ابزارهای تامین امنیت مردم همواره دنبال نموده است 

دومین راهکار بکارگیری گفتمان سیاسی و مذاکره بوده 
که به دلیل تبلیغات جهانی علیه نظام جمهوری اسالمی .  و جنگ طلب 
نشان دادن ایران در اذهان عمومی دنیا و اقدام به تحریمهای مختلف 
صنعتی .بازرگانی و سیاسی و به قول خود منزوی سازی ایران به این بهانه 
های واهی . مسئولین نظام پس از سالها درگیری لفظی و بهانه جویی 
های متعدد. برای اثبات سونظر آمریکاو احترام به نظرات برخی در داخل 
و احترام به پیشنهاد سایر کشورها پای در مسیر پر کش و قوس برجام 

سیاسی گذاشتند.
و نهایتا متن برجام مورد توافق طرفهای مذاکره کننده گردید.که بسیاری 

از صاحبنظران آن را دستاورد جامعه جهانی و 
بسیاری هم دستاورد سیاسی ایران تلقی نمودند.

به دقت  اقتصادی برجام  ابعاد متن  به  اگر  اما 
تنها  این متن  میابیم که  بیاندازیم در  نگاهی 
حقوق اولیه هر کشور یا ملتی در مراودات بین 
بازگردانده  ایران  به  را  با سایر کشورها  المللی 
از  برجام  متن  اجرای کل  در  و چنانچه  است 
سوی آمریکا بد عهدی نشود ما خواهیم توانست 
مراودات عادی مالی و اعتباری خود را بعد از 

تحریمهای جامع سال 2010 از سر بگیریم.
اتحادیه  »مقررات  مفاد  همه  اروپایي  اتحادیه 
اروپایی« را، آنگونه که موخرا اصالح شده است، 
که کلیه تحریم هاي اقتصادي و مالي مرتبط با 
هسته ای را اجرائي مي سازد، از جمله فهرست 
افراد مشخص شده  مربوطه، همزمان با اجراي 
اقداماِت توافق شده ی مرتبط با هسته اي توسط 
ایران، به نحو مشخص شده در پیوست 5، که 
لغو  باشد،  شده  آزمایی  راستی  آژانس  توسط 
خواهد کرد، و )این لغو( شامل تمامی تحریم ها و تدابیر محدودکننده در 

حوزه هاي زیر، که در پیوست 2 تشریح شده، خواهد بود:
 الف - نقل و انتقاالت مالي بین اشخاص و نهادهای اروپایی، از جمله 

موسسات مالی، و اشخاص و نهادهای ایرانی از جمله موسسات مالی؛
ب- فعالیت هاي بانکي، شامل ایجاد روابط کارگزاری بانکی جدید و افتتاح 

شعب و بانکهای تابعه بانکهای ایرانی در قلمرو کشورهای عضو اتحادیه؛
ج- ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکائي؛

و  افراد  برای  سوئیفت(  جمله  )از  مالي  رساني  پیام  خدمات  ارائه  د- 
اشخاص حقوقی نامبرده شده در الحاقیه  1 پیوست 2 شامل بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران و موسسات مالی ایرانی؛
ه- حمایت مالی از تجارت با ایران )اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه(؛

و- تعهد به پرداخت وام هاي بالعوض، خدمات مالي و وام هاي ترجیحي 
به دولت ایران؛

ز- معامالت راجع به اوراق مشارکت دولت ایران و اوراق تضمین شده 
توسط دولت؛

ح- واردات و حمل نفت، فراورده های نفتی، گاز و فرآورده های پتروشیمی 
ایرانی؛        

ط- صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش هاي نفت، گاز 
و پتروشیمي؛

ی- سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی؛
ک- صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی؛

ل- طراحی و ساخت کشتی های باری و تانکرهای نفتی؛
م- ارائه خدمات پرچم و تعیین وضعیت )classification(؛

ن- دسترسی به فرودگاه های اتحادیه اروپایی برای هواپیماهای باری 
ایرانی؛

س-صادرات طال، فلزات گرانبها و الماس؛
ع- تحویل مسکوکات و اسکناس ایرانی؛

ف- صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فوالد و 
صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعتی؛

ذ- لغو فهرست اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها )مسدود شدن اموال 

یک  الحاقیه  در  مذکور  ویزا(  ممنوعیت  و 
پیوست شماره 2 و؛.

بنابراین با اجرای کامل برجام ما در نقطه صفر حقوق انسانی در عرصه بین 
الملل قرار خواهیم گرفت هرچند زحمات شبانه روزی و پر استرس برجام 
با تمامی فشارهای آن دستاوردی بزرگ نسبت به شرایط قبلی هست  اما 
باید بدانیم  ابزار سیاسی آخرین ابزار نخواهد بود و برجام سیاسی گام 
نسخت و سخت ماجراست و به دنبال خود برجام اقتصادی را نیز بعنوان 

یک ابزار اصلی و مهم مطرح میسازد.
بنده اصال قصد ندارم باب جدیدی بنام برجام اقتصادی را پیش رو بکشم 
بلکه معتقدم اصل قضیه همان مسئله اقتصادی  است که با گفتگوی 

سیاسی شروع و ادامه خواهد یافت .
شاید سعی شده با آزاد سازی منابع مالی به نوعی به برجام سیاسی پوشش 
اقتصادی و در راستای منافع اقتصادی حرکت کنیم اما این اقدامات عمال 
مقطعی بوده و آنچه مفید ودیده شدنی است تداوم مناسبات اقتصادی و 
سرمایه گذاری تولیدی در راستای بازارهای جهانی است که اثرات آن در 

اقتصاد جامعه و درآمدهای حکومت تاثیر گذار خواهند بود.
اگر دقت کنیم روند کسب سود شرکتهای بین المللی رویه ای اتمام 
ناشدنی و فشار آنها دائما به مرکزیت اقامتگاه قانونی خود )آمریکا(ادامه 
دار بوده و دولت فدرال رزرو نیز بعنوان مجری مکلف به ادامه این بازی 

خواهد بود .
پس جنگ ، جنگ اقتصادی و بر سر منافع مادی است.

و این مجمع الشرکت بدنبال کسب سود آنهم از نوع سریع آن جهت 
پوشش مشکالت اقتصادی و جلوگیری از تحلیل تولید - سطح سرمایه 
گذاری و اشتغال)در برابر رقبایی چون اروپا و چین ( خود است و به 
دنبال عایدی اقتصادی بعد از برجام سیاسی . اما عمال بعد از اینهمه 
کش مکش پیام برجام چه بوده؟ این که طرف آمریکایی تحریمها را  تا 
حدودی برداشته و در مقابل طرف ایرانی نیز با کاهش فعالیتهای علمی 
هسته ای خود امکان این را خواهد یافت با روسیه و چین و اروپا مراودات 
اقتصادی و مالی و نظامی خود را با سهولتی بیشتری نسبت به گذشته از 
سر گیرد. واین نتیجه که ما بعد از توافق دیگر کاری با هم نخواهیم داشت 
تا حدودی سادگی و قسمت هولناک ماجراست و مطمئن باشیم ایاالت 
متحده که به کام اقتصادی خود نرسیده بعد از کمی سکوت و فراموشی 
بین المللی مسائل برجام حداقل طی یک دوره جابجایی و تغییر در کابینه 
دولتهای دنیا قضیه را به طروقی دیگر دنبال خواهد کرد.در حالی که 
برجام سیاسی باید تنها یک پل ارتباطی سریع و قوی جهت ورود به حریم 
اقتصادی ایاالت متحده و یا بهتر بگوییم دنیای سرمایه گذاری و اقتصادی 
باشد .چراکه از یک طرف نیازهای واقعی جامعه ما مانند اشتغال جوانان 
، حیات و رونق بنگاههای اقتصادی، تداوم برنامه های عمرانی و نظامی 
دولت با کسب درآمدهای مالیاتی و تجاری و همه وهمه در گرو سرمایه 
گذاری و تولید است. واز طرفی اقتصاد آمریکا نیز از سوی دیگر عالقمند 
به بازارهای جدید برای مصرف و سرمایه گذاری و تولید می باشد. بنابراین 
اگر دولتمردان ما بعد از  برجام سعی میکردند ضمن کاهش ورود به 
برخی از  حساسیتهای جهانی حتی بصورت مقطعی و همچنین با ارتباط 
و دعوت از سرمایه گذاران آمریکایی و حتی تعدادی از سناتورهای میانه 
رو آمریکایی طی نشستهایی برای معرفی قابلیتهای اقتصادی ایران دعوتی 
می داشتند امید به ثمر نشستن برجام دو چندان می شد  و با مدیریت 
ایران این تقابل دو طرف سود و منافع چند برابری را به نفع ما رقم می 
زد.در هر حال در مسیر کلیه تعامالت  موجود ، اهرم اقتصادی از قویترین 
و قابل اطمینان ترین ابزارها بوده که سایر ابزارها بدان وابسته و متکی بوده 

و باید به خوبی از آن بهره برداری گردد.

    ضرورت برجام اقتصادی در تکمیل برجام سیاسی
* سید حمید میران                       
                              کارشناس ارشد اقتصادی و مالی

وزیر نیرو گفت: حدود 300 شهر کشور با جمعیت حدود 1۷ 
میلیون نفر در تنش آبی هستند.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، رضا اردکیانیان از کاهش 
و  کرد  یاد  کشور  نقاط  از  برخی  در  بارندگی ها  توجه  قابل 
بارندگی  کاهش  کرمانشاه  مانند  استانی  در  اگرچه  گفت: 
نسبت به سال گذشته در حد چند درصد بوده، اما در برخی 
از استان ها مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و...  ۷5 
تا 80 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته داریم.

مواجه  هم  اقلیمی  تغییرات  با  دیگر  سوی  از  افزود:  وی 
به 50 سال گذشته حدود دو  بگونه ای که نسبت  هستیم، 
مناسب  هم  بارندگی  اگر  حتی  و  داریم  دما  افزایش  درجه 
می برد. باال  نیز  را  تبخیر  میزان  هوا  شدن  گرم  این  باشد 

اردکانیان افزایش جمعیت کشور و باال رفتن مصرف را نیز 
عامل دیگری دانست که بحران کم آبی را تشدید می کند.

وی با بیان اینکه دولت توجه ویژه ای به موضوع آب دارد، 

به  پرداختن  برای  را  ممکن  راهکارهای  همه  کرد:  عنوان 
بررسی  کشور  شهرهای  شرب  آب  تامین  و  آب  موضوع 
کرده ایم.وزیر نیرو همکاری خود مردم را نیز برای پشت سر 
گذاشتن کم آبی ضروری خواند و تاکید کرد: امیدواریم با 
مدیریت مصرف آب توسط مردم، بتوانیم در فصل باقی مانده 
تا تابستان ذخیره خوبی در سدهای کشور داشته باشیم و با 

کمک هم تابستان امسال را نیز پشت سر بگذاریم.
اردکانیان بر لزوم تجدید نظر در شیوه های مصرف آب تاکید 
و اظهار کرد: خصوصا در بخش کشاورزی باید تالش کنیم با 

آب کمتر محصول خشک بیشتری به دست بیاوریم.
اشاره  به وضعیت تنش آبی در شهرهای کشور  وی سپس 
یک  در  نیاز  مورد  آب  که  شرایطی  در  کرد:  خاطرنشان  و 
و  می دهد  رخ  آبی  تنش  نباشد  برابر  موجود  آب  با  منطقه 
به هر میزانی هم که کسری آب داشته باشیم میزان تنش 

بیشتر خواهد بود.

به گفته وزیر نیرو، اکنون حدود 300 شهر کشور با جمعیت 
حدود 1۷ میلیون نفر در تنش آبی هستند.

اردکانیان سپس به وضعیت تامین برق برای تابستان پیش 
رو هم اشاره کرد و گفت: اگرچه تالش های الزم برای تامین 
برق پایدار فصل تابستان انجام شده، اما اگر دست به ترکیب 
خواهیم  خاموشی  رو  پیش  تابستان  در  نزنیم  برق  مصرف 
داشت.وی صرفه جویی و همکاری مردم در مصرف برق را 

نیز ضروری خواند.

وزیر نیرو تاکید کرد:

۱۷ میلیون نفر در »تنش آبی« 

Emai l :  Info@zamandai ly. i r
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بازدید مشتریان کشور«پرو« از سایت صنعتی 
شرکت فوالد خوزستان

کاهش مصرف نسوز در فوالد مبارکه طبق 
استانداردهای جهانی

فنی- هیئت  اهواز:  فر-  وحیدی 
انعقاد  منظور  به  پرویی  بازرگانی 
قراردادهای بلندمدت، سه شنبه چهارم 
فوالد  شرکت  وارد  اردیبهشت9۷، 
این  فرایندهای  از  و  شدند  خوزستان 

شرکت بازدید کردند.
جلسات  برگزاری  ضمن  بازدید  این  در 
فنی و بازرگانی با بخش های فوالدسازی، 
کنترل کیفی، فروش و همچنین بازدید از 
فرآیند تولید فوالد ،  پروتکل فنی بمنظور 
از  گردید.  امضاء  مابین  فی  همکاریهای 
این  با  مذاکره  بهنگام  توجه  قابل  نکات 
تیم در خصوص علت انتخاب بازار ایران، 
جمله  از  کلیدی  نکات  به  پرویی  خریدار 
عدم ایفای تعهدات بعضی از فروشندگان 
سایر کشور برای تحویل بموقع، کیفیت و 

عدم اعتماد به آنان اشاره نمود.
این هیئت تصریح کرد: محصوالت فوالد 
به  المللی  بین  بازارهای  در  خوزستان 
و  شده  تبدیل  اطمینان  قابل  برند  یک 
از آنجایی که هیچ شناختی از توانمندی 

های ایران نداشته اند، تصمیم به بازدید 
جمله  از  ایران  فوالدی  کارخانجات  از 

فوالد خوزستان کرده اند.
فرآیند  از  بازدید  ضمن  یادشده  هیئت 
مصرفی  مواد  مشاهده  و  فوالد  تولید 
بکار گرفته شده در محصوالت، سیستم 
ظاهری  کیفیت  پروسس،  کنترل  های 
شمش ها ، مارکینگ محصوالت با ابراز 
با  تا  کردند  امیدواری  اظهار  خرسندی، 
امضای توافقنامه فنی با فوالد خوزستان 
بتوانند در ردیف یکی از مصرف کنندگان 

محصوالت فوالد خوزستان قرار گیرند.
و  فروش  معاونت  حوزه  است  گفتنی 
با   9۷ سال  در  است  امیدوار  بازاریابی 
پرویی  طرف  با  گرفته  مذاکرات صورت 
بازارکشورهای  در  را  بتواند حضور خود 
کشور  و  دهد  گسترش  التین  امریکای 
پرو را به عنوان دومین کشور این منطقه 
کشور  لیست  به  برزیل  کشور  از  بعد 
از شرکت فوالد  وارد کننده فوالد  های 

خوزستان اضافه نماید.

مدیر  مختارپور  ایرج  اصفهان:  بهادری- 
مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه از کاهش 
این شرکت و ثبت رکورد  مصرف نسوز در 
مصرف نسوز به میزان 6.15  کیلوگرم بر تن 
مذاب در ناحیۀ فوالدسازی در فروردین ماه 

خبر داد.
وی در همین خصوص با اشاره به اینکه مواد 
نسوز یکی از مهمترین و پرمصرف ترین مواد 
و  مصرفی در کارخانجات فوالدسازی است 
کاهش هرچه بیشتر مصرف آن بر قیمت تمام 
است،  مؤثر  بسیار  فوالدی  محصوالت  شدۀ 
فوالد  شرکت  اهداف  جزو  مهم  این  افزود: 
مبارکه بوده تا بتواند با عرضۀ محصول رقابتی 
در بازارهای داخلی و جهانی همواره به عنوان 
یک الگو مطرح باشد که این رکورد گام موفق 

دیگری در این زمینه بوده است.
مختارپور در همین خصوص با تأکید بر عزم 
کاهش  در  نسوز  تعمیرات  مرکز  کارکنان 
هرچه بیشتر هزینه ها و ایجاد ارزش افزودۀ 
باالتر برای فوالد مبارکه در سال 139۷ رکورد 
قبلی در این بخش را به میزان 6.25 کیلوگرم 

بر تن مذاب و مربوط به فروردین ماه سال 
1396 اعالم کرد.

نسوز  مصرف  میزان  این  کرد:  تأکید  وی 
و کاهش هزینه های ناشی از آن می تواند 
به عنوان یک الگوی منطقه ای و جهانی در 

صنعت فوالد مدنظر قرار گیرد.
مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه کسب 
این رکورد را حاصل تعامل و ارتباط تنگاتنگ 
مرکز تعمیرات نسوز و واحدهای تولیدی و 
روشها  اصالح  فوالدسازی،  ناحیۀ  تعمیراتی 
و دستورالعملهای کاری، بازرسی های مداوم 
تجهیزات و همچنین همکاری واحد خرید 
باکیفیت  نسوز  مواد  تأمین  در  اولیه  مواد 
این  کسب  پایان  در  مختارپور  دانست. 
موفقیت را به مدیریت عالی شرکت، معاونت 
بهره برداری و کارکنان فوالد مبارکه تبریک 
گفت و اظهار امیدواری کرد با رعایت تمامی 
اصول و موارد ایمنی و همچنین ادامۀ کنترل 
مصارف و کاهش هزینه های تمام شده، امکان 
رقابت بیشتر با سایر کارخانه های فوالدسازی 

دنیا در کاهش مصرف نسوز فراهم گردد.

 آغاز به کار پروژه بزرگ عمرانی 
شهر به شهر در بابل

حسن زاده- بابل: پروژه بزرگ عمرانی شهربه شهر با 
همت شهرداری و اعضای شورای شهربابل در فاز چهارم 
آغاز به کارکرد. شهردار بابل در آغاز عملیات اجرایی این 
پروژه با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل جاده ساحلی 
باعث زیباسازی و آرامش شهری خواهد بود، گفت: 
اولویت اصلی شهرداری بابل با نگاه عمرانی و به وجود 

آوردن زیر ساخت مهم شهری بوده است.
کبود فیروزجایی با اعالم اینکه نگاه ویژه ای با مسئله 
از شاه  بابل که یکی  راههای درون شهری در شهر 
راههای شمال کشور است موردتوجه قرارگرفته، افزود: 
با توجه به اهمیت موضوع شهرداری با کمک اعضای 
شورای اسالمی شهر علی الخصوص کمیسیون عمرانی 

این شورا پیگیر مطالبات عمومی مردم خواهیم بود.
شهردار بابل در ادامه به مسائل فنی پروژه اظهار داشت: 
فاز چهارم جاده ساحلی که امروز مراحل بازگشایی، 
آزادسازی و زیبا سازی آن آغاز شده ودر مسیر رودخانه 
بابل رود ازبلوار مادر تا شهر امیرکال با مسافت 6  کیلومتر 
که این شهرها را به هم متصل می کند. وی تصریح 
کرد: رودخانه بابلرود یکی از مواقب خدادادی و ظرفیت 

بزرگ گردشگری بابل است. 

 اجرای عملیات توسعه شبکه
 در اسالمشهر

آشامیدنی  آب  تامین  هدف  با  اسالمشهر:  نوری- 
خانه فرهنگ شهرداری واوان عملیات توسعه شبکه 
به طول 300 متر انجام شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب جنوبغربی استان تهران مدیر 
امور آبفای شهر واوان این خبر را اعالم کرد و گفت: با 
عنایت به افتتاح و آغاز به کار خانه فرهنگ شهرداری 
شهر واوان و و وجود منازل و مجتمع های مسکونی 
اطراف این مرکز، علیهذا در خصوص تامین و توزیع آب 
آشامیدنی این مناطق و به منظور ارائه خدمات مطلوب 
به شهروندان علی الخصوص تامین آب آشامیدنی خانه 
فرهنگ ، موضوع توسعه شبکه آبرسانی این منطقه در 
دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرای خطوط انجام 
و به اتمام رسید .  پرویز عبدی با اشاره به مشخصات 
پروژه مذکور یادآور شد : این عملیات از اواسط فروردین 
ماه جاری و با صرف اعتباری معادل 400 میلیون ریال 
از محل اعتبارات جاری و داخلی و با استفاده از لوله 
های پلی اتیلن در سایزهای 200 و 110 میلی متری 
در بلوار حضرت ولیعصر ) عج ( تا مقابل خانه فرهنگ 
انجام شد و پس از نصب انشعابات مربوطه و آبدار کردن 

خط مذکور به اتمام و مرحله بهره بردرای رسید. 

