
 رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند: رییس جمهوری 
آمریکا حرف های سخیف و سبکی زد، شاید بیش از ۱۰ 
دروغ در حرف های او بود. هم نظام را تهدید کرد، هم ملت 
را که چنین و چنان می کنم. بنــده از طرف ملت ایران 

می گویم: آقای ترامپ! شما غلط می کنید.
به گزارشــزمان به نقل از از پایگاه اطالع رســانی دفتر 
مقــام معظم رهبری ، حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی دیروز به مناسبت هفته معلم در 
دانشگاه فرهنگیان حضور یافتند و در دیدار هزاران نفر از 
دانشجویان و معلمان، منزلت و جایگاه واالی معلمان را 
همچون معیشت آنان بسیار مهم و نیازمند توجه کامل 
خواندند و اجرای زمان بندی شــده سند متقن و جامع 
تحول آموزش وپرورش را بسیار الزم و زمینه ساز نوسازی 
این دســتگاه عظیم و سرنوشت ســاز برشمردند.ایشان 
همچنین در سخنان مهمی درباره »امریکا« و »برجام« 
با اشاره به استمرار عزت و عظمت ملت ایران و بی نتیجه 
ماندن توطئه های دشمنان تأکید کردند: بارها گفته بودیم 
»به امریکا اعتماد نکنید«، این هم نتیجه اش. درباره مذاکره 
با سه کشور اروپایی هم می گوییم به اینها هم نباید اعتماد 
کرد و بــرای هر قرارداد باید تضمین های واقعی و عملی 
بگیرید وگرنه نمی شود به این شکل حرکت را ادامه داد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به حرفهای سخیف و سبک 
دیشب ترامپ گفتند: این شخص عالوه بر بیش از ده دروغ 
آشکار، ملت ایران و جمهوری اسالمی را هم تهدید کرد 
که بنده از طرف ملت ایران به او می گویم »شــما غلط 
می کنید«.ایشان مسئله امریکا را مسئله ای مهم، جدی 
و غیر احساساتی بر شمردند و خاطرنشان کردند: دشمنی 
مستمر، عمیق و براندازانه آمریکایی ها، دشمنی با اینجانب 
یا دیگر مسئوالن کشور نیست بلکه خصومت با مجموعه 
نظام اســالمی و ملتی است که این نظام را انتخاب کرده 
و در راه آن حرکــت می کند.حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
در همین زمینه افزودند: حتــی در دولت اوباما که نامه 
می نوشتند و حرفهایی می زدند، در صدد براندازی بودند اما 
به دروغ می گفتند هدفمان براندازی نظام اسالمی نیست.

رهبر انقالب در بازخوانی کوتاه روند منتهی به قرارداد برجام 
افزودند: وقتی مسئله هسته ای و تحریم ها شروع شد، برخی 
چهره های شناخته شده به اینجانب می گفتند »چرا بر روی 
مسئله هسته ای می ایستید«، این مسئله را کنار بگذارید 
تا آمریکایی ها خباثت و دشــمنی نکنند.ایشان افزودند: 
ایــن حرف البته از چند زاویه غلط بود؛ یکی اینکه انرژی 
هسته ای نیاز واقعی کشور است و تا چند سال دیگر، ایران 
به 2۰ هزار مگاوات برق هســته ای نیاز دارد.رهبر انقالب 
اســالمی در همین زمینه خاطرنشان کردند: می گویید 
برای تأمین نیاز خود به انرژی، »نفت« دارید اما مگر نفت، 
ابدی است؟ آیا وقتی نفت تمام شد تازه به دنبال امکانات 
هسته ای برویم؟ آیا نسل های آن روز ما را لعنت نمی کنند 
که چرا به موقع، ســراغ انرژی هسته ای نرفتید؟حضرت 
آیت اهلل خامنه ای افزودند: همان موقع به این مســئوالن 
می گفتم »انرژی هسته ای بهانه اســت اگر این را کوتاه 