خبر

پیام هاي آموزشي پلیس را جدی بگیرید
بخش اول

الف( حوزه ي فرهنگ ترافیك:
* تفاوت زمان در رانندگي شتابزده و رانندگي با سرعت مطمئن، بیش از چند 

دقیقه نمي باشد. 
* هر تصادفي قطعاً زاییده ي یک تخلف رانندگي است. 

* رعایت حق تقدم عبور، نشانه ي شخصیت اجتماعي و تعالي فرهنگ است. 
* رانندگی قانونمند با وسیله ي نقلیه ي سالم = رسیدن به مقصد

*  منشاء بسیاري از تصادفات مرگبار، خستگي بیش از حد یا خواب آلودگي 
راننده است. 

* فرصت کم را با سرعت زیاد جبران نکنیم. 
* مکالمه با تلفن همراه یا خوردن و آشامیدن در هنگام رانندگي، از عوامل کاهش 

تمرکز و در نتیجه بروز فاجعه است. 
* ترمز A.B.S هم ما را از رعایت فاصله ي ایمني بي  نیاز نمي کند. 

* احتیاط و گذشت را در هنگام رانندگي فراموش نکنیم. 
* مهارت، احتیاط و گذشت؛ سه ویژگي خوب، براي راننده ي خوب

* کارآمد بودن کمربند ایمني، در همه ي دنیا به اثبات رسیده است؛ لحظه اي 
نسبت به استفاده از آن، تردید نکنیم. 

* با بستن کمربند ایمني، استفاده از آن را براي نسل آینده نهادینه کنیم. 
* گذشت را در رانندگي، جایگزین لجاجت کنیم. 

* رعایت قوانین و مقررات، از مهم ترین شاخصه  هاي توسعه  و نشانه ي فرهنگ 
باالي ملي است. 

 آیا مي دانید: * مدت زمان عکس العمل راننده اي که با تلفن همراه صحبت 
مي کند، از 0/5 ثانیه به 1/5 ثانیه افزایش مي یابد.

* اهمیت دادن به نقاط کور خودرو، موجب کاهش تصادف مي شود.
* خط ممتد وسط جاده حکم دیوار قانون است، از آن عبور نکنید. 

* با پرهیز از تخلف در هنگام رانندگي، خاطره  ي خوشي را از سفر برای خود و 
همسفرانمان رقم بزنیم.

* جاده همیشه تسلیم راننده با احتیاط است.
* قبل از سفر، سالمت فني خودرو و همراه داشتن تجهیزات ایمني را به طور 

کامل کنترل نمایید.
* گذشتن عقربه ي سرعت از حد مجاز، یعني نزدیک شدن به خطر و دور شدن 

از ایمني.
* سفر پُر خطر در آغاز سال، یعني استقبال از پشیماني و حسرت...  

* هیچ تصادفی اتفاق نمی افتد؛ مگر اینکه قبل از آن تخلفی صورت گرفته باشد.
* با اولین احساس خستگی و خواب آلودگی از ادامه ي رانندگی اجتناب ورزید.    

* جاده همیشه تسلیم راننده با احتیاط است.
* اجازه سبقت به سایر رانندگان را نشانه ضعف خود ندانیم.               

ب( امنیت در استفاده از طبیعت:
* نوجوانان شیفته ي هیجان و ماجراجویی هستند؛ در سفرهاي نوروزي از آن ها 

غافل نشویم.
* زیبایي و شکوه اگر چه جزئي از طبیعت مي باشد؛ اما خطر نیز جزئي از آن 
است. خطرات طبیعت را دست کم نگیریم.                                                             

ج( حوزه ي تعامل و مشارکت با مردم:
* اصلی ترین معیار مشارکت شهروندان با پلیس، رعایت قوانین و مقررات است.

با عمل به توصیه هاي پیشگیرانه ي پلیس، حالوت آرامش را در کام خود   *
ماندگار کنیم.

* با رعایت قوانین و مقررات، امنیت را زینت بخش نوروز کنیم.
* رشد و بالندگي فقط با وجود امنیت تحقق مي یابد.

* با رعایت حقوق دیگران، الگوي عملي مناسبي براي فرزندان خود باشیم.
* امنیت یک نیاز عمومی و تولید آن نیازمند مشارکت همگان است.

* همبستگي میان مردم و پلیس، تضمین کننده  انضباط اجتماعي است.
پلیس  با  امنیت در هر جامعه اي، مشارکت مردم  پایداري  * مهم ترین شرط 

مي باشد.
* با رعایت قوانین و مقررات، پلیس را در خدمت رساني یاري کنیم.

* همه ي ما در تولید امنیت نقش داریم.
* مهم ترین مؤلفه ي برقراري امنیت توسط پلیس، برخورداري از اعتماد مردم 

است.
* امنیت جز با قانون مداري حاصل نمي شود.

* با عمل به قوانین و مقررات، در جهت تعالي فرهنگ جامعه خود بکوشیم.
* ضعف آگاهي قرباني، مهم ترین عامل بروز جرایم و آسیب هاي اجتماعي.

* مهم ترین پشتوانه براي اقتدار پلیس، اعتماد مردم است.
* دستاورد اقتدار پلیس، امنیت براي همگان است، به جز تبهکاران

* بي تفاوتي نسبت به بروز جرم، خدمت به ظالم است و خیانت به مظلوم
* نسبت به ارزش ها و هنجارهاي جامعه ي خود حساس باشیم.
* فرق میان قانون مداري و قانون گریزي، امنیت و ناامني است.

* پلیس قادر به برقراري امنیت خواهد بود؛ اما به شرط اراده مردم
* هوشیاري مردم در برابر مجرمان، از حضور مقتدرانه ي پلیس هم کارآمدتر است.

* برخورداري از امنیت حق شهروندي و حفظ آن تکلیف شهروندي است.
* قانون گرایي را از کودکي در فرزندانمان نهادینه کنیم.

* با رعایت قوانین و مقررات، پلیس را در ارائه ي خدمت  مضاعف در نوروز یاري 
نماییم.

* حقوق هم وطنان خود را با بي اعتنایي به قوانین ضایع نکنیم.                    
د( توصیه هاي انتظامي مربوط به فعالیت هاي نظافت منزل:

* هنگام انجام کارهاي خانه از فرزندان خردسال خود غافل نشوید.
* هنگام پهن کردن فرش کاماًل مراقب خود و فرزندانتان باشید؛ چرا که خطر 

سقوط از ارتفاع و یا برقگرفتگي در آن شرایط وجود دارد.
* کارگران خدماتي مورد نیاز خود را فقط از شرکتهاي معتبر تأمین نموده و به 
صرف تبلیغ در روزنامهها و ارائهي شمارهي ثبت، به هیچ شرکتي اعتماد نکنید. 
منطقیترین راه ممکن این است که شرکتهاي خدماتي معتبر را از قبل شناسایي 

نموده و این کار را به روزهاي پایاني سال موکول نکنید.
* شستشوي فرش خود را به مراکز معتبر و شناخته شده بسپارید.

* قبل از انتقال فرشها و قالیهاي گرانقیمت خود براي شستشو، از آنها فیلم و 
عکس تهیه کنید.

* مشخصات ظاهري افرادي که قصد انتقال فرش شما براي شستشو را دارند 
و نیز خودرو و شمارهي آن را یادداشت کنید تا در صورت نیاز در اختیار پلیس 

قرار گیرد.
* هنگام حضور کارگران در خانه، اگر تنها بودید، از نزدیکان خود یا همسایهها 

بخواهید در خانهي شما حضور داشته باشند.
* پول، طال و اشیاء قیمتي خود را در مکان قابل دسترس قرار ندهید.

* اگر فرش یا مبلمان شما در زمان تعیین شده براي شستشو تحویل نشد، 
موضوع را به پلیس گزارش کنید.

* کلید منزل خود را در دسترس قرار ندهید و در صورت رفت و آمد افراد غریبه 
به خانهتان توپي قفل در را تعویض کنید.

* از ارائهي اطالعات به کارگران خدماتي مبني بر مسافرت یا برنامههاي خود در 
ایام نوروز خودداري کنید.

* کودکان خود را با کارگران خدماتي که به قصد نظافت به خانهي شما آمدهاند، 
تنها نگذارید.

* از پذیرفتن آبمیوه یا خوراکي از کساني که قصد انتقال فرش شما براي شستشو 
را دارند، خودداري کنید.

* در صورت مشکوک شدن به رفتار این قبیل افراد، پیش از هر اقدامي موضوع را 
به مرکز فوریتهاي پلیسي 110 گزارش کنید.        

ادامه دارد....

نکته

مدیرعامل  زمان:  خبرنگار  امیررضاصادقی- 
شرکت ناجی گیاه ناجیان با اشاره به تالش های 
مستمرصورت گرفته در راستای راه اندازی کشت و 
صنعت فرآورده های ارگانیک درمنطقه آذربایجان 
به کم توجهی  این شرکت، نسبت  شرقی توسط 

وزارت جهاد کشاورزی، ابراز گالیه مندی کرد.
یحیی ناجیان ضمن بیان این مطلب که حمایت از 
تولید کنندگان داخلی از سوی دولت مردان، یکی 
از راه های مهم دست یابی به توسعه پایداردرحوزه 
صنعت و اشتغال است، افزود: در دورانی که کشور 
درشرایط  نه چندان مناسب اقتصادی به سر می 
حوزه  گذاران  سرمایه  از  بخشی  سویی،  از  و  برد 
خود  های  سرمایه  کردن  خارج  درصدد  تولید 
ازاین مسیرهستند روا نیست که با کم توجهی ها، 
موجبات دلسردی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
فداکاری که عالوه برتالش برای بقا، درصدد رشد و 

توسعه تولید و اشتغال هستند، فراهم گردد.
پنجمین  و  بیست  برگزاری  درحاشیه  که  وی 

با زمان سخن  بیوتی  ایران  المللی  نمایشگاه بین 
مبنی  گیاه  ناجی  شرکت  درخواست  گفت،  می 
بر اختصاص زمینی در پیرامون شهرستان تبریز 
طبق شرایط اعالمی،  به منظور راه اندازی کشت و 
صنعت محصوالت ارگانیک را مورد اشاره قرار داده 
جهاد  محترم  وزیر  آقای حجتی،  جناب  گفت:  و 
کشاورزی طی بازدیدی که ازمجموعه بزرگ ناجی 

گیاه داشتند عالوه برتائید کامل فعالیت های این 
تامین درخواست  به  نسبت  قول مساعد  شرکت، 
و  سال  سه  گذشت  با  اما  بودند  داده  گیاه  ناجی 
طرح  این  هنوز  متاسفانه  مداوم،  های  پیگیری 
جهاد  ربط  ذی  مسؤالن  همراهی  عدم  دلیل  به 

کشاورزی، محقق نشده است.
این طرح  تحقق  اِن جی تصریح کرد:  مدیرعامل 

درمنطقه  اشتغال  وسیع  بستر  ایجاد  بر  عالوه 
آذربایجان شرقی، با توجه به جایگاه برتر محصوالت 
ارزآوری  المللی،  بین  بازارهای  در  ایران  ارگانیک 
چشم گیری را نیز نصیب ایران خواهد کرد و البته 
واقعیت  این  مؤید  نیز  گیاه  ناجی  سوابق گذشته 
است که مجموعه مذکور کامال قادر به تولید دراین 
حوزه با شرایط ایده آل و منطبق بر استانداردهای 
بین المللی می باشد. ناجیان افزود: به نظر می رسد 
تولیدکنندگان  از  حمایت وزارت جهاد کشاورزی 
فداکار و مجرب می تواند گامی بزرگ در راستای 
تحقق منویات رهبر معظم انقالب درحوزه تولید 
از  بیش  اقتصادی  بالندگی  درنهایت،  و  واشتغال 

پیش کشور درعرصه های جهانی و داخلی باشد.
شرکت ناجی گیاه ناجیان، تولید و صادرکننده برتر 
صنایع تبدیلی- گیاهی با پیشینه ای قریب به 150 
سال، ازجمله معدود شرکت هایی می باشد که با 
دستیابی به کلیه استانداردهای بین المللی در حوزه 
راه  توانسته است دراین صنعت  تولیدات گیاهی، 

ورود ایران را به بازارهای اروپایی،هموار سازد. 

مدیرعامل ناجی گیاه ناجیان:

وزارت جهاد کشاورزی حامی تولیدکنندگان فداکار باشد

مفقودی
سواري  خودرو  سبز(  مالکیت)برگ  شناسنامه  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
سیستم: پژو –تیپ:405GLXI مدل:1390  به  شماره موتور: 12490098585 و 
نام سیدعیدالعزیز نظری مفقود  به   NAAM11CA2BK43616۷ : شماره شاسی 

گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کرمانشاه

دادنامه 
پرونده کالسه 9609986612500815 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم 
–شاکی   9۷099۷66135000۷6 شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی   101( آباد 
آباد  –شهرستان خرم  لرستان  استان  نشانی  به  فرزند شرف  نیک خو  فاطمه  خانم   :
 : –متهم  البرز 2 سومین خانه سمت چپ  فروردین  بلوار  روبروی  پارسیلون  شهرک 
آقای رحیم سبز فرزند قربانعلی به نشانی قاضی آباد خ 2 پ38 –اتهام : 1-ایراد ضرب 

منتهی به شکستگی استخوان 2-تخریب 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست تحت 
نظر است و اینکه پس از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در مندرجات 
پرونده پایان دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر انشاء رای می 

نماید .
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای رحیم سبز فرزند قربانعلی فعال مجهول المکان 
دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم فاطمه نیک خو فرزند شرف 
دادگاه با التفات به مندرجات پرونده و شکایت شاکی که در اظهارات بیان داشته توسط 
متهم دچار صدمه شده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد مندرج در پرونده 
از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین دادگستری و اظهارات شهود و مطلعین محلی 
که در مرحله دادسرا و این دادگاه از آنان تحقیق شده است جملگی مبین صحت بزه 
انتسابی به متهم میباشد و و پزشکی قانونی طی معاینه شاکی صدمات وی را ناشی 
متهم  آن  بر  عالوه  داشته  اعالم  جرم  وقوع  تاریخ  با  همزمان  اصابت جسم سخت  از 
ابتدای تشکیل پرونده قضایی  نیافته و  در جریان تعقیب و جلسه این دادگاه حضور 
متواری بوده است و امکان دسترسی به وی میسور نشده است و علی رغم احضار وی 
از طریق نشریه آگهی عذر موجهی جهت توجیه عدم حضور خود ارائه ننموده است بر 
این اساس دادگاه بزهکاری مشارالیه را به شرح کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص 
و از باب جنبه عمومی قضیه نظر به اینکه رفتار ارتکابی فی نفسه منجر به اخالل در 
نظم عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران را به همراه دارد لذا در جهت حفظ 
انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند به ماده 614 از قانون تعزیرات و مجازات 
های بازدارنده مصوب 13۷5 نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می 
نماید و از باب جنبه خصوصی قضیه موضوع مطالبه دیه به جهت عدم امکان قصاص 
و منتفی بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستند به مواد 44۷-448-452-488 و رای 
وحدت رویه شماره ۷61 مورخ 1396/8/2 دیوان عالی کشور از قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 متهم را به پرداخت دیات زیر ظرف یک سال قمری از تاریخ حدوث 
جابجایی  با  شکستگی  باب  کامل  دیه  درصد  .1-ده  مینماید  محکوم  شاکی  حق  در 
استخوان بینی و در مورد اتهام بعدی نامبرده دائر بر تخریب وسایل و اثاثیه با توجه 
به تحقیقات انجام شده به جهت فقد ادله مستند به اصل 3۷ از قانون اساسی حکم 
بر برائت نامبرده صادر می نماید این رای در شق اول دادنامه غیابی محسوب و ظرف 
20 روز قابل واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان است در شق بعدی 
استان  نظر  تجدید  در محاکم  نظر خواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  و ظرف  حضوری 

لرستان خواهد بود . 
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی .  

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به شیرین شجاع چاغروند فرزند پرویز و سایر 

خواندگان  
آقای 1-احمد  به طرفیت خواندگان   دادخواستی  رحیمی  الدین  آقای شمس  خواهان 
شجاعی چاغروند 2-شبنم 3-شکوفه 4-پریسا 5-شیرین شهرت همگی شجاعی چاغروند 
به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 96099866102016۷8  شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139۷/03/20  ساعت 11:15 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 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 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش . 

مفقودی
ل   6۷ شهربانی  شماره  به   405GLXI پژو  خودرو  مالک  محمدی  ایوب  اینجانب 
موتور  شماره  و   NAAM11CA4CE285994بدنه شماره  و   29 ایران   8۷1
12490215111 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند کمپانی 
خودرو مذکور را نموده، لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 
مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط 

کرمانشاهمقرر اقدام خواهد شد.

آگهی حصروراثت
ازاراک  صادره  بشناسنامه40۷اراک  پدرماشااهلل  نام  نیستانی  کریمی  بانوفاطمه 
که9۷0058ح  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  صدورگواهی  بخواسته  درخواستی 
درتاریخ9۷/1/25دردزفول  دزفول  4812صادره  بشناسنامه  غالمرضادالوری  مرحوم 
اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز1-متقاضی باال)زوجه متوفی(2-علیرضادالوری 
اراک)پسران  بشناسنامه05200۷30۷1  بشناسنامه1634اراک3-امیردالوری 
درشعبه6  بشناسنامه6105اراک)دخترمتوفی(والغیر.پرونده  متوفی(4-فریبادالوری 
تشریفات  باانجام  اینک  گردید.  ثبت  9۷0058ح  کالسه  به  اختالف  حل  شورای 
قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی  نزداوباشدازتاریخ  ازمتوفی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف دزفول

رونوشت نظریه  اگهی حصر وراثت
خانم شهناز دیف رخش دارای شناسنامه شماره 1362 به شرح دادخواست به کالسه 
1/9۷ش/12۷ از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قربانعلی اکبری  بشناسنامه 385 متولد 1315در تاریخ 96/9/1۷ اقامتگاه 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:
1-متقاضی با مشخصات فوق الذکرشهناز دیف رخش نام پدرغالمرضا شماره شناسنامه 

1362 متولد 33 
2-شهال اکبری نام پدر قربانعلی ش ش 1355 متولد 1345 

3-طاهره اکبری نام پدر قربانعلی ش ش 1323 متولد 1352 
4- زینب اکبری نام پدر قربانعلی ش ش 31 متولد 1348
5- رضا اکبری نام پدرقربانعلی ش ش 3686 متولد 1361

6-عزت اله اکبری نام پدرقربانعلی ش ش 1343متولد 1351
اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی دارا باشد  از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
م.الف  ۱۷9خ رئیس حوزه شورای حل اختالف ورامین    .