بیایید آمریکایی ها بهانه دیگری می گیرند« آنها می گفتند 
»اینجوری نیست« اما حاال دیدید که همین جوری است و 
آنچه می گفتیم تحقق یافت.ایشان افزودند: مسئله هسته ای 
را به شکلی که مخالفان ایران می خواستند قبول کردیم و 
زیر بار رفتیم اما دشمنی آمریکا و بهانه گیری آنها تمام نشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به بهانه های آمریکا درباره 
توان دفاعی و حضور منطقه ای ایران، تأکید کردند: اگر فردا 
اعالم کنید که دیگر موشک تولید نمی کنیم یا برد آنها را 
محدود می کنیم این مسئله تمام می شود، اما حتماً یک 
بهانه و قضیه دیگر را مطرح می کنند چرا که دعوای آنها با 
ما بنیادی است و آمریکا با اصل جمهوری اسالمی مخالف 
است.ایشــان علت اصلی این خصومت شدید را پیروزی 
انقالب اسالمی و تشکیل جمهوری اسالمی و کوتاه شدن 
دست آمریکایی ها از ایران دانســتند و افزودند: آنها می 
خواهند نظام را نابود و مجدداً بر ایراِن دارای ذخایر مهم و 
موقعیت راهبردی حکم فرمایی کنند.رهبر انقالب اسالمی 
افزودند: آمریکایی ها نوکرانی می خواهند که مانند برخی 
حکام کشورهای منطقه فقط اطاعت کنند اما جمهوری 
اسالمی عزت خود و ملت ایران را به رخ آنها می کشد و این 
عظمت و سرافرازی برای آنها قابل تحمل نیست.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشاره به نامه ای که ترامپ چند روز قبل 
برای حکام کشورهای خلیج فارس فرستاده است، افزودند: 
رئیس جمهور آمریکا در نامه به این کشورها دستور می دهد 
که این کارها را بکنید و آن کارها را نکنید، آنها می خواهند 
با نظام اسالمی همین گونه رفتار کنند اما نمی توانند چرا 
که جمهوری اسالمی ذلت ملت و کشور را در دوران قاجار 
و پهلوی به عزت و اســتقالل و ایستادگی تبدیل کرده و 
از منافع ملی خود کوتاه نمی آید.رهبر انقالب اسالمی در 
ادامه سخنانشان رفتار زشت و سخیف ترامپ را قابل انتظار 
خواندند و با اشاره به استمرار خباثت همه مسئوالن مختلف 
آمریکایی در همه سالهای پس از انقالب افزودند: کسانی 
که آن خصومت ها را نسبت به ملت ایران انجام می دادند، 
اکنون استخوانهایشان زیر خاک است اما جمهوری اسالمی 
ایستاده است، این آقا هم روزی بدنش زیر خاک می رود اما 
جمهوری اسالمی همچنان ایستاده و سرافراز خواهد بود.
ایشان با یادآوری تذکرات مکرر و مکرر خود در جلسات 
خصوصی و عمومی به مسئوالن درباره پرهیز از اعتماد به 
امریکا افزودند: به مسئولین گفتیم قبل از هرقرارداد از طرف 
مقابل تضمین های واقعی بگیرید و به حرف آنها اعتماد 