آگهی حصر وراثت
شرح  به   3251۷05۷۷6 شماره  شناسنامه  دارای  منش  محمدی  فرشته  خانم 
نموده  وراثت  این دادگاه درخواست گواهی حصر  از  به کالسه 9۷0041  دادخواست 
تاریخ  به شناسنامه 4959816910 در  داده شادروان عزیز سلیمی  توضیح  و چنین 

96/۷/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته،ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1. فرشته محمدی منش   شماره ملی 3251۷05۷۷6   تاریخ تولد  1348 همسر 

متوفی
2.شنو سلیمی   شماره ملی 4959919205  تاریخ تولد 1363  دختر متوفی
3.کژال سلیمی  شماره ملی 49599۷42۷3 تاریخ تولد 136۷  دختر متوفی

4.سمیرا سلیمی  4950132032  تاریخ تولد 13۷4  دختر متوفی
5.گالویژ سلیمی  49596۷۷066  تاریخ تولد  1358   دختر متوفی

6.سمیه سلیمی  4959693061  تاریخ تولد 1360 دختر متوفی
تا  نوبت آگهی مینماید  باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مذبور را در یک  اینک 
هرکسی اعتراض دراد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه یک  شورای حل اختالف شهرستان روانسر

اگهی ابالغ
ملی  کد  به  احدی  علیرضا  خوانده  بطرفیت  پلی  شش  ذبیحی  احمد  خواهان 
4130931326 مجهول المکان میباشد حسب دستور دادگاه طبق ماه ۷3 قانون ائین 
دادرسی مدنی مراتب در مورخه  9۷/4/23 ساعت 11 صبح در شعبه پنجم حقوقی 
بهشهر حضور یابد در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج آگهی می شود و 
یک نسخه از آگهی چاپ شده را به این شعبه ارسال نمائید. ضمنا جهت رسیدگی و 

مراجعه حضوری و استماع شهادت شهود  حضور یابید.
م الف 9۷/2۰/6۴92 مدیر دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی و حقوقی بهشهر 

آگهی ابالغ واحضار
المکان  شناسنامه4236مجهول  شماره  به  فرزندقاسم  حیدرانی  عباس  آقای 
همسرشماخانم امل حیدرالی فرزندمهدی بشماره شناسنامه1850101345برابردادنامه 
شماره96099۷6141201188مورخ 1396/11/28صادره ازشعبه دوم دادگاه حقوقی 
خرمشهرمجوزاجرای صیغه طالق وثبت آن را دریافت نموده است لذاالزم است ظرف 
مدت یک هفته پس ازانتشارآگهی دردفترطالق۷4خرمشهربه آدرس خیابان40متری 
خیابان دانش حاضرشویددرغیراینصورت طبق مقررات اقدام خواهدشدو اعتراض بعدی 

مسموع نخواهدبود.    شماره م.الف)9/98(
احمدمحمودی نسب-سردفترازدواج۱۱6وطالق۷۴خرمشهر

آگهی فقدان سند مالکیت 
بنا به در خواست مالک مبنی بر اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد تقاضا با تسلیم 
در  مورخ 1396/05/03  امضا شده ذیل شماره 23388  استشهادیه گواهی  برگ  دو 
دفتر خانه اسناد رسمی 180 ورامین به ضمیمه در خواست به وارده شماره6488مورخ 
1396/05/4 که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده 

120 آیین نامه قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد.
1-نام ونام خانوادگی مالک:آرنوش گلی پور 

احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  عرصه  ششدانگ  مالکیت  مالکیت:سند  2-میزان 
بمساحت 183/8 متر مربع قطعه 3 تفکیکی تحت پالک ثبتی 2280 فرعی از 111 
ثبت  ورامین که در دفتر 229 صفحه 113 ذیل  بهنام وسط  ورامین  واقع در  اصلی 
شماره 88۷9053 بنام آرنوش گلی پور بشماره چاپی 624215 ب 93 ثبت و صادر 
است  شایسته  لذا  است  نموده  المثنی  تقاضای  اکنون  هم  نامبرده   که  است  شده 
چنانچه سند مالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هر گونه معامله به آن دفتر خانه ارائه 

گردید،اخذ و به این واحد ثبتی ارسال نمایید.
3-علت از بین رفتن :سهل انگاری

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

سند مالکیت المثنی طبق قانون مقررات صادر و تسلیم  خواهد شد .
م الف ۴2ث- محمد رحیم پور راینی –رئیس ثبت و اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای محمد رضا حسنی دادخواستی به طرفیت خوانده داروین چیت سازی 
خوراسگانی به خواسته الزام به تنظیم سند مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
شهرستان  اختالف  حل  شورای   5 شعبه   9۷0998303۷5000۷2 کالسه  پرونده 
حسب  که  تعیین    9:00 ساعت   139۷/3/19 مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  فردیس 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان 
کثیراالنتشار  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
به دفتر دادگاه  انتشار آگهی  تاریخ  از  تا خوانده ظرف یک ماه پس  آگهی می گردد 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م/الف 303۷
مسئول دفترشعبه 5 شورای حل اختالف شهرستان فردیس- سرآبادانی تفرشی 

آگهی مفقودی
اینجانب موسی صالحی مالک خودروی پژو جی ال ایکس آی 405 مدل ۷9 به شماره 
-۷2 ایران  پالک  شماره  و   2252۷909216 موتور  شماره  و   00۷9311649 بدنه 

136ق92 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 

مراجعه نمایند. بدهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
بهشهر
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نرخ مشارکت اقتصادی زنان به 16 درصد 
افزایش یافت

براساس آمار اعالم شده از سازمان برنامه و بودجه، نرخ مشارکت اقتصادی 
زنان با 1.1 درصد رشد از 14.9 درصد در سال 95 به 16 درصد در سال 96 

افزایش یافته است.
اشتغال زنان یکی از فاکتورهای توسعه یافتگی جوامع است و موجب تسریع 
توسعه اقتصادی می شود. موضوعی که دولت تدبیر و امید نیز در دولت یازدهم 
بر آن تاکید داشته است ، شاهد این ماجرا، تعلیق آزمون استخدامی 19 هزار 

نفر در سال 1395 به دلیل نابرابری حضور زنان و مردان در آن بود. 
همچنین حضور سه زن در ترکیب کابینه دولت دوازدهم، هفت معاون وزیر و 
ده ها مشاور و مدیرکل در دستگاه های اجرایی نمادی از توجه ویژه دولت تدبیر 

و امید به حقوق توانمندی های بانوان است. 
»محمدباقر نوبخت« رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست هفتگی خود 
با خبرنگاران گزارشی از شاخص های ساالنه نیروی کار ارائه کرد که در این 
گزارش به وضعیت اشتغال زنان در سال 96 و مقایسه آن با سال 95 پرداخته 
شده است.  طبق آمار منتشر شده از سازمان برنامه و بودجه از شاخص های 
ساالنه نیروی کار جمعیت فعال زنان در سال 1396، پنج میلیون و 232 هزار 
و 661 نفر بود که نسبت به سال قبل از آن 340 هزار و 2۷ نفر به این جمعیت 
افزوده شده است.  مقایسه چکیده نتایج منتشر شده سازمان برنامه و بودجه 
درباره نیروی کار زنان در سال های 95 و 96 نشان می دهد نرخ مشارکت 
اقتصادی 14.9 درصد بود که پارسال 1.1 درصد بهبود یافته و به 16 درصد 

رسیده است. 

کاهش سن ابتال به ایدز درکشور

رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت ضمن اعالم 
آخرین موارد ابتال به این بیماری در کشور، برنامه های وزارت بهداشت برای 

کنترل این بیماری در جوانان را تشریح کرد.
دکتر پروین افسرکازرونی در نشست خبری از وزارت بهداشت درباره برنامه 
این وزارتخانه برای پیشگیری و کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی در جوانان 
توضیح داد و گفت: طبق برنامه چهارم استراتژیک پیشگیری و کنترل ایدز، 
11 استراتژی در این زمینه وجود دارد که اطالع رسانی و آموزش به جوانان 
و نوجوانان محور اصلی این فعالیت ها قرار دارد. به همین منظور آموزش و 
کسب مهارت توسط نوجوانان و جوانان درباره شناخت این بیماری و چگونگی 

پیشگیری از ابتال به آنها در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت افزود: یکی از 
برنامه های ما آموزش به نوجوانان و جوانانی است که به دلیل زمینه خانوادگی 
بیشتر در معرض ابتال به این بیماری ها قرار دارند یا به رفتار پرخطر گرایش 
دارند و آن را انجام می دهند. در این زمینه برنامه ای به نام باشگاه سالمت 
جوانان و نوجوانان اجرا می شود که در نظر داریم فعالیت های آن را گسترش 
دهیم. یکی از شرکای اصلی ما برای تعالی فرهنگی، روحانیون و رهبران مذهبی 
هستند و امیدواریم امسال بتوانیم اجرای این بخش از برنامه ها را در اولویت 

خود قرار دهیم.
کازرونی در خصوص آخرین آمار ابتال به اچ آی وی/ایدز در کشور نیز توضیح 
داد و گفت: تا ابتدای دی ماه حدود 36 هزار و 5۷1 مورد ابتال به این بیماری 
تشخیص داده شده که 50 درصد آن در گروه سنی 21 تا 35 سال اتفاق افتاده 
است. موارد شناسایی شده 40 درصد آمار مبتالیان هستند و 60 درصد آنها 
هنوز از وضعیت خود آگاهی ندارند. شاخص ها نشان می دهند که ما این موارد 
را دیر شناسایی می کنیم. به همین دلیل احتمال اینکه افراد 21 تا 35 ساله در 
سنین نوجوانی به این بیماری مبتال شده باشند، وجود دارد. همچنین بیشتر 
موارد ابتال به اچ آی وی/ایدز در سنین کمتر از 15 سال به دلیل انتقال بیماری 

از مادر به کودک درگیر آن شده اند.
وی تصریح کرد: یکی از سیاست های ما در زمینه درمان افرادی که وارد مرحله 
ایدز شده اند، آغاز درمان به محض تشخیص است. چون درمان امروز به عنوان 
راهکاری برای پیشگیری محسوب می شود و فرد زندگی عادی تری خواهد 
داشت. عالوه بر آن با توجه به اینکه حجم ویروس در بدن بیمار کاهش پیدا 

می کند، از انتقال به دیگران نیز جلوگیری می شود.

نزاع دلیل مراجعه بیش از 9۰ هزار پایتخت نشین 
به پزشکی قانونی

اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعالم کرد: طی سال گذشته ) 1396(،93 
هزار و 295 نفر به دلیل جراحات ناشی از نزاع به پزشکی قانونی این استان 

مراجعه کردند.
به گزارش زمان به نقل از اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، این شمار 
مراجعه کننده به دلیل نزاع در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن )1395( 

با 92 هزار و 81۷نفر 6 درصد کاهش یافته است.
براساس این گزارش از کل مراجعان به دلیل آسیب های ناشی از نزاع درسال 

گذشته 60 هزار و 586 مرد و 32 هزار و ۷09نفر زن بودند. 
همچنین در اسفند ماه سال گذشته نیز آمار مراجعان نزاع با یک درصد افزایش 

نسبت به مدت مشابه سال 95 به 8095 مورد رسید. 
پزشکی قانونی استان تهران به مراجعه کنندگان نزاع به مراکز پزشکی قانونی 
توصیه کرده است: ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط 
پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات 
است، نوع جراحت و عمق آن است. بنابر این معاینه دقیق  تر ضایعات، نیازمند 
تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است. 
در ادامه این توصیه ها آمده است: دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی 
قانونی تعیین نمی شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده 
از گذشته است. برای صدور نظریه کارشناسی درخصوص صدمات ناشی از نزاع 
توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کالنتری 

الزامی است.
پزشکی قانونی استان تهران همچنین تاکید کرده است: در مواردی برای 
یا  و  اخذ مشاوره  نیازمند  عوارض صدمات  یا  و  تر جراحات  دقیق  بررسی 
تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم و این امر برای حفظ حقوق 
مراجعه کنندگان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، بنابر این صبر و 

شکیبایی بیشتر مراجعان را می طلبد.
در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می تواند پس 
از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کند و سوابق اقدامات انجام 
شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از 

فردی ضایع نشود. 

خبر

پرداخت 12 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت ازدواج  در سال 96

وزیر ورزش و جوانان از پرداخت 12 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت ازدواج به یک میلیون و 1۷5 هزار متقاضی 

در سال 1396 خبر داد.
رییسان  اندیشی  مسعود سلطانی فر در نشست هم 
مجمع سازمان های مردم نهاد سراسر کشور و جوانان 
احزاب و تشکل ها درمورد میزان تسهیالتی که در سال 
های اخیر به ازدواج جوانان اختصاص یافت، گفت: در 
سال 92 مجموع تسهیالت قرض الحسنه پرداخت 
شده به جوانان تا سقف سه میلیون تومان، دو هزار و 
900 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 1395 با 
سقف 10 میلیون تومان به 9هزار و 800 میلیارد تومان 

یعنی به سه و نیم برابر افزایش یافت.
وی ادامه داد: این تسهیالت در سال گذشته به مرز 12 
هزار میلیارد تومان رسید که از بین حدود یک میلیون 
290 هزار نفر متقاضی یک میلیون و 1۷5 هزار نفر این 

تسهیالت را دریافت کردند.
وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: تالش دولت تحقق 
وعده ها و سیاست هها است که مهم ترین آن مشارکت 

اجتماعی جوانان به عنوان حقوق شهروندی است.
فر خاطرنشان کرد: دولت تالش می کند  سلطانی 
مشارکت اجتماعی جوانان را که با نگاه امنیتی در 
دولت های گذشته محدود شده بود به فضای امن 
و سالم تبدیل کند.وی یادآور شد: بر این باوریم اگر 
مشارکت جوانان تحقق پیدا نکند موارد مختلفی از 
جهت شخصی و اجتماعی برای کشور به وجود می آید.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: هیچ کس نمی تواند 
منکر شود که مجموعه دولت برای تحقق زمینه های 

مشارکت جوانان قدم های اساسی برنداشته است.
سلطانی فر در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات 
دولت برای تسهیل اطالعات و ارتباطات اشاره کرد 
انکار  قابل  غیر  این حقوق  حاضر  عصر  در  گفت:  و 
شهروندی است و مجموعه دولت بحث دسترسی به 
اطالعات و شفاف سازی را به عنوان یک سیاست و 
رویکرد مهم در دستور کار خود قرار داده است. وی 
ادامه داد: در مدت مسئولیت در این وزارتخانه در سفر 
به استان ها با جوانان نشست هایی داشتم و به صورت 
جداگانه با سازمان های مردم نهاد 18 استان جلسه 
برگزار کردم و ازنزدیک با انتقادها، پیشنهادها و نظرات 
آنها آشنا شده ام که توانست ما را در برنامه ریزی ها 

کمک کند.

اجرا قانون بخشودگی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان خوش حساب

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تصویب قانون 
بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب 
در هیأت وزیران خبر داد و گفت: این قانون با پیشنهاد 
سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و از 

روز شنبه به مدت 2 ماه به اجرا در می آید.
در  نوربخش  سیدتقی  دکتر  زمان  پیام  گزارش  به 
دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: 
از تولید کنندگان و در  با هدف حمایت  این قانون 
اجرای منویات مقام معظم رهبری در نام گذاری سال 
جاری به نام حمایت از کاالی ایرانی اجرا می شود 
و کارفرمایان با لحاظ شرایط مقرر در این قانون می 
توانند با پرداخت اصل بدهی خود از بخشودگی جرائم 

مربوطه بهره مند شوند.
وی در ادامه به تشریح سایر اقدامات این سازمان در 
حمایت از کاالی ایرانی پرداخت و گفت: ما دو بسته 
برای حمایت از کاالی ایرانی تهیه کرده ایم. یکی در 
طرف عرضه کاال و دیگری در بخش تقاضا. در طرف 
عرضه عالوه بر قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان، 
معافیت بیمه ای کارفرمایان در صورت جذب نیروی 
جدید با لحاظ شرایط قانونی خاصی در نظر گرفته 
شده است. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: 
در اجرای قانون مشوق های کارفرمایی، کارفرمایانی 
که نیروی جدید دارای کمتر از یک سال سابقه بیمه 
پردازی و دارای مدارک کارشناسی و باالتر که در مراکز 
کاریابی ثبت نام کرده اند؛ را به کار گیرند برای مدت 

2سال از پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.
دکتر نوربخش اظهار داشت: کارگاههایی که افراد واجد 
شرایط در این قانون را به کار می گیرند بایستی فعال و 
دارای کد کارگاهی تأمین اجتماعی باشند و در ازای هر 
دو نفر بیمه شده فعلی می توانند یک نفر نیروی جدید 
را با استفاده از معافیت های مقرر در این قانون جذب 
کنند. دکتر نوربخش افزود: افرادی که بر اساس این 
قانون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار می 
گیرند بایستی حداکثر دارای 34 سن باشند و حداقل 
از 3 ماه قبل در مراکز کاریابی رسمی ثبت نام کرده 
باشند. وی افزود: این قانون در راستای حمایت از تولید 
و کاالی ایرانی و به منظور توسعه اشتغال جوانان به 
اجرا در آمده است و امیدواریم زمینه ساز جذب بیشتر 
نیروی کار و توسعه اشتغال باشد. مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی برنامه های فرهنگی در راستای ترویج 
مصرف کاالی ایرانی را از برنامه های این سازمان در 
بخش تحریک تقاضا برشمرد و افزود: ارائه تسهیالت 
ویژه برای خرید کاالی داخلی نیز به همین منظور 

انجام خواهد شد.

خبر

رییس مرکز منابع انسانی گفت: در مهر 9۷ تعداد 300 هزار نیرو کم 
خواهیم داشت. اسفندیار چهاربند، رییس مرکز برنامه ریزی، منابع 
انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری 

خود نامگذاری روزهای هفته معلم را به شرح زیر اعالم کرد:
 روز چهارشنبه 12 اردیبهشت با عنوان »روز معلم، والیت مداری و 
سلوک معلمی«، روز 13 اردیبهشت با نام »معلم و تکریم اجتماعی«، 
روز 14 اردیبهشت با عنوان« معلم توسعه اجتماعی و انسجام ملی«، 
روز 15 اردیبهشت »معلم و پیشکسوتان آموزش و پرورش« روز 
16 با عنوان« معلم مسئولیت پذیری و هدایت انقالبی« روز 1۷ 
اردیبهشت ما با نام »معلم مرجعیت تربیتی و مولد سرمایه های 
تکریم  و  معلم  عنوان«  با  ماه  اردیبهشت   18 روز  و  اجتماعی« 
سازمانی». رییس مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطالعات 
گفت: سال 1398 تعداد شاغلین و بازنشسته ها به اندازه هم خواهند 
شد و در سال1401 تعداد 1میلیون و 150 نفر بازنشسته خواهیم 
تعداد  انسانی خواهیم داشت که  نیروی  نفر  داشت و 830 هزار 

بازنشسته ها بیشتر خواهد شد.
چهاربند اضافه کرد: تا زمانی که سرنوشت استخدامی فرهنگیان به 
قانون خدمات کشور گره خورده باشد، تحولی در نظام تعلیم و تربیت 
رخ نمی دهد. این قانون  آموزش و پرورش را کارمند محور می 

خواهد نه معلم محور و تبعیض را در این نهاد، نهادینه می کند.

رئیس سازمان بهزیستی از برگزاری کارزار رسانه ای پیشگیری از 
مصرف گل در 14 استان کشور خبر داد و گفت: گل بعد از تریاک 

دومین موادی است که در کشور شیوع باالیی دارد.
 دکتر انوشیروان محسنی بندپی در کارزار رسانه ای پیشگیری از 
مصرف گل افزود: این طرح در 14 استان البرز، مازندران، قزوین، 
اصفهان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری، آذربایجان غربی، خوزستان، 

گیالن، بوشهر، کرمان، یزد، گلستان و تهران برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع و شیوع آسیب های اجتماعی 
به عنوان راهبرد اصلی در سرلوحه اقدامات سازمان بهزیستی قرار 
دارد و همچنین به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه و اثربخش تر 
است گفت: مداخله بهنگام باعث می شود بسیاری از آسیب ها به 

صورت اصولی و کارشناسی کنترل و مهار شود.
وی تاکید کرد: یکی از آسیب های اصلی، اعتیاد است که در افزایش 
آسیب های دیگر نیز نقش زیادی دارد. به همین دلیل کارزار رسانه 
ای پیشگیری از مصرف گل از هشتم تا دهم اردیبهشت ماه برگزار 

می شود.
وی گفت: این طرح با همکاری سازمان های مردم نهاد برگزار می 
شود و در جهت آگاه سازی و حساس سازی آحاد جامعه نسبت به 
سوء مصرف مواد به خصوص موادی مانند گل و شیشه و غیره که 

امروزه در بین جوانان و نوجوانان شیوع پیدا می کند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این که الگوی 
مصرف آنتی بیوتیک ها در کشور 2 برابر بیش از نورم جهانی است، 
افزود: وزارت بهداشت 10 قلم داروی پرمصرف در کشور را معرفی کرده 

است که بخش قابل توجهی مربوط به آنتی بیوتیک هاست.
»زهرا حصاری« در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گیالن، با 
اشاره به اهداف و استراتژی های معاونت غذا و دارو اظهار کرد: ارتقای 
سطح سالمت جامعه، افزایش سطح امنیت غذا، افزایش رضایت مندی 
گیرندگان خدمات و افزایش فرآیند تحقیقات کاربردی در عرصه کاری 
از اهداف این معاونت است. وی با اشاره به وجود 300 داروخانه در 
گیالن، تصریح کرد: نظارت مستمر بر داروخانه های استان وجود دارد 
و آن دسته از داروخانه هایی که اقالم غیر دارند به تعزیرات معرفی 
شدند. معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان این که 
پارسال 40 داروخانه متخلف به تعزیرات معرفی و یک داروخانه تعطیل 
شد، افزود: طرح تشدید نظارت ها در سال 9۷ پیش بینی شده است.   
حصاری با بیان این که کمبود دارو در گیالن نداریم، گفت: با وجود 
بدهی های دانشگاه علوم پزشکی گیالن به شرکت های دارویی، کمبود 
دارویی در استان نداریم. وی با بیان این که الگوی مصرف آنتی بیوتیک ها 
در کشور 2 برابر بیش از نورم جهانی است، افزود: وزارت بهداشت 10 
قلم داروی پرمصرف در کشور را معرفی کرده است که بخش قابل 

توجهی مربوط به آنتی بیوتیک هاست.   