نکنید.حضرت آیت اهلل خامنه ای با یادآوری شــروط خود 
برای پذیرش برجام از طرف ایران گفتند: یکی از این شروط، 
تضمین کتبی و امضای رئیس جمهور وقت امریکا مبنی بر 
برداشته شدن تحریمها بود، البته مسئوالن محترم تالش 
کردند اما نتوانستند و نتیجه اش این شد که بعد از دو سال و 
نیم عمل کردن ایران به همه تعهدات، رئیس جمهورآمریکا 
ضمن خروج از برجام، ملت ایران را تهدید هم می کند!رهبر 
انقالب اسالمی در فراز بسیار مهم دیگری از سخنانشان به 
برخی حرفها درباره ادامه دادن برجام با سه کشور اروپایی 
اشــاره کردند و افزودند: من به این سه کشور هم اعتماد 
ندارم و می گویم به اینها هم اعتماد نکنید. اگر می خواهید 
قراردادی ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید واال فردا 
این هــا هم همان کار امروز آمریکا را به شــیوه دیگری 
خواهند کرد.ایشان خاطرنشان کردند: اینها گاهی در حال 
لبخند، خنجر را در ســینه طرف مقابل فرو می برند و با 
تعریف و تمجید ظاهری و این که ما می دانیم شما قرارداد 
را به هم نمی زنید، اهــداف خود را دنبال می کنند.رهبر 
انقالب اسالمی درباره کار با اروپایی ها افزودند: این مسئله 
بسیار حساس است، اگر توانستید تضمین قطعی و قابل 
اعتماد بگیرید که البته بسیار بعید است، اشکالی ندارد و 
حرکت را ادامه دهید، و گرنه نمی شود به این شکل حرکت 
را ادامه داد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، مسئوالن کشور را 
در معرض آزمونی بزرگ توصیف و تأکید کردند: مسئوالن 
در معرض »آزمون بزرگ« قرار دارند که آیا عزت و اقتدار 
این ملت را حفظ خواهند کرد یا نه. ایشان افزودند: البته 
خوشبختانه مسئوالن هم همین مسئله تأمین منافع را 
گفته اند اما برای تحقق این هدف باید با دقت، هوشیاری و 
عاقالنه با اروپایی ها روبرو شد و به حرف مسئوالن اروپایی 
اعتماد نکرد، چرا که صرف حرف زدن اعتبار ندارد و آنها در 

عالم دیپلماسی کامالً بی اخالق عمل می کنند.
 رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنانشان، 
این دیدار را به لحاظ حضور در جمع جامعه عظیم الشأن 
معلمان، یکی از شیرین ترین دیدارها توصیف کردند و با 
اشاره به جمله معروف امام خمینی)ره( که معلمی »شغل 
انبیاء« است، خاطرنشان کردند: متأسفانه هنوز جایگاه و 
منزلت معلم به صورت واقعی در جامعه تبیین نشــده و 
در اذهان عمومی شــکل نگرفته است که این کار فقط 
با صحبت امکان پذیر نیست بلکه نیازمند برنامه ریزی و 

کارهای هنری در ابعاد مختلف است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت 
عمومی بایــد در جهت برخــورداری از عدالت و تربیت 
انســان هایی عدالت پرور، عدالت ســاز و عدالتخواه باشد، 
افزودند: جهت گیــری و اهداف آموزش وپرورش در دوران 
۱2 ســاله تحصیل باید بگونه ای باشــد که دانش آموز، 
جایگاه خود را در کاروان حرکت به سمت پیشرفت، بیاید 
و با احســاس مسئولیت و با روحیه آزاداندیشی، راستگو، 
بلندهمت، شجاع، فداکار، پاکدامن و پرهیزکار، تربیت و 

تحویل جامعه شود.
                 ادامه در صفحه 2

واکنش رهبر معظم انقالب به خروج آمریکا از برجام:

بدون تضمین اروپایی ها  نمی توان برجام را ادامه داد
سخنگوی دولت اعالم کرد : 