مدارس  و  خانواده  جمعیت،  سالمت  اداره  رئیس 
وزارت بهداشت اعالم کرد: از سال 90 تا 95 آمار 
ازدواج در کشور به میزان 25 درصد کاهش یافته 

است.
دکتر سید حامد برکاتی در نشست خبری وزارت 
شد،  برگزار  جوان  روز  مناسبت  به  که  بهداشت 
اظهار کرد: با توجه به اینکه امروزه ارتباطات بسیار 
گسترده ای در حوزه ملی و بین المللی وجود دارد و 
اخبار درست و نادرستی دست به دست می شود و 
همچنین الگوسازی های مختلفی برای جوانان وجود 
آسیب های  حوزه  در  مراقبت  آن  بر  عالوه  و  دارد 
است،  ضروری  جوانان  برای   ... و  ایدز  اجتماعی، 
برنامه های متعددی در این زمینه تدوین شده است. 
یکی از این برنامه ها در حوزه ازدواج سالم و با توجه 
به سیاست های جمعیتی مقام معظم رهبری است. 
در این برنامه برای جوانان دانشجو و خارج از دانشگاه 
و  ازدواج  سالمت  موضوع  با  آموزشی  کالس های 

همسرگزینی اجرا می شود.
وی ادامه داد: شایع ترین علت مرگ جوانان مانند 
سایر گروه های سنی، سوانح و حوادث است که بخش 
بیشتر آن مربوط به حوادث ترافیکی است. در طرح 
تحول نظام سالمت ارائه خدمت به جوانان که بیشتر 
در دانشگاه ها، سربازخانه ها و حوزه های علمیه بود در 
شبکه های بهداشت و درمان ادغام شد. به همین 
منظور از آذر سال 1393 بسته خدمت جوانان در 
شبکه بهداشت روستایی به صورت فعال و در شبکه 

بهداشت شهری به صورت غیرفعال اجرا می شود.
مدارس  و  خانواده  جمعیت،  سالمت  اداره  رئیس 
وزارت بهداشت با اشاره به تدوین سند نظام سالمت 

جوانان اعالم کرد:  این سند تا پایان سال اجرا شده و 
برنامه های مشخصی برای مدیریت رفتارهای مخاطره 
آمیز در نظر دارد. طبق بررسی که روی علت مرگ 
اصلی آن شناسایی  پنج عامل  انجام شده  جوانان 
شده و در حال برنامه ریزی برای کاهش آن هستیم. 
بیماری های غیرواگیر، سوانح و حوادث، خودکشی و 

اعتیاد جزء این موارد هستند.
برکاتی در ادامه با تاکید بر اینکه پیشگیری از مرگ 
جوانان یکی از تاثیرگذارترین عوامل در زمینه افزایش 
امید به زندگی در کشور است، تصریح کرد:  در حال 
 ۷6 زنان  و   ۷4 مردان  در  زندگی  به  امید  حاضر 
سال است. برنامه جامع نظام مراقبت مرگ جوانان 
در  زودی  به  امیدواریم  و  است  پایانی  مراحل  در 

دانشگاه های علوم پزشکی و خارج از آن ارائه شود.
وی ادامه داد: از بین 19 میلیون و 500 هزار جوان 
کشور، 50.5 درصد آنها مذکر هستند. ۷2 درصد 

جمعیت جوانان کشور ساکن شهرها و 28 درصد 
در روستاها زندگی می کنند. 29 درصد جوانان دچار 
اضافه وزن و چاقی و 13 درصد جمعیت کل این 
گروه چاق هستند. به همین منظور برنامه هایی برای 
پیشگیری از چاقی از سنین نوجوانی برنامه ریزی شده 
و پروژه پیشگیری از چاقی کودکان با کمک دفتر 
بهبود تغذیه وزارت بهداشت به زودی کلید می خورد. 
عالوه بر این با همکاری وزارت ورزش تالش می کنیم 
برنامه هایی برای نهادینه شدن فعالیت فیزیکی اجرا 
کنیم. 48 درصد از جمعیت جوان مذکر و 50 درصد 
جمعیت زنان جوان کمتر از استاندارد مورد قبول 

فعالیت فیزیکی دارند.
برکاتی همچنین تصریح کرد: 2۷ درصد جوانان در 
خانواده خود سابقه چاقی دارند و در هشت درصد 
خانواده هایی که فرزند جوان دارند، سابقه سکته قلبی 

قبل از سن 55 سالگی دیده شده است.

مدارس  و  خانواده  جمعیت،  سالمت  اداره  رئیس 
وزارت بهداشت با اشاره به افزایش سن ازدواج در 
جوانان بیان کرد: در حال حاضر فاصله بین ازدواج 
و اولین فرزند در خانواده ها به سمت پنج سال سوق 
پیدا کرده است. ما در حال حاضر 11 میلیون جوان 
ازدواج نکرده در کشور داریم. یعنی 30 درصد افراد 
20 تا 35 ساله ازدواج نکرده اند. این گروه در کنار 
فراهم شدن مسکن و شغل، نیازمند آموزش هایی 
برای یادگیری تاب آوری در برابر مشکالت اجتماعی 

هستند.
برکاتی در ادامه اعالم کرد: طبق بررسی هایی که تا 
کنون انجام شده شاخص فرزندآوری در پنج سال 
قبل از سال 95، 2.1 بوده است. این رقم سه سال 
قبل از سال 95، 2.8 و در سال 95 با احتمال باال 
با بیش از 2.1 گزارش شده است. این ارقام نشان 
می دهند که در زمینه فرزندآوری به سطح جایگزینی 

رسیده ایم اما خطر هنوز رفع نشده است.
وی همچنین اضافه کرد: در سال 1389، 891 هزار 
ازدواج ثبت شد اما از این سال تا کنون سالیانه 6.5 
درصد از میزان ازدواج در کشور کاسته شده است. 
یعنی ما در سال 95 به 661 هزار ازدواج رسیدیم. 
این آمار نشان می دهند در یک بازه پنج ساله آمار 
ازدواج در کشور 25 درصد کاهش داشته است. عالوه 
بر آن شاهد افزایش آمار طالق در کشور هستیم. 
برای مثال در شهر تهران به ازای هر چهار ازدواج یک 
مورد طالق و در مناطق شمالی آن به ازای هر دو 
ازدواج یک مورد طالق ثبت شده است. اگر با همین 
برنامه های جاری پیش برویم حتما نرخ تولد فرزند در 

سال های آینده کاهش پیدا می کند. 

کاهش 25 درصدی ازدواج در کشور

 »گل« دومین مخدر 
پرمصرف  در کشور

مصرف آنتی بیوتیک ها در کشور 
2 برابر میانگین جهانی

 کمبود ۳۰۰هزار معلم  
در  آینده ای نزدیک

مفقودی 
 2369 ثبت  شماره  با  اسالمی  امیرحسین  اینجانب  دادگستری  وکالت  گواهینامه 
مورخه81/۷/14 صادره از کانون وکالی دادگستری مازندران و گلستان مفقود گردیده و 

هرگونه سوء استفاده غیرقانونی از آن پیگرد قانونی خواهد داشت 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز وانت پیکان 1600 مدل 89 با شماره پالک 869ص66 
شاسی  شماره  11489060901و  موتور  شماره  با   82 ایران 
NAAA46AA1BG1498۷0بنام بهاره زمانی ایمنی مفقود گردید 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی 
کارت  مشخصات وسیله نقلیه سواری پژو 405 جی ال ایکس آی رنگ نقره ای متالیک 
مدل 1386  به شماره پالک 381ج83ایران 62شماره موتور12486038۷02 شماره 
شاسی 40415۷44و کارت ملی عبداهلل پزشکی فرزند محمدتقی متولد 1314/1/3و 
شماره شناسنامه ۷82 شماره ملی22594۷869۷ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد
 نکا

مفقودی
 سند کمپانی خودرو پراید مدل 90با شماره پالک 589د96ایران 82 
با شماره شاسی s141229001343۷شماره موتور4282۷۷6 به نام 

شیر افکن صادقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 فریدونکنار

دادخواست تجدید نظر خواهی 
مشخصات تجدید نظر خواه: آقای علی فدایی جویباری فرزند ذکراهلل شغل آزاد به نشانی مازندران 

شهرستان جویبار کالگر محله
تجدید نظر خوانده : محمد محمدی فرزند قدرت اهلل شغل آزاد مجهول المکان 

خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 96099۷12932009۷2مبنی بر حکم 
محکومیت نسبت به مطالبه وجه چک صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان جویبار

دالیل و منضمات 1- الیحه به شماره یک مورخ 96/10/25 
2- چک به شماره 864/9500۷0مورخ 20/ 1/ 96

3- وکالت نامه به شماره 43505مورخ 25/ 10/ 96 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 250000ریال 
باطل شد. 4- دادنامه بدوی شماره  96099۷12932009۷2 مورخ 96/10/9

به استحضار میرساند اینجانب نسبت به دادنامه صادره به شماره  96099۷12932009۷2
تاریخ  ودر  گردیده  صادر  جویبار  دوم  شعبه  حقوقی  عمومی  دادگاه  96/10/9از  تاریخ  در  که 

96/10/10ابالغ شده است معترض ودرخواست رسیدگی و نقض ان رادارم.

آگهی حصر وراثت 
خانم صفیه صالحی دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواستی به شماره 15/12۷/9۷ دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طوبی عزیز پور قصابکالیی  به شماره شناسنامه 
21 در تاریخ 94/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه  حین الفوت وی عبارتند از: 1-حسین 
صالحی فرزند حسن جان به شماره شناسنامه 11 پسر متوفی  2-یوسف  صالحی دون فرزند حسن جان به 
شماره شناسنامه 425دختر متوفی 3-صفیه صالحی فرزند حسن جان  به شماره شناسنامه 22دختر متوفی 
4-رضوانه صالحی فرزند حسن جان  شماره شناسنامه 5دختر متوفی 5-حمیده صالحی دون فرزند حسن 
جان به شماره 4 دختر متوفی6- فرح صالحی دون فرزند جان  به شماره شناسنامه 3نسبت دختر متوفی 
۷-زینب صالحی دون فرزند حسن جان به ش ش 11دختر متوفی 8-وسیه صالحی دون فرزند حسن جان 

به ش ش 20دختر 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 

 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل دارد واال گواهی صادر خواهد 

جوانان بزرگ ترین قربانیان حوادث 
عمدی و غیرعمدی

 دانشجویان؛ 15 درصد  
از مصرف کنندگان »گل« 

وزارت  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون 
بهداشت، جوانان را بزرگ ترین گروه قربانیان حوادث 

عمدی و غیرعمدی در کشور خواند.
دکتر علیرضا مغیثی در نشست وزارت بهداشت با 
اشاره به آمار باالی مرگ و میر ناشی از بیماری های 
غیرواگیر در کشور اظهار کرد: آخرین گزارش ثبت 
درصد   82 که  می دهد  نشان   96 سال  در  مرگ 
موارد مرگ و میر در کشور منتسب به بیماری های 
و  و سوانح  به حوادث  مربوط  غیرواگیر، 10 درصد 
است.  واگیر  بیماری های  به  مربوط  درصد  هشت 
باال  به  غیرواگیر، گروه سنی 30 سال  بیماری های 
را تحت تاثیر قرار می دهد، اما مداخله برای کنترل 
این بیماری ها از کودکی و جوانی آغاز می شود که 
خدمات مربوط به آن در طرح تحول نظام سالمت 
خدمات  این  بر  عالوه  افزود:  وی  است.  شده  دیده 
راهکارهایی مانند ممنوعیت استعمال دخانیات در 
اماکن عمومی، افزایش مالیات آن و کاهش نمک و 
شکر در مواد غذایی برای کاهش عوامل خطر بروز 
بیماری های قلبی و عروقی، موارد منتسب به سرطان 
و دیابت نیز اجرا می شود. برنامه ای که برای کاهش این 
بیماری ها در گروه سنی 30 تا ۷0 سال اجرا می شود 

ایراپن نامگذاری می شود.
وزارت  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون 
بهداشت با بیان اینکه جوانان بزرگ ترین گروه قربانیان 
حوادث عمدی و غیرعمدی هستند، تصریح کرد: 2۷ 
درصد جمعیت روستایی 40 درصد قربانیان حوادث 

ترافیکی را تشکیل می دهند. این موارد عمدتا شامل 
جمعیت ساکن روستاها اتفاق می افتد و در معابر عادی 
کشور رخ می دهد. ما برای این موضوع با وزارت راه 
برنامه مشترکی تدوین کرده ایم و آن را در سه استان 
پرتلفات کشور به طور آزمایشی اجرا خواهیم کرد. 
عالوه بر آن برنامه جامعه ایمن که بیش از 30 سال 
است به عنوان یک الگوی موفق به دنیا عرضه شده، با 
کمک سازمان های مختلف بخشی از برنامه ما را برای 

کاهش تلفات حوادث ترافیکی تشکیل می دهد.
مغیثی با بیان اینکه غرق شدگی یکی از عوامل مهم 
گیالن،  استان  سه  کرد:  اظهار  است،  جوانان  فوت 
گلستان و بابل در شمال کشور با این مشکل روبرو 
کشور  تمام  به  شدگی  غرق  این  موج  که  هستند 
نیز متعلق  آمار غرق شدگی  بازمی گردد. بیشترین 
به استان تهران است. سال گذشته 530 مورد غرق 
شدگی ثبت شد که 1۷8 نفر آن را گروه سنی 18 تا 
29 سال تشکیل داده بودند. 128 مورد مرگ نیز در 
این سه استان به دلیل غرق شدگی ثبت شد که 59 

نفر آنان جوان بودند.
وزارت  غیرواگیر  بیماری های  مدیریت  مرکز  معاون 
بهداشت، گفت: آمار غرق شدگی در سال 95، 615 
مورد، در سال 94، 403 مورد و در سال 93، 30۷ 
اطالع  نوع  از  مداخالتی  است.  شده  گزارش  مورد 
رسانی و بهبود تسهیالت و امکانات در سه استان 
غرق  موارد  کاهش  در  مازندران  و  گیالن  گلستان، 

شدگی موثر بوده است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان 
بهزیستی با تاکید بر اینکه »گل«، دومین ماده 
مخدر مصرفی در کشور است، گفت: 13 درصد از 

معتادان کشور گل مصرف می کنند.
کارزار  در  عباسی  فاطمه  زمان،  پیام  گزارش  به 
رسانه ای پیشگیری از مصرف گل در 14 استان، 
افزود: بر اساس آخرین شیوع شناسی مصرف مواد 
مخدر، 84.6 درصد از مصرف کنندگان مردان مجرد 
و با تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم و 15.4 درصد 
از مصرف کنندگان نیز زنان هستند. وی با اشاره 
به اینکه 15 درصد از مصرف کنندگان » گل« 
دانشجویان هستند، اظهار کرد:  دانش آموزان نیز 

3.۷ مصرف کنندگان این ماده مخدر بوده اند.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان 
بهزیستی علت دیگر توجه به پیشگیری از مصرف 
مواد مخدر گل و حشیش را دسترسی آسان به 

این مواد دانست و گفت: امکان کشت و تولید بذر 
حشیش و شاهدانه در محل های مناسب حتی در 

باغچه خانه ها وجود دارد.
عباسی در ادامه با تاکید بر اینکه برخی از جوانان 
اعتیادآور  گل  و  حشیش  مصرف  می کنند  فکر 
نیست، تصریح کرد: این تصور غلطی است، چرا که 
این دو ماده نه تنها اعتیادآور هستند بلکه عوارض 
جسمی و روحی نیز مانند توهم به همراه دارند. 
کسب لذت ناسالم از سوی جوانان نیز یکی دیگر از 

دالیل گرایش آنان به مصرف این مواد است.
وی با تاکید بر اینکه مصرف گل دروازه مصرف مواد 
مخدر دیگر است تصریح کرد: این ماده نیز مانند 
سیگار آغاز کننده مصرف دیگر مواد مخدر است 
و بسیاری از معتادان ممکن است مصرف مواد را 

از گل شروع کنند.
رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان سازمان 
بهزیستی با اشاره به نخستین کمپین پیشگیری 
از مصرف گل افزود: نخستین کارزار رسانه ای 28 
اسفند 96 آغاز شد و در روزهای پنجم و سیزدهم 
فروردین ماه سال جاری در پایتخت اجرا شده و با 
استقبال خوبی همراه شد. مرحله دوم این کارزار 
نیز هشتم تا دهم اردیبهشت ماه در 14 استان 
پرخطر و برتر در حوزه گردشگری برگزار می شود. 
امیدواریم بتوانیم با رویکرد کاهش تقاضا به کاهش 
شیب آسیب های اجتماعی و مصرف مواد مخدر 

کمک کنیم.
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بزرگترین نیروگاه خورشیدی پشت بامی کشور 
هفته آینده افتتاح می شود 

بزرگترین نیروگاه پشت بامی در کشور بر روی سقف سالن های تولید 
یک کارخانه نصب شده و به بهره برداری می رسد.

 به گزارش زمان به نقل از تسنیم، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و
 بهره وری انرژی برق )ساتبا( از افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی 

پشت بامی کشور خبر داد.
نیروگاه  بزرگترین  رسمی  افتتاح  مراسم  سازمان،  این  اعالم  طبق 
خورشیدی احداث شده در پشت بام یک واحد صنعتی، هفته آینده 

با حضور مدیران ساتبا برگزار خواهد شد.
این نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 628 کیلووات توسط یک شرکت 
ایرانی و با مشارکت شریک آلمانی این شرکت و بر پشت بام سوله های 

یک واحد صنعتی احداث شده است.
این نیروگاه که بزرگترین نیروگاه پشت بامی نصب شده در کشور لقب 
گرفته بر روی سقف سالن های تولید یک کارخانه نصب شده و با افتتاح 

رسمی در هفته آتی، به بهره برداری می رسد.

عقب نشینی تجار نفتی از تمدید قرارداد خرید 
نفت از ایران

در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این سیگنال را ارسال 
کرده که از توافق هسته ای با سومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک 
خارج خواهد شد، برخی از تجار نفتی ترجیح می دهند از همکاری با 
ایران خودداری کنند. بر اساس مصاحبه های انجام شده با 6 شرکت 
خریدار و فروشنده نفت در خاورمیانه، تجار مایل به انعقاد قراردادهای 
خرید نفت خام و فرآورده های نفتی با ایران که بعد از 12 ماه می اعتبار 
داشته باشند، نیستند. 12 می ضرب االجلی است که ترامپ قرار است 
تا آن زمان در مورد ماندن یا خروج آمریکا از برجام تصمیم گیری کند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه که این هفته در واشنگتن با 
ترامپ دیدار کرد گفته، فکر می کند رئیس جمهور آمریکا از توافق 

هسته ای خارج خواهد شد.
بر اساس برآورد موسسه مشورتی اف جی ای و موسسه تجاری گانور، 
تحریم های جدید آمریکا صادرات نفت ایران را به میزان نیم میلیون 
بشکه در روز کاهش خواهد داد. ایران در حال حاضر روزانه حدود 2.5 

میلیون بشکه نفت صادر می کند.
برخی از تجار مشتری نفت ایران گفته اند، قراردادهای موجود آنها 
شامل بندهایی است که به آنها اجازه می دهد در صورت برقراری مجدد 
تحریم ها خرید نفت از ایران را متوقف کنند. این تجار گفته اند برای 
حفاظت از منافع تجاری خود در آمریکا، احتماال مجبور خواهند شد این 
بندها را به اجرا بگذارند. به گفته تجار، برخی شرکت های کشتیرانی، 
بانک ها و شرکت های بیمه ای هم در حال کاهش تعداد قراردادهای 
نفتی با ایران برای تاریخ بعد 12 می هستند. صادرات فعلی نفت ایران 
بیش از دو برابر رقمی بود که قبل از کاهش تحریم ها در ژانویه 2016 
بود. چین بزرگترین مشتری نفت ایران است و حدود یک سوم از نفت 

صادراتی این کشور را به خود اختصاص می دهد.
آمریکا شهروندان و شرکت های خود را از خرید نفت ایران منع کرده 

است.

کوتاه از انرژی

نرخ نفت سبک ایران به مرز 
بشکه ای 7۰ دالر نزدیک شد

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 
20 آوریل )31 فروردین   ماه( به مرز ۷0 دالر برای 
هر بشکه رسید که باالترین قیمت برای نفت 

ایران در سال 2018 محسوب می شود.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، میانگین 
قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به 
20 آوریل )31 فروردین   ماه( با یک دالر و 68 
سنت افزایش به 69 دالر و ۷9 سنت برای هر 

بشکه رسید.
میانگین قیمت نفت سبک ایران از ابتدای امسال 
تاکنون، 65 دالر و 39 سنت برای هر بشکه بوده 
است. میانگین قیمت نفت خام سنگین ایران 
نیز در دوره مورد بررسی یک دالر و 89 سنت 
برای هر بشکه افزایش یافت و به 6۷ دالر و 56 
سنت رسید. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از 
ابتدای امسال تاکنون 63 دالر و 88 سنت برای 

هر بشکه بوده است.
میانگین قیمت سبد نفتی سازمان کشورهای 
منتهی  نیز در هفته  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
به 20 آوریل، به 69 دالر و 50 سنت رسید که 
نسبت به هفته پیش از آن، با یک دالر و 83 

سنت افزایش همراه بود.
میانگین قیمت نفت خام شاخص دبلیو.تی. آی 
این دوره زمانی، یک دالر و 54 سنت  نیز در 
افزایش یافت و به 6۷ دالر و 58 سنت برای هر 
بشکه رسید. در هفته مورد بررسی، قیمت نفت 
خام شاخص برنت با 2 دالر و 10 سنت افزایش، 

بشکه ای ۷3 دالر و 15سنت معامله شد.
میانگین قیمت نفت خام شاخص های دوبی و 
عمان نیز در دوره مورد بررسی به ترتیب یک 
دالر و 88 و یک دالر و 93 سنت برای افزایش 
یافت و هر بشکه به 69 دالر و 26 سنت و 69 

دالر و 30 سنت معامله شد.
عوامل ژئوپلیتیک در خاورمیانه ناشی از تنش های 
حاصل از حمالت هوایی آمریکا، انگلیس و فرانسه 
در  خام  نفت  قیمت  افزایش  سبب  سوریه،  به 
اداره  گزارش  اساس  بر  شد.  جهانی  بازارهای 
ذخیره سازی  سطح  آمریکا،  انرژی  اطالعات 
تجاری نفت خام این کشور در هفته منتهی به 
13 آوریل 2018 با یک میلیون بشکه کاهش 
به 42۷.6 میلیون بشکه تنزل یافت. کارشناسان 
دلیل اصلی این کاهش را افت واردات نفت خام 
آمریکا در هفته مورد بررسی می دانند، به طوری 
 9.۷ به  بشکه  هزار  روزانه ۷84  کاهش  با  که 

میلیون بشکه در روز رسید.

خبر

آغاز  از  لردگان  پتروشیمی  شرکت   مدیرعامل 
بهره برداری پتروشیمی لردگان به عنوان اولین طرحی 
که با فاینانس چین تامین منابع مالی شده در سال 
جاری خبر داد و اعالم کرد: پیشرفت ساخت این طرح 
تولید اوره و آمونیاک به 88 درصد رسید. به گزارش 
انجمن صنفی  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  زمان 
زارعی فر«  »محسن  پتروشیمی،  صنعت  کارفرمائی 
طرح  ساخت  پیشرفت  وضعیت  آخرین  درباره 
پتروشیمی اوره و آمونیاک لردگان، گفت: هم اکنون 
پیشرفت ساخت این طرح پتروشیمی به حدود 88 
درصد رسیده و پیش بینی می شود امسال تولید اوره و 
آمونیاک در این طرح پتروشیمی آغاز شود. مدیرعامل 
شرکت پتروشیمی لردگان با اعالم اینکه سرمایه گذاری 
این طرح 502 میلیون یورو و از محل بازگشایی خط 
اعتباری چین انجام شده است، تصریح کرد: خوراک 
این مجتمع، گاز طبیعی بوده که مجوز دریافت خوراک 

متان اخذ شده است. وی با اشاره به ثبت رکورد کار 
بدون حادثه در طرح پتروشیمی لردگان، اظهار داشت: 
الیسنس آمونیاک پتروشیمی لردگان از شرکت آمونیا 

کازاله سوئیس خریداری شده و دانش فنی تولید اوره 
هم از شرکت استامی کرن هلند تامین شده که از 
آخرین تکنولوژی های مربوطه بوده و به لحاظ محیط 

زیستی شرایط خوبی دارد و حداقل آلودگی را خواهد 
داشت. به گفته این مقام مسئول طرح پتروشیمی 
لردگان برای تولید یک میلیون و 650میلیون تن اوره 
طراحی و در دست اجرا است، یعنی خوراک طرح 
با ظرفیت  آمونیاک  گاز طبیعی است که در واحد 
تولید روزانه 2050 تن محصول تولید کرده و سپس 
محصول تولیدی آمونیاک با ظرفیت 3250 تن در روز 
به اوره تبدیل خواهد شد. زارعی فرد، تاکید کرد: پیش 
بینی می شود پس از تامین خوراک تولید اوره، ساالنه 
حدود ۷0 هزار تن آمونیاک تولیدی مازاد قابل فروش 
باشد اما مابقی آمونیاک تولیدی صرف تولید محصول 
نهایی اوره خواهد شد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
لردگان در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی بالغ 
بر دو هزار و 300 نفر در این طرح تولید اوره و آمونیاک 
مشغول به کار بوده که 90 درصد افراد شاغل در این 

طرح بومی استان چهارمحال و بختیاری هستند.

اولین طرح پتروشیمی با فاینانس چین آماده بهره برداری می شود

آمار  گفت:  گاز  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
با  اما  است،  درصد   ۷۷ روستایی  گازرسانی 
احتساب گازرسانی به سیستان و بلوچستان 

این رقم به 81 درصد ارتقا می یابد. 
به گزارش زمان  به نقل از وزارت نفت، سعید 
مومنی، درباره آخرین آمار گازرسانی شهری 
درصد   9۷ اکنون  گفت:  کشور  روستایی  و 
 ۷۷ و  شده اند  گازرسانی  کشور  شهرهای  از 
گاز  نعمت  از  نیز  کشور  روستاهای  درصد 

بهره مند هستند.
وی با بیان این که روستاهای استان سیستان 
و بلوچستان در این آمار نیامده است، اظهار 
و  سیستان  به  گازرسانی  احتساب  با  کرد: 
درصد   81 به  درصد   ۷۷ رقم  بلوچستان 
هزار   2 استان حدود  این  زیرا  می یابد،  ارتقا 
روستا دارد که بودجه گازرسانی آنها از طریق 
 93 سال  بودجه  قانون   2 تبصره  »ق«  بند 
تامین  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبات  و 

می شود.
آمار  گاز،  ملی  شرکت  گازرسانی  مدیر 
گازرسانی شهری در ابتدای دولت یازدهم را 
یک هزار و هفت شهر معادل 95 درصد، در 
ابتدای دولت دوازدهم را یک هزار و 85 شهر 
معادل 96 درصد و در پایان سال 96 را یک 
اعالم  معادل 96.6 درصد  هزار و 114 شهر 
پایان  تا  می کنیم  پیش بینی  گفت:  و  کرد 
دولت دوازدهم، این آمار به یک هزار و 230 

شهر معادل 99 درصد افزایش یابد.
مومنی درباره آمار گازرسانی روستایی توضیح 
داد: در ابتدای دولت یازدهم 14 هزار روستا 
معادل 55 درصد، در ابتدای دولت دوازدهم 
23 هزار روستا معادل ۷۷ درصد و در پایان 
درصد  معادل 81  روستا  هزار   26  ،96 سال 
گازرسانی شده اند که پیش بینی می شود این 
آمار تا پایان دولت دوازدهم به 3۷ هزار روستا 

معادل 90 درصد افزایش یابد.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

گازرسانی شهری ۹۷ درصدی شد

آگهی مفقودی 
کارت دانشجویی اینجانب پوریا زینلی فرزند سعید به شماره ملی 12۷26264۷4 
و شماره دانشجویی 9512۷182 رشته مهندسی شیمی مقطع کارشناسی دانشگاه 

علم و فناوری مازندران )بهشهر(مفقود و فاقد اعتبار است .
بهشهر 

مفقودی
مالکیت)برگ سبز( خودرو سواری   که شناسنامه  اطالع می رساند  به  وسیله  بدین 
سیستم:پژو  –تیپ:405GLXI مدل:1390  به  شماره موتور: 12490215111 و 
شماره شاسی : NAAM11CA4CE285994 به نام ایوب محمدی مفقود گردید 

کرمانشاهو از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
پالک۷8325/568شماره  مدل1394بشماره  مشکی  کویررنگ  سندموتورسیکلت 
بنام   N3C  ***   200K940119۷ تنه  0200N3C401851شماره  موتور 
ازباغملک  بشناسنامه4810306534صادره  اهلل  فرزندحفیظ  سجادگراوندی 

مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان باغملک

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد علی خدمتی فرزند کاظم 

در خصوص شکایت بانک سپه استان لرستان مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9409986612۷01314   شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر دادگستری 
کل استان لرستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139۷/03/08 ساعت 08:30 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷3 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.
 مدیر دفتر دادگاه تجدید نظر شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر 
دادگستری کل استان لرستان – فیروزه پدرام . 

متن آگهی 
حسب محتویات پرونده شماره 9۷09986619100084  شعبه نهم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای محمد حسین شکری فرزند محمد حسن 
به اتهام خیانت در امانت و افترا )اعاده حیثیت ( تحت تعقیب میباشد بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یکماه از 
تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در مهلت تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید.  
بازپرس شعبه نهم دادسرای خرم آباد –یونس آزاد پور .

دادنامه 
دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه   9609986610800113 کالسه  پرونده 
شهرستان خرم آبادتصمیم نهایی شماره 9۷099۷6610800024 –خواهان : آقای حجت اله 
حسینی فرزند آقا حسن با وکالت آقای شهرام رضائی فرزند جافر علی به نشانی استان لرستان 
–شهرستان خرم آباد خیابان انقالب بین کوچه شهید مطهری و اول خیابان رازی دفتر وکالت 
موبایل 0916984109۷ –خواندگان : 1-آقای عباس اختیارزاده به نشانی لرستان – شهرستان 
آذربایجان 4 حیاط  آذربایجان کوچه  الشتر خیابان  ترمینال  روبروی  –بلوار والیت  آباد  خرم 
چهارم سمت راست همکف 2-آقای روح اله اختیار زاده فرزند عباس به نشانی استان لرستان 
دادرسی  هزینه  پرداخت  از  : 1-اعسار  –خواسته  مرکزی  زندان  فعال  آباد  – شهرستان خرم 

2-مطالبه وجه سفته 
گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده 
زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 

بصدور رای می نماید 
رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای حجت اله حسینی با وکالت آقای شهرام رضائی به طرفیت 
آقایان روح اله اختیار زاده فرزند عباس و عباس اختیار زاده به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 
ششصد میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/1/31 
تا اجرای حکم به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و نظر به اظهارات وکیل 
خواهان مبنی بر عدم پرداخت مطالبات امضاء خواندگان ذیل سفته و هر چند که خوانده نسبت 
به واخواست نمودن سفته اقدام ننموده که با تلقی بعنوان سند عادی و تا میزان مندرج در آن 
و بلحاظ امضاء خواندگان که بعنوان قبولی بدهی محسوب می گردد و عدم ابراز دلیلی از جانب 
مشارالیهم مبنی بر پرداخت مطالبات خواهان یا بی حقی وی لهذا دعوی خواهان صحیح و وارد و 
مستندا به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامور 
مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت و پرداخت مبلغ یک میلیون و سیصد و نود و هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
الوکاله وکیل به میزان مرحله بدوی و  یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت حق 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 96/2/24 تا زمان اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید اجرای حکم منوط به پرداخت هزینه دادرسی و رای 
صادره غیابی و قابل واخواهی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ در این دادگاه و پس از انقضاء  
قابل تجدید نظر خواهی ظرف مهلت بیست روز در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 

رئیس شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – محمد باقری . 

متن آگهی
بازپرسی  نهم  شعبه   9۷09986619100106 شماره  پرونده  محتویات  حسب 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد آقای محمد آقا بازگیر فرزند ابراهیم 
به اتهام اعاده حیثیت )افترا (تحت تعقیب میباشد بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
امور  در  انقالب  و  دادگاههای عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 115  تجویز  به  و 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی 
در این شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در مهلت 

تعیین شده تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد 
بازپرس شعبه نهم دادسرای انقالب –یونس آزاد پور . 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای ابوالقاسم سلطانی و آقای قاسم کرمی 
خواهان آقای میر رضا وحیدی خواه دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالقاسم سلطانی 
و قاسم کرمی به خواسته تخلیه و مطالبه اجرت المثل مطرح که به این شعبه ارجاع 
عمومی  دادگاه  پنجم  پرونده کالسه 9609986610500826  شعبه  به شماره  و 
حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139۷/03/19  
آیین  قانون   ۷3 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  ساعت09:00تعیین 
مراتب  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  به علت مجهول  دادرسی مدنی 
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 پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – 
علیرضا تقی پور . 

آگهی ابالغ
خشکنودهانی  زاد  آفرین  سعید  آقای  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسیدگی  وقت   

فرزند علی 
طرفیت  به  دادخواستی  دالوند  برخوردار  از  وکالت  به  سورنی  علی  آقای  خواهان 
خوانده آقای سعید آفرین زاد خشکنودهانی به خواسته مطالبه وجه چک مطرح که 
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 960998661340011۷  شعبه دوم  
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
139۷/03/12  ساعت10:00  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
۷3 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 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مریم شمسه 

آگهی وقت دادرسی
ونام  رسیدگی:9۷/3/28ساعت9صبح.خواهان:نام  پرونده:4/9۷-41.وقت  کالسه 
خانوادگی:وحیدپور خسروی.خواسته:فک پالک.خواهان دادخواستی تسلیم شورای 
کد4ارجاع  بشعبه  رسیدگی  جهت  که  نموده  ماهشهر  مرکزی  حوزه  اختالف  حل 
گردیده وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبدرخواست 
درروزنامه  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  تجویزماده۷3قانون  وبه  خواهان 
میشودتاخوانده  ازجرایدکثیراالنتشارآگهی  ویایکی  اسالمی  جمهوری  رسمی 
یکماه  ظرف  نشرآگهی  ازتاریخ  برازجانی  رضایی  آقایان1-فرشادبراتی2-احسان 
بشورای حل اختالف مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خودنسخه دوم دادخواست 
وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررباالجهت رسیدگی حضوربهم رساند.     شماره 

م.الف)16/62(
دادنامه شورای حل اختالف کد۴ماهشهر

دو شهرستان  کیفری  دادگاه  شعبه 101  پرونده کالسه 96099866122010۷3 
–  9۷099۷661350006۷ شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  )101جزایی  آباد  خرم 

شهرستان   – لرستان  استان  نشانی  به  رحیم  فرزند  دریکوند  توران  خانم   : شاکی 
خرم آباد بخش مرکزی شهرستان خرم آباد دهستان کرگاه شرقی روستای سرخده 
–متهم : آقای علی شمس بیرانوند به نشانی ...-اتهام ها : 1-افتراء 2-ضرب و جرح 

عمدی 
دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه پیوست 
از مطالعه پرونده مالحظه اظهارات و مداقه الزم در  اینکه پس  تحت نظر است و 
مندرجات پرونده پایان دادرسی را اعالم و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر 

انشاء رای می نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای علی شمس بیرانوند فرزند روح اله فعال مجهول 
المکان دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت خانم توران دریکوند فرزند 
رحیم دادگاه با التفات به مندرجات پرونده و شکایت شاکی که در اظهارات خود بیان 
داشته توسط متهم دچار صدمه شده است و با عنایت به اینکه دالیل و شواهد مندرج 
در پرونده از جمله گزارش و تحقیقات ضابطین دادگستری و اظهارات شهود و مطلعین 
محلی که درمرحله  دادسرا  از آنان تحقیق شده است جملگی مبین صحت بزه انتسابی 
به متهم میباشد و پزشکی قانونی طی معاینه شاکی صدمات وی را ناشی از اصابت 
جسم سخت همزمان با تاریخ وقوع جرم اعالم داشته عالوه بر آن متهم در جریان 
تعقیب و جلسه این دادگاه حضور نیافته و از ابتدای تشکیل پرونده قضایی متواری 
بوده و علی رغم احضار وی از طریق نشریه آگهی در جلسه این دادگاه حاضر نشده و 
عذر موجهی نیز ارائه نکرده است بر این اساس دادگاه بزهکاری مشارالیه را به شرح 
کیفر خواست تنظیمی ثابت تشخیص و از باب جنبه عمومی قضیه /نظر به اینکه رفتار 
ارتکابی فی نفسه منجر به اخالل در نظم عمومی گردیده و بیم تجری مرتکب و دیگران 
را به همراه دارد لذا در جهت حفظ انتظام عمومی و دفاع از صیانت جامعه مستند به 
ماده614 از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 13۷5 نامبرده را به تحمل 
دو سال حبس تعزیری محکوم مینماید و از باب جنبه خصوصی قضیه موضوع مطالبه 
دیه به جهت عدم امکان قصاص و منتفی بودن شرایط اجرای آن دادگاه مستند به 
مواد 44۷-448-452-488-۷14 قانون مجازات اسالمی 1392 متهم را به پرداخت 
دیات زیر ظرف یکسال قمری از تاریخ حدوث در حق شاکی محکوم مینماید 1-سه 
هزارم دیه کامل بابت کبودی زیر چشم چپ 2- نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم 
زیر چشم چپ 3-چهار درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوان بینی این رای 
غیابی / حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

لرستان است به جهت عدم تجاوز محکوم به از عشر دیه کامل قطعی است .
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری 2 شهرستان خرم آباد –آرش قاسمی . 