طراحی برنامه متناسب با خروج آمریکا از برجام
محمد باقر نوبخت ســخنگوی دولت و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با بیان اینکه برنامه متناسب با شرایط 
بعد از خــروج آمریکا از برجام طراحی شــده، گفت: 
بودجه برای وضعیت های مختلف تنظیم شــده است 
و در شرایط جدید مشکلی نخواهیم داشت.به گزارش 
زمان به نقل از ایرنا، نوبخت روز چهارشنبه در جریان 
سفر به بوشهر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حضور 
آمریکا در برجام به جز شــر، مانع تراشی و مزاحمت 
چیز دیگری نداشــت، افزود:ساختار سیاسی جهان از 
سه شنبه شب شــرایط جدیدی پیدا کرد.وی اظهار 
داشــت: شاید این برای نخستین بار است که بصورت 
بسیار شفاف، آمریکا با یک رژیم جعلی و ارتجاعی در 
یک طرف و همه دنیا به سمتی که موضع ایران است، 
قرار گرفت.نوبخت با بیان اینکه آمریکا از شب گذشته 
خروج خود را آشــکارتر کرد، افزود: آمریکا با این کار 
خود نشان داد رژیمی که داعیه نوعی مدیریت جهانی 
را دارد بســیار بی ثبات است و قدرت تصمیم گیری 
در آن جا مقطعی اســت.وی ادامه داد: هیچ کشوری 
نمی تواند امروز به اعتبــار اینکه با آمریکا به توافقی 
برســد، برنامه خود را برآن اساس تنظیم کند.معاون 
رئیس جمهــوری و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
گفت: این درحالی اســت که برای ایــران که از یک 
ظرفیــت بزرگ ملی و اتحاد داخلی برخوردار اســت 
موقعیتی فراهم شــد که بتواند همچنان برنامه های 
توســعه ای خود را ادامه دهد.وی تاکید کرد: براساس 
تاکید رئیس جمهوری، سازمان های مدیریت و برنامه 
ریزی اســتانها و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه 
متناسب با شــرایط خروج آمریکا از برجام را طراحی 
کرده اســت.نوبخت افزود: ما بودجه را برای شــرایط 
مختلف تنظیم و در شــرایط جدید مشکلی نخواهیم 

داشــت و بصورت عادی و با انسجام داخلی همه برای 
توسعه و عمران مناطق مختلف کشور گام برمی داریم.
وی در خصوص وضعیت ارزی کشــور گفت: در زمان 
حاضر از نظر ارزی در شــرایطی هستیم که منابع ما 
بیش از مصارف اســت.نوبخت ادامه داد: این نوسانی 
که پیش آمده در حال کنترل است و براساس آخرین 
گزارشــها تعدادی از کاالها و خدماتی که در گذشته 
در مجموعه ثبت سفارش های ارزی قرار نگرفته بود 
آنها هم در چارچوب رســمی قرار گرفتند.وی افزود: 
اگر باز هم کاال و خدمتی که مردم به آن نیاز داشــته 
باشــند تعریف نشده باشد در سامانه نیما و مدلی که 
بــرای تامین ارز وجود دارد شناســایی و برای آن ارز 
تنظیم می شــود.نوبخت با تاکید براینکه در شرایط 

کنونی ما مشــکلی نداریم بیان کرد: در گذشته عالوه 
بر تحریمهای آمریکا،اتحادیه اروپا و شورای امنیت نیز 
تحریمهــای مضاعفی علیه ایران اعمال می کردند اما 

امروز آمریکا تنهاست.
نوبخــت افزود: با توجه به اعالم آمادگی اتحادیه اروپا، 
به نظر نمی رسد ایران در شرایط جدید برجام مشکل 
خاصی داشته باشــد.وی ادامه داد: دولت با سیاست 
اتکا به توان داخلی و اقتصاد درون زا که از ویژگیهای 
اقتصاد مقاومتی است می تواند کشور را مانند گذشته 
اداره کند.نوبخت افزود: آمریکا در 4۰ سال گذشته چه 
وقت تحریمی علیه کشــور ما نداشته که االن تصور 
شــود این اقدام آمریکا می تواند شوکی به اقتصاد ما 

وارد کند.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید 
واقعی  نیازهای  تامین  ضرورت  بر 
و  مردم  ارزی  نشده  بینی  پیش  و 
حقوقی،  و  حقیقی  های  شرکت 
تامین  بابت  از  نگرانی  هیچ  گفت: 
درخواست های واقعی مردم به ارز 

وجود ندارد.

ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
ادامه  در  و  دیروز  جمهور  رئیس 
جلسات ستاد اقتصادی ساماندهی 
امور ارزی ضمن تاکید بر ضرورت 
پیش  و  واقعی  نیازهای  تامین 
شرکت  و  مردم  ارزی  نشده  بینی 

اظهار  حقوقی،  و  حقیقی  های 
موثر  اقدامات  خوشبختانه  داشت: 
کارگروه  سوی  از  توجهی  قابل  و 
مرکزی  بانک  در  شده  تشکیل 
برای شناسایی این نیازها و تامین 
ارزی آنها انجام شده است و هیچ 
نگرانی از این بابت وجود ندارد.وی 

سایر  و  مرکزی  بانک  از  دیگر  بار 
با  تا  دستگاه های مرتبط خواست 
اطالع رسانی شفاف و دقیق مردم 
شده  انجام  اقدامات  جریان  در  را 
قرار دهند تا هیچ ابهامی در جامعه 
واقعی  نیازهای  تامین  به  نسبت 

ارزی مردم وجود نداشته باشد.

تاکیدجهانگیری بابت تامین درخواست های ارزی مردم

سوی  از  برجام  المللی  بین  توافق  نقض  علیرغم 
هم  باز  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  ترامپ، 

آژانس  کرد.  تأئید  را  توافق  این  به  ایران  پایبندی 
بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ای بار دیگر 
پایبندی ایران به برجام را مورد تأئید قرار داد. یوکیا 
آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز 
در این باره اعالم کرد: ایران بر اساس برجام، تحت 
شدیدترین نظام راستی آزمائی قرار دارد که دست 
آورد بزرگی در این راستا به شمار می آید.آمانو ادامه 

داد: تا امروز، آژانس بین المللی انرژی تأئید می کند 
که ایران به تمامی تعهدات خود عمل کرده است.این 
در حالیست که به دنبال خروج یکجانبه ترامپ از 
برجام، مقامات بسیاری از کشورهای جهان به تقبیح 
عهدشکنی واشنگتن پرداختند.انگلیس، فرانسه و 
از  خود  حمایت  بر  مشترک  ای  بیانیه   در  آلمان 

توافق هسته ای ایران تاکید کردند.

تأئید دوباره  پایبندی 
ایران به برجام 
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انرژی هسته ای بهانه بود
واکنش رهبر معظم انقالب به خروج آمریکا از برجام:

بدون تضمین اروپایی ها  نمی توان برجام را ادامه داد

2

دیپلماسی کالسیک و مدیریت بحران 

بی شــک بســیاری از اعضا ورهبران حزب دمکرات و گروه مشــابه در حزب جمهوری خواه و نیز کانون های 
تصمیم ساز در ایاالت متحده در موقعیت تاثیرگذاری مستقیم بر تصمیمات کاخ سفید نیستند. اما در شناخت 
از ساختار سیاست ایاالت متحده و سازمان اجرایی و مکانیزم های تصمیم گیری دولت فدرال )دولت به مثابه 
حاکمیت(، باید دانست این همه ماجرا نیست و حاشیه می تواند بر متن تاثیر بگذارد. چندی پیش در حال 
مطالعه پیرامون دیپلماسی و نحوه عملکرد سیاست خارجی طی پنج سال گذشته،به یادداشتی قدیمی از ویلی 
برانت صدر اعظم پیشین و فقید آلمان فدرال در اوایل دهه هفتاد با خبرگزاری تاس جماهیری شوروی در 

اوایل سال ۱97۱ توجهم را جلب کرد.

متین مسلم سرمقاله
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دیپلماسی تنها گزینه حل بحران هاست           
دیپلماسی کالسیک و مدیریت بحران          

 متین مسلم
ادامه از صفحه ۱

مصاحبه برانت از جنبه ریسک های دیپلماتیک وماهیت دیپلماسی، من 
را به یاد شــرایط کنونی وزیر خارجه ایران جواد ظریف و شباهت های 
او بــا متد رفتاری برانت در برخورد با بحــران های عصر خود انداخت. 
"نخست،خونسردی و تامل.دوم،تکیه بردیپلماسی به عنوان بهترین گزینه 