آگهی ابالغ
در خصوص دعوی آقای نوید شیفته بطرفیت آقای عبداله فیضی یاجلو به خواسته 
مطالبه مبلغ 1۷/600/000 ریال از بابت دو فقره چک به شماره های 4۷۷659-

4۷۷658 با احتساب خسارت تاخیر تادیه و دادرسی مستندا به مواد 310 و 313 
قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 515 و 519 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده صادر می نماید که توسط اجرای 

احکام مدنی احتساب خواهد شد. رای صادره غیابی می باشد.
دبیر شعبه 8 شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

تهران  شهرستان   - تهران  استان  نشانی:  به  اصغر  فرزند  جهانگیری  1.غالمحسن 
- شهر تهران - میدان رسالت - پشت مسجد رسول اکرم - خیابان شهید رفیعی 

- پالک 11/2
مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 

1. تیارا بحشایی فرزند سعید به نشانی مجهول المکان 
محکوم به :
بسمه تعالی

دادنامه  شماره  و   ....... شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
96099۷3030900855 محکوم علیه تیارا بخشایی والیت قهری سعید بحشایی 
محکوم است به انتقال سه دانگ مشاع عرصه پالک ثبتی به شماره 54۷8 فرعی از 
162 اصلی مفروز و مجزی شده از 1405 بنام خواهان و پرداخت خسارات دادرسی 
شامل هزینه تمبرهای الصاق شده روی اوراق پرونده و فیش های پرداخت شده به 
حساب سپرده دادگستری و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق محکوم 

له و پرداخت نیم عشر دولتی /م/الف 3024
مدیر دفترشعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس - احسان خوشبخت                

پیشنویس آگهی ثبت تاسیس 
موضوع فعالیت : خرید و فروش و توزیع و تولید و بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، اعم ازمحصوالت ومواد اولیه غذایی و دارویی، غالت، گندم و جو، ارزن، برنج، دانه 
های روغنی و روغن خام خوراکی و روغن تسویه شده ذرت خوراکی و دامی کلیه حبوبات، کنسروها،گوشت 
،ماهی،گوشت گوسفند،گاو، گوشت مرغ و شترمرغ، واردات زنده طیورمرغ و شترمرغ و انواع میوه، سبزیجات 
و صیفی جات و آب میوه و اسانس آب میوه، و شکر،آرد،ماکارانی وغذادام وطیورو دستگاهها و ماشین آالت 
وابسته اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی 
وریالی ازکلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد 
بانک ها، ترخیص کاال از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی درسراسرکشوربرپایی غرفه و شرکت 
در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و 
شرکت در کلیه مناقصات ومزایدات وپیمانها اعم ازدولتی و خصوص و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی : استان البرز - شهرستان کرج - بخش مرکزی- شهر کرج- مهرویال- کوچه پنجم- بلوار ایثار 
)درختی(- پالک 2۷۱ - مجتمع الماس- طبقه پنجم- واحد ۱8 - کدپستی 3۱3۷۷۷33۴5 

 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نقدی 
میزان سهم الشر که هر یک از شرکا 

آقای سعید جدیدی به شماره ملی ۰32۱53۰۴89 دارنده ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 
خانم سمیه دیندار به شماره ملی ۰32۱859588 دارنده 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال سهم الشرکه 

مدیر عامل خانم سمیه دیندار به شماره ملی ۰32۱859588 و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، و برات و 

مکاتبات با امضای مدیر عامل ومهرشرکت اعتبارخواهد داشت.
 اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 

روزنامه کثیراالنتشار پیام زمان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

این مستند به منظور بررسی صحت محتویات سند تنظیمی به استناد صورتجلسه تنظیمی و ابرازی متقاضی صادر 
و اعتبار دیگری جهت ارائه به هیچ دستگاه ونهادی نداردو حداکثر اعتبار آن یکماه از تاریخ صدور می باشد. 

تذکر ۱:  جهت ثبت نهایی این مستند صرفا شخصی که در سامانه به عنوان امضاء کننده دفاتر معرفی شده است 
می تواند به مرجع ثبت شرکت ها مراجعه نماید وازپاسخ به سایراشخاص شخصیت حقوقی که دارای سمت 

نبوده خودداری می گردد. 
تذکر 2:  پس از تایید مندرجات این پیش سند ذی سمت می تواند جهت پرداخت های قانونی برابر راهنمای 

سامانه اقدامات الزم به عمل آورد. 

مفقودی 
برگ سبز پراید مدل 83 با شماره پالک 689ج69ایران 82 با شماره موتور 00935599و 

شماره شاسی S1412283318۷15مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

شماره :96/پ/۱358  تاریخ : 9۷/2/5 
برگه اجرائیه 

تهران  جوردن  اقامت  نشانی محل  پرست   عبداله حق  نام    : له  مشخصات محکوم 
مجتمع تجاری الهیه طبقه 4 واحد 408

بموجب دادنمه شماره 96-2298 مورخ 96/11/14 شورای حل اختالف  پرند شعبه 
نهم  که وفق دادنامه شمار     شعبه          دادگاه       قطیت حاصل کرده است. 
به موجب دادنامه حقوقی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ بیست میلیون 
تومان بابت اصل خواسته با تمام هزینه دارسی مبلغ 2/563/500 ریال خسارت تأخیر 
وتأید  از تاریخ 96/6/29  لغایت یوالوصول  در حق خواهان صادر گردید. ضمنا« هزینه 

نیم عشر دولتی به عهده حکوم علیه می باشد.
مشخصات محکوم علیه: محمد جواد نوریان فرد نشانی محل اقامت : مجهول المکان

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه :
1-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز آ ن را بموقع اجرابگذارد 

2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد .
3-مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا ءمحکوم به از ان مسیر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیع نداند باید ظرف مهلت )دهروز صورت جامع دارئی 
خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد صرحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضا ءمهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 

مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد 
میباشد  مدنبی  احکام  اجرای  قانون   34 ماده  از  قسمتی  که  باال  موارد  بر  4-عالوه 
ئین دادرسی مدنی مصوب ۷9/1/21 و  آ  قانون  قانون اجرای احکام و  از  به مواردی 
همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آ بان 13۷۷ که ظهر 

برگ اجرائیه درج گردید ه است توجه نموده و به آ ن عمل نممایید  م الف 204 
رئیس شعبه نهم شورای حل اختالف پرند

گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
نهم  از خط  امسال 2 بخش  پایان  تا  گفت: 
غرب  کریدور  گاز  تامین  هدف  با  سراسری 

کشور راه اندازی می شود.
خط  راه اندازی  درباره  تربتی،  منتظر  حسن 
از  هدف  گفت:  سال 9۷،  در  سراسری  نهم 
راه اندازی خط نهم سراسری تامین گاز مورد 

به همین  است،  نیاز در بخش غربی کشور 
دلیل همه تالش خود را برای اجرایی شدن 

این خط به کار گرفته ایم.
وی افزود: هدف سال 9۷، تامین گاز کریدور 
نهم  و  ششم  خطوط  از  بهره مندی  با  غرب 
هم  کنار  در  خط  دو  این  است،  سراسری 
می توانند نیازهای گاز بخش خانگی، صنعتی، 

نیروگاهی و صادراتی در غرب کشور را تامین 
کنند.

گاز،  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
تا  عسلویه  گاز  تامین  هدف  این که  بیان  با 
میاندوآب است، اظهار کرد: 2 بخش از خط 
نهم سراسری برای راه اندازی تا پایان امسال 
در نظر گرفته شده  که در ادامه خط ششم 
سراسری از منطقه دهگالن تا میاندوآب به 

قطر 56 اینچ خواهد بود.
به گزارش وزارت نفت، امسال باقی مانده خط 
لوله انتقال گاز ششم سراسری، بخشی از خط 
نهم سراسری شامل دهگالن تا میاندوآب و 
کاشمر  مانند خط  فرعی  خطوط  همچنین 

راه اندازی می شود. احداث خط نهم سراسری 
می شود،  گاز  انتقال  در  توازن  ایجاد  سبب 
با میزان تولید گاز  زیرا شبکه گاز متناسب 
راه اندازی  از  تعریف می شود. پس  در کشور 
خط ششم، تولید امروز تا سه سال آینده گاز 
کشور به خوبی در شبکه منتقل می شود، اما 
به مرور زمان با برنامه ریزی هایی که در زمینه 
صادرات گاز به عراق، ترکیه و اروپا انجام شده، 
الزم است شبکه غرب کشور دو خط انتقال 
در  نهم  خط  یعنی  باشد،  داشته  سراسری 
کنار خط ششم قرار گیرد تا ظرفیت تولیدی 
افزایش یافته در عسلویه را به خوبی منتقل 

کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز: 

2 بخش از خط نهم سراسری تا پایان سال 
راه اندازی می شود
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اعالم آخرین مهلت ارسال معامالت فصلی مودیان مالیاتی 

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، آخرین مهلت ارسال 
اطالعات فهرست معامالت مربوط به تمامی فصول سال 1396 را تا 15 اردیبهشت 
ماه سال 139۷ اعالم کرد. به گزارش زمان به نقل از سازمان امور مالیاتی ایران، 
نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مودیان 
مصوب 31/4/1394  مستقیم  های  مالیات  قانون  ماده)169(  موضوع  مشمول 
مکلفند اطالعات معامالت فصلی خود را تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل 
از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir برای 
سامانه معامالت ارسال و یا صورت لوح فشرده در قالب اطالعات درخواستی سازمان، 
به اداره امور مالیاتی ارائه کنند. وی با بیان اینکه مهلت ارسال صورت معامالت فصل 
زمستان 1396 تا 15 اردیبهشت ماه امسال است، افزود: همچنین براساس پیشنهاد 
مورخ 13/8/1396 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در اجرای اختیارات تبصره )3( ماده )10( آیین نامه موضوع تبصره )3( ماده )169( 
قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال اطالعات فصول بهار، تابستان و پاییز 
سال 1396 تا 15 اردیبهشت ماه سال 139۷ تمدید شده است.  معاون مالیات 
های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: از آنجایی که موکول کردن 
ارسال اطالعات به روزهای پایانی مهلت قانونی با توجه به حجم زیاد اطالعات واصله 
ممکن است موجب بروز مشکالت شود، لذا بهتر است مودیان مالیاتی ارسال صورت 
معامالت فصلی خود را به روزهای پایانی موکول نکرده و در اسرع وقت براساس 
ترتیبات یاد شده نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.جنتی خاطرنشان 
کرد: مطابق قانون مالیات های مستقیم عدم ارسال فهرست صورت معامالت فصلی 

در مهلت مقرر قانونی مشمول جرایم مالیاتی می شود.

حمایت از تولید داخلی تجهیزات هوانوردی

شرکت فرودگاه ها و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه ای با 
هدف حمایت از ایده های دانش بنیان در حوزه تولید تجهیزات هوانوردی غیرنظامی 
به امضا رساندند. به گزارش زمان به نقل ازمهر، رحمت اهلل مهابادی در مراسم 
امضاء تفاهم نامه توسعه همکاری های علمی و فناوری میان شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: رشد چشمگیر 
صنعت حمل و نقل هوایی به ویژه در زمینه توسعه فرودگاه ها و ناوبری هوایی در 
چند سال اخیر اثرات بسیار مثبتی در داخل کشور و همچنین عرصه رقابتهای 
منطقه ای و بین المللی داشته است ضمن اینکه این صنعت از لحاظ تکنولوژی 
و دانش در جایگاه نخست عرصه فناوری و پیشرفت های بشری قرار دارد.وی با 
اشاره به تالش فزاینده متخصصان ایرانی در چند سال اخیر برای دستیابی به بخش 
های مهمی از علم و تکنولوژی روز و بومی سازی فناوری های صنعت هوانوردی 
در داخل افزود: در اثر این تالش ها توانسته ایم بسیاری از مرزهای تکنولوژی های 
فوق پیشرفته را پشت سر بگذاریم و به بسیاری از دستاوردهایی رسیده ایم که تا 
پیش از این از کشورهای مختلف تامین می شده است. مدیرعامل شرکت فرودگاه 
ها ادامه داد: تفاهم نامه ای که امروز میان این شرکت و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به امضاء می رسد نقطه عطفی در عرصه دستیابی به فناوری های 
پیشرفته صنعت فرودگاهی محسوب می شود.به گفته مهابادی در چارچوب این 
توافق نامه قرار است با ایجاد یک درگاه واحد، فرصت ویژه ای برای دانش پژوهان و 
صنعتگران نخبه دانشگاهی جهت تامین نیازمندی های صنعت هوانوردی، ناوبری 
هوایی و فرودگاهی فراهم شود. در صورت اجرای این تفاهم نامه، عالوه بر آنکه نیاز 
صنعت هوانوردی داخل با این تولیدات تامین می شود، می توانیم نیازمندی های 

سایر کشورها را نیز تامین کنیم.

خبر

سیف :

نگران خروج ترامپ از برجام نیستیم

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ایران نگران 
خروج ترامپ از برجام نیست، گفت: سناریوهای مختلف 
در این زمینه تعیین و راهکارهای مرتبط با آن مشخص 
شده است. به گزارش زمان به نقل از مهر، ولی اهلل سیف 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه 
به نزدیک شدن به تصمیم گیری رئیس جمهور ایاالت 
متحده برای ماندن یا خروج از برجام آیا تمهیدات بانکی 
برای این تصمیم احتمالی اندیشیده شده است، گفت: 
جای هیچ نگرانی از بابت خروج ترامپ از برجام وجود 
ندارد. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
مهر افزود: خوشبختانه برنامه ریزی های الزم برای این 
جلسات  در  مختلف  سناریوهای  و  شده  انجام  موضوع 
خاصی که در همین رابطه برگزار شده پیش بینی شده 
است. وی تصریح کرد: در این رابطه سناریوها مشخص 
بوده و راهکارهای معینی در هر مورد در نظر گرفته شده 

است و جای هیچ گونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

 توقیف بزرگترین محموله
 قاچاق انسان

ماموران گمرک دیروز بزرگترین محموله قاچاق انسان را 
کشف کردند. به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، این 
محموله شامل 16 نفر تبعه یکی از کشورهای همسایه بود 
که در ال به الی بار نخ یک تریلر ترانزیتی مخفی شده بودند 
و قصد داشتند به شیوه قاچاق از مرزهای رسمی خارج 
شوند.بنابراین گزارش؛ ماموران گمرک در مجموع در یک 
هفته گذشته پنج محموله قاچاق انسان به تعداد 28 نفر 
را به جرم قاچاق دستگیر کردند. این افراد که عمدتا اتباع 
کشورهای همسایه بودند و البته در بین آنها اتباع کشورمان 
هم مشاهده شد، قصد داشتند با پنهان شدن در ال به الی 
محموله های خروجی از ایران به مقصد ترکیه به صورت 
قاچاق خارج شوند اما با هوشیاری ماموران گمرک و به 
کمک دستگاههای کنترلی ایکس ری و رصد اطالعات 
موفق به اینکار نشدند.ماموران گمرک سال گذشته موفق 
به کشف بیش از 500 مورد قاچاق انسان شدند اما امسال  
بدلیل شرایط برخی کشورهای همسایه و همچنین تجهیز 
پیشرفته،  کنترلی  دستگاههای  به  کشورمان  گمرکات 
کشفیات قاچاق انسان رشد قابل توجهی داشته است . 
قاچاق انسان عمدتا در بار پنبه، نخ، کنجد و محصوالت 
از  پتروشیمی صورت می گیرد.کشفیات متعدد قاچاق 
سوی گمرک ایران این سازمان را در رده  یکی از موفق 
ترین کشورهای عضو در سازمان جهانی گمرک قرار داده 
است. گمرک ایران توانست در سال گذشته مقام نخست   در 
کشفیات مواد مخدر و مقام دوم در کشفیات انواع قاچاق را 

در دنیا به نام خود ثبت کند.

خبر

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه پیکره 
است،  تکنولوژی بالک چین  اساس  بر  دنیا  آینده 
معتقد است که در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب 
معنی ندارد و به همین دلیل باید آن را پیگیری کنیم 

تا به نتیجه برسیم.
به گزارش زمان به نقل از ایسنا، ارزهای مجازی از 
آن دسته مقوالتی هستند که عالوه بر ویژگی های 
ایجاد  می توانند  که  تسهیالتی  و  فرد  به  منحصر 
برای  مخاطراتی  می توانند حامل  کنند، همچنین 
سیستم های پولی و امنیتی کشورها هم باشند؛ امری 
که در ادبیات مسئوالن کشور هم خود را نشان داده 

است.
»به کارگیری ابزار بیت کوین )Bit Coin( و سایر 
ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور 
ممنوع است«. این خالصه ای از  اطالعیه ای است که 
روابط عمومی بانک مرکزی اخیرا )2 اردیبهشت( در 
مورد ارزهای مجازی در سایت خود قرار داد. در این 
اطالعیه اما به ارزهای مجازی که قرار بود پست بانک 
به نمایندگی از وزارت ارتباطات بررسی، پیاده سازی 
و عرضه کند، اشاره ای نشده و گفته نشده است 

که تکلیف بانک مرکزی به عنوان رگوالتوری امور 
بانکی و پولی کشور با ارزهای الکترونیکی داخلی چه 

می شود؟
و  ارتباطات  وزیر   - جهرمی  آذری  محمدجواد  اما 
فناوری اطالعات - در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی 
پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال گفته 

است که مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار 
اصلی پول و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری 
شده مثل بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها اعالم 
کرده که استفاده از آن ها ممنوع است، بدین منظور 
نیست که بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی 

ممنوعیت یا محدودیت دارد.

وی با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  پژوهشگاه  حضور 
پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک 
ایران در جریان است، افزود: در جلسه مشترک هفته 
گذشته که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه 
برگزار شده بود، اعالم کردند که مدل آزمایشی آماده 
شده است. آذری جهرمی با بیان اینکه نتیجه تحقیق 
باید به سواالتی در بخش های مختلف تبدیل بشود 
تا در حالت های مختلف به مدل برسیم که بعد از آن 
پیاده سازی شود، اظهار کرد: در برابر ارز دیجیتال 
برگشت به عقب معنی ندارد چراکه پیکره آینده دنیا 
بر اساس تکنولوژی بالک چین است و به همین دلیل 

باید آنرا پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: نگرانی بانک 
مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و 
اساس  همین  بر  که  است  اینچنینی  موضوعات 
تصمیم گرفتند تا خرید و فروش بیت کوین را ممنوع 
کنند، چراکه بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و 
آینده چهارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر بالک 

چین خواهد بود.

وزیر ارتباطات اعالم کرد: ممنوعیت خرید وفروش بیت کوین

مدل آزمایشی ارز دیجیتال ملی آماده شد

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ودادخواست و ضمائم به خانم رقیه فاضلیان دهکردی فرزند ولی اهلل 
خواهان آقای سیروس باقری به شماره پرونده 9609983844400690شورای حل اختالف شماره 
4 شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 139۷/03/12ساعت08:00تعیین که حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی ازجرایدکثیراالنتشارآگهی می گرددتاخوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 

ثانیه دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضرگردد.
غالم پور- مسول دفتر شعبه شورای حل اختالف شورای حل اختالف شماره ۴ شهرستان شهرکرد

مفقودی
 برگ سبز پراید مدل 1380 شماره شهربانی 594 ج 89 ایران 82 با شماره  موتور 
282684 شاسی  s 144228016364۷مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی حصر وراثت 
شماره  به  دادخواستی  شرح  به   22 شماره  شناسنامه  دارای  صالحی  صفیه  خانم 
داده که  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  گواهی حصر  دادگاه درخواست   15/12۷/9۷
تاریخ 82/8/19  به شماره شناسنامه 449 در  شادروان حسین جان صالحی دون   

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی  گفته ورثه  حین الفوت وی عبارتند از 
1-حسین صالحی فرزند حسن جان به شماره شناسنامه 11 پسر متوفی 

2-یوسف  صالحی دون فرزند حسن جان به شماره شناسنامه 425دختر متوفی 
3-صفیه صالحی فرزند حسن جان  به شماره شناسنامه 22دختر متوفی 

4-رضوانه صالحی فرزند حسن جان  شماره شناسنامه 5دختر متوفی 
5-حمیده صالحی دون فرزند حسن جان به شماره 4 دختر متوفی

6- فرح صالحی دون فرزند جان  به شماره شناسنامه 3نسبت دختر متوفی
۷-زینب صالحی دون فرزند حسن جان به ش ش 11دختر متوفی 
8-وسیه صالحی دون فرزند حسن جان به ش ش 20دختر متوفی 

9-طوبی عزیزپور قصاب کالیی فرزند جعفر به ش ش 21 همسر 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 

آگهی مزایده
در پرونده های کالسه 96056۷اجرای احکام مدنی حل اختالف محکوم علیه آقای 
مهرشاد نوری فرزندعبداهلل محکوم است به پرداخت به مبلغ 5000000ریال بابت مهریه 
به نرخ روز با مبنای تاریخ عقد مورخ ۷3/1/24به مبلغ 223228000ریال به عنوان اصل 
خواسته ومبلغ 200000ریال هزینه دادرسی در حق خانم لیال قادیان فرزند رمضان و 
همچنین  مبلغ 8240000ریال نیم عشر دولتی محکوم گردیده است لذا محکوم له سه 
دانگ از شش دانگ عرصه اعیان خانه سرای محکوم علیه را معرفی نموده است که این 
اجرا بنا به درخواست محکوم له مال معرفی شده را جهت تامین آن توقیف واز طریق 
مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف جویبارتحت 

شرایط زیر به فروش می رساند .
الف- ملک توقیف شده به نشانی فوق به مساحت 220 متر مربع کارافه می باشد که 
مطابق قباله مورخ 80/11/28سه دانگ از شش دانگ عرصه واعیان مورد تعرفه متعلق 
به خانم لیال قادیان محکوم له و سه دانگ دیگر باقی مانده متعلق به محکوم علیه آقای 
مهرشاد نوری می باشد که در آن یک باب منزل مسکونی به مساحت حدود 35 متر 
مربع می باشد. ب- ساختمان کف کرسی با مصالح بنایی از نوع بلوک سقف شیروانی 
آزبیست کف بتون پنجره ها چوبی ملک محصور شده دارای امتیاز آب- برق - گاز 

میباشد ساختمان مورد نظر قابل زندگی نمیباشد.
حدود اربعه مال معرفی شده:  1- شماال متصل است به منزل بهروز علی رزاقی

2- جنوبا متصل است منزل خانم حلیمه معتمدی
3- غربا متصل است به منزل رضا علی حسین پور 

4- شرقا متصل است به کوچه
ج- با توجه به مواردفوق و با توجه به نوع ساختو موقعیت مکانی و نوع کاربری و حدود 
اربعه و جمیع جهات ارزش شش دانگ عرصه واعیان مورد تعرفه ملک 330000000ریال 

برآورد می گردد.
ح- مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده 

مزایده محسوب می شود.
خ- موعد وزمان مزایده روز سه شنبه 9۷/2/25ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی 

حل اختالف دادگستری جویبار میباشد.
ه- زمان بازدید از مال مورد مزایده مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد.

آدرس ملک جویبار روستای انارمرزکوچه بن بست خانم حلیمه معتمدی
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار مجتبی محمدی

1- بمال معرفی شده براساس تصویرقباله فروش تنظیم شده در تاریخ 94/1/12از طرف 
آقای قا سم سورچی به عنوان فروشنده در تملک خریدار آقای مجتبی سورچی قرار 

گفته است.
2- مغازه مذکور به مساحت حدود 14 متر مربع دارای دوبر پوشش سطح دیوارها از 
کاشی و پوشش زیر سقف کاذب کمپارس و پوشش کف از سرامیک و همچنین درب 
جلوی آن از حلب کرکره و پوشش نهایی از ایرانیت و سربندی آن از فلز و فاقد هرگونه 

فعالیت شغلی در زمان اجرای قرارکارشناسی میباشد.
3- مطابق بررسی های صورت گرفته ارزش شش دانگ عرصه و اعیان به انضمام سرقفلی 

مبلغ 400000000ریال ارزیابی شده است .
4 - مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع و کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 

برنده مزایده محسوب میشوند.
5- موعد و زمان مزایده روز سه شنبه مورخ 9۷/2/25ساعت 9 صبح در دفتر اجرای 

احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار میباشد.
د- زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی ازروزهای اداری پس از انتشار میباشد ادرس 

جویبار خیابان شهرداری بازار روز 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی حل اختالف دادگستری جویبار - محمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حسین جوانمرد حقیقی فرد 

فرزند ماشاءاله 
جلیل طهماسبی  احمد  آقای  وکالت  با  غالمی  غالمی،قربانعلی  مسلم  آقایان  خواهان 
فرد  حقیقی  جوانمرد  بختیار،حسین  سیروس  خوانندگان  طرفیت  به  دادخواستی 
فرزند ماشااهلل به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
کالسه96099838449004۷3 شورای حل اختالف شماره9شهرستان شهرکردثبت و 
وقت رسیدگی مورخ 139۷/03/12ساعت 15:15تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تاخوانده ظرف یک 
ماه پس ازتاریخ انتشار آگهی به دفتر شورامراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه 
ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رسیدگی واستماع شهادت 

شهود:علی عظیمی فرزند باقرو مسعود شفیعی فرزند محسن درشوراحاضر گردد.
شورای حل اختالف شماره 9 شهرستان شهرکرد

آگهی مزایده نوبت اول 
در پرونده به کالسه 960189 اجرای احکام مدنی محکوم علیه  شرکت پیمان قله ساز به 
پرداخت مبلغ 25450350ریال اصل  خواسته و مبلغ 33240000ریال و مبلغ 2000000 
ریال حق الوکاله و محکوم له  در حق شعبانعلی جعفری و مبلغ 12۷251۷1ریال بابت 
هزینه اجرایی در حق دولت محکوم گردید محکوم علیه  تاکنون نسبت به بدهی خود اقدام 
نموده است و با معرفی یک اموال و توقیف آن و برابر طبق نظر کارشناسی 1- دو نردبان 
آهنی به قیمت400000 ریال قیچی حلب بر 3- قیچ خاموت بر100000 ریال 4- دریل  
برقی به قیمت 500000ریال 5- دستگاه برش سنگ3000000 ریال 6- موتور وبر را تور  با 
شیلنگ و مبلغ5000000 ریال ۷- قالب فلزی حدود 120 عدد به قیمت 30000000ریال 
فلزی  قیمت 15000000ریال 9- جک  به  عدد  حدود 100  فلزی  قالب  کنجی   -8
430 عدد به قیمت100000000 ریال10-  قالب حلبی حدود 100 عدد 5000000 
ریال11-  قوطی فلزی مستعمل حدود 35 به اندازه متعاوت5000000 ریال 12- چوب 
نراد مستعماحدود 35 عدد 6 متری 5 در 10 سانتی متر به مبلغ 3500000ریال 13- تخته 
سه ال حدود 65 عدد به مبلغ 2000000ریال جمعا 1695000000 ریال آورد شده اموال 
مذکور در مورخه 9۷/2/29روز شنبه ساعت 10 الی 11 در احکام مدنی دادگستری میاند 
رود به مزایده و به فروش می رسد متقاضیان می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده جهت 
اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام میاندرود مراجعه نمایند مزایده از قیمت کارشناسی 
فوق شروع و برنده آن کسی است که باالترین قیمت را قبول کرده باشد از برنده مزایده فی 
المجلس  10 درصد بهای پیشنهادی اخذ و بقیه حداکثر یک ماه دیگر دریافت خواهد شد 
و برنده  باید بقیه مبلغ را به صورت کامل پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سپرده 
تودیعی  پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد بدیهی است  مال مورد 

مزایده تابع تشریفات قانونی خواهد بودم. الف 9۷/1۷
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری میاندرود هادی آزرده 

 آگهی های حصر وراثت
سید حسن میر یونسی فرمی به شماره شناسنامه 8 به استناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و فو کپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره4/105/9۷ تقدیم این دادگاه نموده چنین 
اشعار داشته است که شادروان محمد علی دانشور به شماره شناسنامه 5803 تاریخ 

۷6/10/24در اقامتگاه دائمی خود در گذشته ورثه حین الفوت  وی عبارتند از 
1-محمود دانشور فرزند محمدعلی و فرخنده به شماره شناسنامه 2498 متولد 132۷ 

صادره از تهران پسر متوفی 
2-محمدصادق دانشور فرزند محمد علی و فرخنده و شماره شناسنامه 224 متولد 1329 

صادره از تهران پسر متوفی 
3-مسعود دانشور فرزند محمدعلی و فرخنده به شماره شناسنامه یک متولد 1341 

صادره از تهران پسر متوفی 
4-مریم دانشور فرزند محمد علی و فرخنده به شماره شناسنامه 1430 متولد 1331 

صادره از تهران دختر متوفی
5- مینا دانشور فرزند محمدعلی و فرخنده به شماره شناسنامه 163۷ متولد 1334 

صادره از تهران دختر متوفی 
6-فرخنده تیرگری فرزند محمدعلی و فرخنده به شماره شناسنامه 6196 متولد 1299 

صادره از تهران همسر 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  چهارم شورای حل اختالف بابل 

ابالغ 
خواهان قنبر جالل  با وکالت حسین رستمی دادخواستی به طرفیت شعبان  و نوچهر 
و ابوالفضل و عیسی و سکینه و ساره و جمیله همگی جالل فرزندان علی و سایرین به 
خواسته تقسیم ماترک پدری و درصورت غیر قابل تقسیم فروش آن و مطالبه سهم االرث 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان مازندران شهرستان نور ارجاع و به کالسه 
940998198840035 با شماره بایگانی 960۷33 ثبت گردیده که برای رسیدگی به 
آن وقت رسیدگی آن 9۷/3/9 ساعت 9:30 صبح تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خواندگان و به خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد م. الف 9۷/1۷1
مدیر شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور صادقی 

تاریخ : 9۷/2/5 شماره: 9۷/پ 2۴23
آگهی ابالغ

 وقت رسیدگی و داخواست ضمائم  به آقایان 1 حمیدرضا شاهرودی 2 شاهرخ شورشی 
کالس پرونده : 9۷/پ/2423     وقت رسیدگی 9۷/3/19      ساعت 9/00

رضا  :حمید  خوانده  فرد    آرزو جالل  و  اصغر   :2 فرد  محمد جالل  امیر   1: خواهان 
شاهرودی  2 شاهرخ شورشی  خواسته :استرداد وعدیه 

خواهان دادخواستی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه نهم شورای حل اختالف 
مرکزی پرند 

اجراع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به در 
خواست خواهان و دستور شورا به تجویز ماده ۷3 قانون آ ئین نامه دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آ گهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حضور به هم رساند چنانچه 

نیاز به آگهی مجدد نداشته باشد یکبار ظرف مدت ده روز می باشد  م الف 203 
دبیر خانه حوزه نهم شورای حل اختالف پرند 

اصالحیه
در آگهی ابالغ به کار فرمای شرکت تجارت الکترونیک  پایگان 

در همین  قلعه جو  زاده  ابراهیم  امیر  اشتباه  به  قلعه جو  زاده  ابراهیم  علی  آقای  نام 
وسیله  بدین  که  شده  چاپ   365۷ چاپ  شماره  و   1396 دی   ۷ مورخه  در  نشریه 

تصحیح می گردد. 

آگهی ابالغ 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

خواهان آقای محمد رضا جعفری به طرفیت خوانده آقای مقداد شیری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه تحت کالسه 96/ح 599/1 تقدیم شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف 
چهاردانگه به نشانی آیت اهلل سعیدی، روبروی ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان 
صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی به تاریخ 9۷/03/19 ساعت 15:30 تعیین 
گردیده است. لذا به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی 
به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با مراجعه به دفتر یکم حقوقی شورای حل اختالف 
را  ثانی دادخواست بدوی و ضمائم  بنشانی کامل خود نسخه  اعالم  چهاردانگه، ضمن 

دریافت و نسبت به حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف 166
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا خضری فرزنده حیدر

شماره ابالغنامه: 9۷10102290200569
شماره پرونده:9609982290200981

شماره بایگانی شعبه: 960999
تاریخ تنظیم: 139۷/01/29

خواهان آقای/ خانم فاطمه سادات صفوی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا خضری 
فرزنده حیدر به خواسته فک پالک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس 
9609982290200981 شعبه 2 دادگاه طبق موضوع ماه ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. م الف 202
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم - مهدی ساده

آگهی
شورای حل اختالف 

تاریخ رسیدگی : 9۷/1/26 شماره پرونده : ۷56/8/96 شماره دادنامه :
مرجع رسیدگی : حوزه هشتم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم 

خواهان : علیرضا بهرام زاده 
خوانده : حسن صادقی علی آبادی 

خواسته : تقاضای مطالبه وجه چک به مبلغ 5/000/000 پنج میلیون تومان تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی

گردشکار به تاریخ پرونده کالس در وقت فوق العاده / مقرر تحت نظر قرار گرفت با 
برسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و با ملحوظ نظر قرار دادن نظریه مشورتی مورخ 
اعضاء محترم شعبه هشتم با اعالم ختتم رسیدگی به شرح ذیل بصدور رأی می نماید.    

رأی قاضی شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی آقای علیرضا بهرام زاده به طرفیت آقای حسن صادقی علی آبادی 
به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 5/000/000 پنج میلیون تومان و تاخیر تادیه 
، بدین شرح که خواهان اظهار میدارند که یک فقره چک به مبلغ  و هزینه دارسی 
50/000/000 ریال به تاریخ 96/11/25 از خوانده دریافت و گواهینامه عدم پرداخت 
چک ضمینه پرونده می باشد. با عنایت به مستندات خواهان که داللت بر استقرار ذمه 
خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه 1 دارد خوانده علی رغم ابالغ اخطاریه )نشر 
آگهی( در جلسه حضور نداشته و الیحه هم و اصل نشده است مع الوصف قاضی شورا 
به لحاظ مصون ماندی دعوی و مستندات خواهان از هرگونه خدشه و تعرض قانونی و 
با استحصاب بقاء دین بر ذمه خوانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و به 
استناد مواده 522/519/515/198 قانون آئین دارسی دادگاههای عمومی انقالب  در 
امور مدنی تبصره الحاقی ماده 2 قانون چ مواد 302/301/265 قانون مدنی وماده 249 
قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/552/500 ریال از بابت هزینه دارسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 
11/25 96 تا یوم الو صول بر مبنای شاخص تورم اعالم بانک مرکزی در حق خواهان 
محکوم و اعالم می دارد رأی صادره غیابی تلقی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  انقضاء مهلت  از  این شعبه و پس  واخواهی در  قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم دادگستری شهرستان رباط کریم می باشد. م الف 205
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم  احد طاهری

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم 

مرادی   شاه  جعفر  آقای  خوانده  طرفیت  به  جعفری  رضا  محمد  آقای  خواهان 
تقدیم  و سفته  تحت کالسه 96/ح 598/1  بر مطالبه وجه چک  مبنی  دادخواستی 
شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اهلل سعیدی، روبروی 
ایران خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی 
به تاریخ 9۷/03/19 ساعت 15:00 تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده ۷3 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده با 
مراجعه به دفتر یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی کامل 
خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در جلسه 

رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف 165
خوارزمشاهی- رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

عملکرد رشد اقتصادی ۹ ماهه اول
 و برآورد سال 1۳۹۶

 پرداخت ۳۷۰۰ میلیارد تومان وام 
به شرکت های دانش بنیان

بررسی  به  گزارشی  پژوهش های مجلس طی  مرکز 
سال  برآورد  و  اول  ماهه   9 اقتصادی  رشد  عملکرد 
1396 پرداخته است. به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی در سلسله گزارش 
 های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه 
مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه 
نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت 
آن را مطرح کرده است. در این گزارش آمده است: در 
سال 1396 شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های 
ملی بانک مرکزی جمهوری اسالمی و مرکز آمار ایران 
هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت 
آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران است. با این حال، با وجود این تغییر، 
گزارش آمارهای سال 1395 و 6 ماهه 1396 این دو 
نهاد نشان می دهد که اختالف آمارها همچنان قابل 
توجه و تامل است به  نحوی که این دو نهاد به  خصوص 
در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران 
ارائه می دهند. براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر 
گرفتن جدیدترین آمار و اطالعات در دسترس برآورد 

وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصوالت کشاورزی، 
برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 
1396، تحوالت مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا 
انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های 
مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصوالت 
پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصوالتشان 
بخش های  ارزش افزوده  رشد  سال 1396،  انتهای  در 
نفت  درصد(،   8/3( حدود  سال 1396  در  کشاورزی 
)1/3 درصد(، صنعت )1/4 درصد(، ساختمان )6/2- 
درصد( و خدمات )3/5 درصد( برآورد می شود. از مهم 
ترین چالش هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را 
و  دولتی  سرمایه گذاری  پایین  سطح  کرده،  محدود 
خصوصی است. این عامل در سال جاری به رشد منفی 
بخش ساختمان منجر شده و در سال های آتی رشد 
محدود سایر بخش ها را در پی خواهد داشت. برآورد 
مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال 1396 حدود 4/4 
درصد است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در 
آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور را در سال 

201۷ به  ترتیب 2/4 و 4 درصد پیش بینی کرده اند.

به  بانکی  شبکه  پرداختی  تسهیالت  مجموع 
شرکت های دانش بنیان در سال گذشته معادل 

3۷548.6 میلیارد ریال بوده است.
به گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی، در اسفند ماه 
1396 معادل 4813.6 میلیارد ریال تسهیالت به 218 

شرکت دانش بنیان، به طور متوسط 22.1 میلیارد 
ریال به هر شرکت از سوی شبکه بانکی پرداخت 
شد.بانک های صادرات و ملت به ترتیب با 1036.6 
و 966.۷ میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به 
شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده 
اند. الزم به ذکر است مانده کل تسهیالت اعطایی 
به 008 1 شرکت دانش بنیان در پایان اسفندماه 
هر  به  میانگین  ریال،  میلیارد   46169.1 معادل 
شرکت 45.8 میلیارد ریال است. بیشترین مانده به 
بانک های صادرات با 8112.9 میلیارد ریال، ملت 
با ۷۷21.8 میلیاردریال و صنعت و معدن با 684۷ 
میلیارد ریال تعلق دارد.همچنین مانده مطالبات غیر 
جاری به میزان ۷434 میلیارد ریال، متعلق به 140 
شرکت و معادل 16.1 درصد کل مانده تسهیالت 
است. براساس این گزارش مانده مطالبات غیر جاری 
شامل 2038.4 میلیارد ریال سررسید گذشته متعلق 
به 49 شرکت، 2008.6 میلیارد ریال معوق متعلق به 
44 شرکت و 338۷ میلیارد ریال مشکوک الوصول 

متعلق به 4۷ شرکت است.



بشريت آنقدر که از فکر حوادث ناراحت مي 
شود ، از خود آن حوادث زحمت نمي بيند.

مونتي

سخن حکیمانه

دل عالمی بسوزی چو عذار بر فروزی 
 تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی 
 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را

امروز با حافظ

اثر دیگری از خالق »اتحادیه ابهان« 
به بازار کتاب ایران رسید

»کتاب مقدس نئون« نوشته »جان 
»سپیده  ترجمه  با  تول«  کتدی 
مجید  انتشارات  سوی  از  به نژاد« 

منتشر و روانه کتابفروشی ها شد.
مقدس  »کتاب  مهر،  گزارش   به 
نئون« تنها شاهکار دیگر به جا مانده از »جان کندی 
تول« نویسنده کتاب »اتحادیه ابلهان« و برنده جایزه 
پولیتزر است. در هنگام نگارش این کتاب او تنها شانزده 
سال سن داشت و در 31 سالگی نیز با تلخی به زندگی 
خویش پایان داد. این کتاب سال ها پس از درگذشت 

او به چاپ رسید.
به روایت داستان زندگی  اثر هنرمندانه  این  جان در 
در  چهل  دهه  در  که  پسرکی  می پردازد؛  دیوید 
شهری کوچک، بزرگ می شود و ما را از صفحه ای 
به صفحه دیگر با احساسات خویش همراه می سازد؛ 
و شادی  رنج، عشق  غم،  از  ترکیبی  که  احساساتی 
است. از همان ابتدای داستان شخصیت ساده و بسیار 
حساس او برای ما جان می گیرد و ما را سوار بر قطار 
سرنوشت  بازی  که  سفری  تماشای  به  کودکی اش، 
دردناک،  تجربه  می خواند.  است،  زده  رقم  برایش 
عجیب و کامالً ملموس نخستین عشق خویش را با 
ما قسمت می نماید، باکشیش بابی لی، آشنا می کند 
و سایه به سایه در کنار خود، ما را به مالقات مردمان 
متعصب وفاسد شهر می برد. این کتاب 200 صفحه ای 
در شمارگان 500 نسخه و به قیمت 14 هزار تومان 

منتشر شده است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

محمد علی بهمنی غزل سرای معاصر 

فروردین   2۷ بهمنی)زاده  محمدعلی 
غزل سرای  و  شاعر  اندیمشک(،  در   1321
که  عقیده اند  این  بر  بسیاری  است.  ایرانی 
نیما  سیاق  و  سبک  وام دار  او  غزل های 
در  بهمنی  شعر  نخستین  است.  یوشیج 
سال 1330، یعنی زمانی که او تنها 9 سال 

داشت، به چاپ رسید. 
وی درباره تولّد خود می گوید: »دو ماه به 

زمان تولّدم باقی مانده بود، که برادرم در دزفول بیمار می شود. خانواده هم از این 
فرصت استفاده می کنند تا به عیادتش بروند. این است که در قطار به دنیا آمدم و 
در شناسنامه ام درج شد متولّد اندیمشک، چون دایی من در ثبت احوال آن منطقه 
بود، شناسنامه ام را همان زمان می گیرد. البّته زیاد آنجا نبودم، همان زمان 10 روز 

یا یک ماه را در آنجا سپری کردیم، در اصل تهرانی هستیم. 
او در چاپخانه با فریدون مشیری که آن روزها مسؤول صفحه شعر و ادب هفت تار 
چنگ مجلۀ روشنکفر بود، آشنا شد و نخستین شعرش در سال 1330، زمانی که 
تنها 9 سال داشت، در مجله روشنفکر به چاپ رسید. شعرهای وی از همان زمان 
تاکنون به طور پراکنده در بسیاری از نشریات کشور و مجموعه شعرهای مختلف 

و ُجنگ ها، انتشار یافته است.
انقالب، به تهران آمد  از پیروزی  وی از سال 1353 ساکن بندرعباس شد، پس 
و مجدداً در سال 1363 به بندرعباس عزیمت کرد و در حال حاضر نیز، ساکن 
انتشارات  مدیر  و  بندرعباس  چاپ  دنیای  چاپخانه  مسؤول  بهمنی  همانجاست. 

چی چی کا)در گویش بندرعباسی به معنی قّصه( در بندرعباس است.
خسته ام/ از زندگی ، از این همه تکرار خسته ام/ از های و هوی کوچه و بازار 
خسته ام/  دلگیرم از ستاره و آزرده ام ز ماه/ امشب دگر ز هر که و هر کار خسته 
ام/  دلخسته سوی خانه ، تن خسته می کشم/ آه ... کزین حصار دل آزار خسته 
ام/  بیزارم از خموشی تقویم روی میز/ وز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام/  از 
او که گفت یار تو هستم ولی نبود/ از خود که بی شکیبم و بی یار خسته ام/  تنها 

و دل گرفته و بیزار و بی امید/ از حال من مپرس که بسیار خسته ام

چهر ه ها در زمان

فیلم سینمایی التاری ساخته محمدحسین 
مهدویان 11ونیم میلیارد تومان فروش کرد.

به گزارش زمان به نقل از  باشگاه خبرنگاران 
پویا، فیلم ســینمایی »التاری« ســاخته 
تهیه کنندگی  و  محمد حســین مهدویان 
ســید محمود رضوی با فــروش 11 و نیم 
میلیارد تومان، امروز رکورد فروش فیلم ابد 
و یک روز، به کارگردانی و نویسندگی سعید 
روســتایی و تهیه کنندگی سعید ملکان را 

بزند.
»به وقــت  ســینمایی  فیلــم  همچنیــن 

حاتمی کیا  ابراهیــم  به کارگردانی  شــام« 
و تهیه کنندگــی محمد خزاعــی با فروش 
یک میلیــارد و 200 میلیون هفته ششــم 

اکران به فروش 11میلیاردی رسید.
فروش سایر فیلمهای روی پرده بدین شرح 

است:
لونه زنبور.................۷.349.839.000

فیل شاه )انیمیشن(........4.244.249.000
تگزاس....................2.010.851.000
خرگیوش.................1.866.285.000

فِراری....................464.334.000.

»التاری« پرفروش ترین فیلم اجتماعی

کاریکاتور

به  کمال«  »حکایت  سریال  به  صیادی  یوسف  و  غنی  سولماز 
کارگردانی قدرت اهلل صلح میرزایی پیوستند.

به گزارش  از روابط عمومی پروژه، سریال »حکایت کمال« به تهیه 
کنندگی محسن شایانفر و کارگردانی قدرت اهلل صلح میرزایی با 
روایتی از دهه چهل در مرحله پیش تولید قرار گرفته است و اخیرا 
سولماز غنی و یوسف صیادی هم به گروه بازیگران این مجموعه 
پیوسته اند. پیش تر حضور حمید لوالیی، مریم سعادت و نگار 
عابدی در این سریال قطعی شده بود. »حکایت کمال« سیری است 

در فضای ایام دهه چهل و ساختاری اپیزودیک دارد.
از نیمه اسفند سال گذشته مقدمات ساخت دکورهای این کار در 

شهرک سینمایی غزالی آغاز شده بود.
»حکایت کمال« اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته محمد 
میرکیانی محسوب می شود که قهرمان داستان یک نوجوان به 

نام کمال است.
این سریال در مرکز سیما فیلم تولید می شود و 150 قسمت دارد.

صلح میرزایی تاکنون سریال های »پنجره«، »رخصت« و »دختری 
به نام آهو« را برای تلویزیون ساخته است.

سیاوش طهمورث اعالم کرد که از اول تیر نمایش »معرکه در 
معرکه« را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه 

می برد.
سیاوش طهمورث کارگردان و بازیگر تئاتر که از سال گذشته 
قصد اجرای نمایش »معرکه در معرکه« نوشته داود میرباقری 
این نمایش در سال جاری به   را دارد درباره وضعیت اجرای 
مهر گفت: قطعا از اول تیرماه نمایش »معرکه در معرکه« را 

در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می برم.
افزود:  نمایشی،  اثر  این  های  تمرین  شروع  زمان  درباره  وی 
طی 2 هفته آینده گروه بازیگری »معرکه در معرکه« مشخص 
شروع  جاری  ماه  از  هم  را  نمایش  های  تمرین  و  شوند  می 

می کنیم.
طهمورث درباره اینکه قصد داشت نمایشی را همزمان با ماه 
نگارش  برای  شرایط  کرد:  اظهار  ببرد،  صحنه  روی  رمضان 
نمایشنامه مورد نظر فراهم نشد و از این رو نمایشی که قصد 

اجرایش را در ماه رمضان داشتم، منتفی شد.

گسترش  مرکز  »سینماحقیقت«  فیلم  کانون  هفته  این  برنامه 
سینمای مستند و تجربی، به نمایش و نقد فیلم مستند »خاطرات 

خانه متروک« ساخته »مهدی فارسی« اختصاص یافته است.
به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، 
این فیلم مستند از ساعت 1۷ عصر روز یکشنبه 9 اردیبهشت ماه 
9۷ در سالن سینماحقیقت این »مرکز« به نمایش عمومی درآمده 
یزدی  محسن  )کارگردان(،  فارسی  مهدی  حضور  با  سپس  و 
)تهیه کننده(، ناصر صفاریان )مسئول نمایش و نشست فیلم ها( و 

همایون امامی )منتقد میهمان( مورد نقد و تحلیل قرار می گیرد.
مستند »خاطرات خانه متروک« نگاهی  گذرا به پاره ای رخدادهای 

جنگ جهانی اول در ایران دارد.
مستند  فیلم  تماشای  جهت  عالقمندان  عموم  است:  گفتنی 
»خاطرات خانه متروک« و شرکت در جلسه نقد و بررسی آن 
می توانند از ساعت 1۷ عصر یکشنبه )9 اردیبهشت ماه( به سالن 
»سینماحقیقت« واقع در خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید 
قندی، شماره 15، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی مراجعه 

نمایند. شرکت در این برنامه برای عموم آزاد است. 

سوملاز غین و یوسف صیادی به 
»حکایت کمال« پیوستند 

منایش و نقد مستند »خاطرات 
خانه مرتوک« در سالن سیمناحقیقت 

زمان اجرای »معرکه در معرکه« 
مشخص شد 

آگهی مزایده پارک شهرداری گهرو
شهرداری گهرو در نظر دارد به استناد  مجوز شماره  2  مورخ 1397/1/19     شورای محترم 
اسالمی گهرو بر اساس ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجاره پارک شهرداری از 

طریق مزایده بمدت یکسال مزایده بشرح ذیل اقدام نماید .
1ـ آکروجت  به قیمت کارشنا سی اجاره سالیانه ۶0/000/000  ریال 

 2ـ پارک ترافیکی کودک به همراه ماشین های برقی ) شارژی (  به قیمت کارشناسی اجاره 
سالیانه  30/000/000  ریال 

3ـ  استخر قایق  سواری به قیمت کارشناسی اجاره سالیانه 40/000/000   ریال 
4ـ نه )9( باب مغازه به قیمت کارشناسی  اجاره سالیانه  به مبلغ 70/000/000 ریال به ازای هر مغازه 

7/777/778    ریال 
5ـ   زمین بازی به قیمت کارشناسی  اجاره سالیانه   2/400/000       ریال       

شرایط مزایده :
1ـ متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی 5 درصد از قیمت هر یك از موارد فوق که مبلغ 
کارشناسی میباشد را به حساب سپرده شهرداری نزد بانك ملی 3100002394003 واریز نماید یا 
ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.  2ـ متقاضیان تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1397/2/18  

پیشنهادات خود را به امور مالی شهرداری تحویل نمایند .
3ـ متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از قسمت امور مالی شهرداری تحویل بگیرند .

4ـ هزینه کارشناسی و انتشار آگهی  برعهده برنده مزایده میباشد .
علی محمدیـ   شهردار گهرو 

 نوبت دوم

کننده های  تهیه  اغلب  گوید:  می  اسکار  آکادمی  ایرانی  عضو 
های  هزینه  کاهش  و  پولی  بی  دلیل  به  ایران  سینمای  کنونی 
تولید، به دنبال تکنسین ارزان هستند نه هنرمندی که وجودش 

برای کار ارزش افزوده داشته باشد.
محمدرضا دلپاک در آخرین روز فعالیت سی و ششمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر اظهار کرد: وقتی هنرمند به معنای کلمه چه 
فیلمسازی  تیم  به  صداگذار  چه  و  فیلمبردار  چه  باشد،  بازیگر 
اضافه می شود، چیزی به آن فیلم اضافه می کند مثال از دید 
من صداگذاری حرفه ای، یک ارزش افزوده برای فیلم به همراه 
دارد در حالیکه صداگذاری معمولی فقط اضافه کردن سر و صدا 

و افکت به فیلم است.
از  بسیاری  افزود:  فجر  جشنواره  بلورین  سیمرغ   10 برنده 
ساخت  شدن  دیجیتالیزه  خاطر  به  سینما  فنی  پیشکسوتان 
تجربه  و  هنر  از  اینکه  جای  به  یعنی  اند  شده  کار  کم  فیلمها 
این متخصصان در ساخت فیلم بهره گرفته شود از نیروی کار 
ارزان استفاده می شود که دیگر آن تجربه و هنر را ندارد اما با 
امکانات دیجیتال کار را به پیش می برد و در نتیجه تولید فیلم 

ارزان تمام می شود.
دلپاک تاکید کرد: این در حالیست که اساسا سینما یک صنعت 

وابسته به سرمایه است و تولیدکنندگان فیلم برای قیمت تمام 
و  بیشتر  دستمزد  که  را  متخصصان  بیشتر،  سود  و  ارزان  شده 
با  ها  تجربه  از کم  و  کنار می گذارند  دارند  تجربه گران سنگی 

کیفیت کمتر و سود مالی بیشتر استفاده می کنند.
مدرس  و  ایران  سینمای  صدای  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
صداگذاری پیشنهاد کرد: باید کانونی تشکیل شود و پیشکسوتان 
بر  عالوه  تا  کند  جمع  دورهم  اند  شده  کار  کم  که  را  سینما 
برای  هنرمندان  این  عظیم  تجربیات  از  آنان  حقوق  استیفای 
نیز  ایران  سینمای  جوان  اندرکاران  دست  به  انتقال  و  تعلیم 

استفاده شود.
ایران  سینمای  مطرح  کارگردانان  با  همکاری  سابقه  که  وی 
و  مجیدی  مجید  فرهادی،  اصغر  کیارستمی،  عباس  جمله  از 
داریوش مهرجویی را دارد، به ایرنا گفت : باید با ساخت هر فیلم 
تازه، فیلمبردار یا صداگذار یا هر هنرمندی با خالقیت، چیزی به 

سینما اضافه کند نه اینکه مدام خودش را تکرار و تجربه کند.
که  را  تصویرهایی  خالق،  و  ای  حرفه  صداگذار  گفت:  دلپاک 
اضافه  فیلم  به  با صدا  را  ندارند  فیلم  فیلمبردار و کارگردان در 
می کند نه اینکه فقط کار مرسوم و معمول فاقد خالقیت انجام 
دهد زیرا نباید فراموش کنیم که سینما یک هنر و فرهنگ است 

نه تجارت.
تهران(  در   1343 )متولد  دلپاک  محمدرضا  ایرنا،  گزارش  به 
و  )میکس(  صدا  ترکیب  صداگذاری،  صدا،  طراحی  پیشکسوت 
مدرس سینمای ایران است که موفق به کسب جوایز متعددی 
تندیس  و  سینما  خانه  تندیس  فجر،  بلورین  سیمرغ  همچون 
حافظ شده  و صداگذاری حدود 100 فیلم سینمایی را در کارنامه 

کاری اش دارد.
سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر که از 30 فروردین 

آغاز شده بود، شب هفتم اردیبهشت به کار خود پایان داد.

عضو آکادمی اسکار :

تهیه کننده های کنونی دنبال تکنسین هستند نه هنرمند

موفقیت فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره مسکو

کارگردانی  به  »بدل«  ایرانی  کوتاه  فیلم 
برتر  فیلم  سه  جزو  جعفری  روناک 
– سینمایی مسکو  المللی  بین  جشنواره 

انتخاب شد.
به گزارش رسیده، هیات داوران چهلمین 
– سینمایی مسکو  المللی  بین  جشنواره 
روناک  به کارگردانی  ایرانی »بدل«  فیلم 
این  برتر  فیلم  سه  عنوان  به  را  جعفری 

جشنواره انتخاب کردند.
این اولین حضور بین المللی این فیلم کوتاه است که پخش بین الملل آن 

با کمپانی ما فیلم در نیویورک است.
جشنواره مسکو برای نخستین بار در سال 1935 برگزار و پس از یک دوره 
نسبتا طوالنی، در سال 1959 برگزاری آن از سرگرفته شد و هر سال یک 
بار برگزار می شود. ریاست این جشنواره را نیکیتا میخالکف کارگردان و 
هنرپیشه معروف روس که به اسپیلبرگ روسیه شهرت یافته، برعهده دارد.

سینمایی  المللی  بین  در جشنواره  ایرانی  های  فیلم  اخیر  های  سال  در 
این  برتر  جوایز  ایرانی  فیلم  چندین  و  داشته  گسترده  حضور  مسکو 
مسابقات را از آن خود کرده اند. »جشنواره بین المللی سینمایی مسکو از 

روز 19 تا 26 ماه آپریل برگزار شد.

قیمت سرسام آور بلیت سینما در عربستان سعودی 
صدای تماشاگران را درآورد! 

برای  که  سعودی  عربستان  شهروندان 
اولین بعد از 35 سال به تماشای فیلم ها 
در سالن های سینما از قیمت سرسام آور 

بلیت ناراضی هستند.
آمریکایی  یورونیوز،شرکت  گزارش  به 
American Multi-( سی  آی ام 

سینمای  اولین  که   )Cinema
پیش  چندی  را  سعودی  عربستان 
 ۷5 را  بلیت  هر  قیمت  کرد،  بازگشایی 
آمریکا  با 20 دالر  ریال سعودی معادل 

تعیین کرده است. این در حالی است که قیمت متوسط بلیت سینما در 
آمریکا 8.9۷ دالر و در اروپا 10 تا 12 دالر است.

تماشاگران عربستانی نارضایتی خود را به شبکه های اجتماعی برده و با 
هشتگ )#تذکرهالسینما۷5_ریال( به قیمت باالی بلیت اعتراض کردند. 
روزنامه الخلیج  الجدید نوشت که اگر یک خانواده 5 نفره بخواهد یک  بار 
به سینما برود، باید 100 برای بلیت بپردازد؛ هزینه ای که با توجه به درآمد 

ماهانه یک خانواده متوسط در عربستان سعودی، بسیار باالست.
تنها یک نکته: در فرانسه با پرداخت 19 یورو معادل با تقریبا ۷5 ریال 

سعودی می توانم به طور نامحدود با این کارت به سینما بروم.
بینی کرده  آرون، پیش   ادم  آمریکایی آی ام سی،  از مدیران شرکت  یکی 
است که قیمت بلیت در عربستان سعودی در ماه های آینده تا 30 یا 35 
عربستان  در  سینما  درباره  جلسه  یک  در  آرون  آقای  یابد.  افزایش  دالر 
تقاضا  اکنون  است.  پایین  واقعا  قیمت  بگویم،  گفت:»صادقانه  سعودی 

اینقدر باالست که قیمت مانعی محسوب نمی شو.«
البته افزایش قیمت تنها به علت تقاضای باالی تماشاچیان مشتاق سعودی 
نیست. مالیات بر فروش در عربستان سعودی باالست. عالوه بر این، باید 

25٪ مالیات فروش بر محصوالت فرهنگی نیز اضافه کرد.

خبر

 گروه کر فیالرمونیک ایران به یاد
 وحید نصیریان اجرا می کند

گروه کر فیالرمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد به یاد وحید نصیریان 
قطعاتی را اجرا می کنند.

و  نقد  نشست  سیمرغ«،  »قلب  انیمیشن  فیلم  عمومی  روابط  از  گزارش   به 
بررسی انیمیشن سنیمایی »قلب سیمرغ« به کارگردانی وحید نصیریان امروز 
برگزار  هنرمندان  خانه  در  عوامل  با حضور  اردیبهشت ساعت 1۷   9 یکشنبه 

می شود.
به همین مناسبت در ابتدای برنامه و قبل از نمایش »قلب سیمرغ« گروه کر 
لوریس  مایسترو  از  قطعاتی  نژاد  علیرضا شفقی  رهبری  به  ایران  فیالرمونیک 

چکناوریان را روی صحنه اجرا می کنند.
پس از اجرای گروه کر فیالرمونیک ایران، انیمیشن سینمایی »قلب سیمرغ« 
برای حاضران در سالن ناصری خانه هنرمندان نمایش داده می شود و پس از 
آن نشست نقد و بررسی این فیلم با حضور عوامل و دوستان زنده یاد وحید 

نصیریان پخش می شود.
تجربی  و  مستند  سینمای  گسترش  مرکز  توسط  که  انیمیشن  فیلم  این  در 
اکران  حال  در  تجربه«  و  »هنر  سینمایی  گروه  در  روزها  این  و  شده  تولید 
است، بازیگرانی چون حمید فرخ نژاد در نقش »رخش«، رضا کیانیان در نقش 
»شیردال«، الهام پاوه نژاد در 2 نقش »آفرین« و »هما«، پرویز پورحسینی در 
نقش »سپنتا«، امین قاضی در نقش »رها«، علیرضا طاهری در نقش »رستم«، 
آرزو آذری در نقش »مینو« و وحید نصیریان در نقش »دم شیرال« صداپیشه 

نقش هایی هستند که نصیریان در »قلب سیمرغ« خلق کرده است.

احتمال لغو »نوبل« ادبیات در سال 2۰18

آکادمی »نوبل« پس از مجموعه ای از اتهام های آزار 
و اذیت جنسی درباره اعطا نشدن این جایزه در سال 

2018 تصمیم می گیرد.
راس  در  که  واستبرگ«  »پر  گاردین،  از  گزارش  به 
کمیته اعطای جایزه نوبل ادبیات قرار دارد گفت: در 
جلسه روز 26 آوریل درباره اعطا نشدن جایزه نوبل 
ادبیات در سال 2018 بحث شد اما در نهایت اعضا به 
نتیجه خاصی نرسیدند اما پس از جلسه سه شنبه )سوم 
می( احتماال بیانیه ای صادر می شود که بر اساس آن 
مشخص می شود آیا این جایزه در سال جاری برگزار 
می شود یا خیر. او همچنین توضیح داد: در صورتی که 
جایزه نوبل ادبیات در سال 2018 لغو شود، در سال 

2019 دو جایزه در این بخش اعطا خواهد شد. 

خبر

"به وقت شام" ۱۱میلیاردی شد