در بدترین حالت".
ویلی برانت در پاســخ به خبرنگار که پرسید"در چنین شرایط بحرانی 
خونسرد هستید. بیشــتراز سوی مسکو مطمئن هستید یا از حمایت 
ایاالت متحده!؟".پاســخ داد" آلمان مجبور به اتخاد تصمیات راهبردی 
در چارچوبه یی خاصی از گفتگوهای فراگیر برای مدیریت بحران هاست. 
فرض دوگانه ســوال،هرکدام که باشد،اما نشان میدهد ما در گفتگوها 
ودیپلماسی موفق بوده ایم". گرچه جنگ سرد و عواقب آن برای جهان 
آزاد و دنیای مدرن از جنبه های گوناگون قابل بررســی ســت، اما در 
ورای هرآنچه که به عواقب جنگ ســرد و پس از آن مربوط می شود، 
این دیپلماسی وتعامالت مبتنی بر تامالت راهبردی ست که تضمین 
کننده صلح و ثبات جهانی شدو نه قطعا چیز دیگر.گرچه برابر دانستن 
موقعیت فعلی ایران با شرایط پیشین آلمان فدرال الزامامقایسه دقیقی به 
نظر نمی رسد ،اما در برابر منطقی که دیپلماسی را توجیه و مشروع می 
کند)چون این مشروعیت ذاتی ست( این مقایسه اولیه با توجه به نتایج 
ثانویه آن چندان اهمیتی ندارد. به همین دلیل است که فکر میکنم وزیر 
خارجه گفتگو محور ایران توجه زیادی را به سوی خود جلب کرده است. 
از چنین زاویه نگاهی به دیپلماسی جدید ایران، موضوع مالقات اواخر 
آوریل ظریف با جان کری و دیگر نخبگان آمریکایی در نیویورک، ازیکسو 
جلب توجه،از سوی دیگر قابل فهم و درک و از سوی سوم امید به تداوم 
اجرای مفاد توافق هسته یی را افزایش داده است.)حال با یا بدون ایاالت 
متحده(.مذاکرات وزیر خارجه ایران در نیویورک با توجه به توضیحاتی 
که اودو روز پیش در این باره ارائه داد بسیار حائز اهمیت است. اهمیت 
نه به این دلیل که جان کری و دیگر سیاستمداران آمریکایی مخاطب 
ظریف، آیا مستقال می توانند برای حفظ برجام کاری راانجام دهند یانه؟. 
بلکه بیشــتر به این اعتبار که ظاهرا دستگاه دیپلماسی ایرانی برخالف 
گذشــته به اهمیت و قدرت البی های تاثیر گذار در ایاالت متحده پی 
برده و مصمم به بهره گیری از آنها شــده اســت. نکته یی که حسین 
موسویان دیپلمات قدیمی و مذاکره کننده ارشد سابق هسته یی ایران 
همواره برآن تاکید کرده بود. بی شــک بسیاری از اعضا ورهبران حزب 
دمکرات و گروه مشابه در حزب جمهوریخواه و نیز کانون های تصمیم 
ســاز در ایاالت متحده در موقعیت تاثیر گذاری مستقیم بر تصمیمات 
کاخ سفیدنیســتند. اما در شناخت از ساختار سیاست ایاالت متحده و 
سازمان اجرایی و مکانیزم های تصمیم گیری دولت فدرال)دولت به مثابه 
حاکمیت(، باید دانســت این همه ماجرا نیست و حاشیه می تواند بر 
متن تاثیر بگذارد. بهترین و شناخته شده ترین نمونه آن برخوردبا قانون 
مهاجرت رئیس جمهور ترامپ در ســال گذشته بود. وزیر امور خارجه 
ایران با اشاره به مذاکراتش با جان کری و پاره یی سیاستمداران آمریکایی 
در نیویورک بدون آنکه بخواهد آن را توجیه کند گفت"در سفر خود به 
نیویورک با افراد مختلف خارج از دولت آمریکا که در گذشته در مذاکرات 
5+۱ حضور داشتند و از گروههای تصمیم ساز و نخبگان سیاسی هستند 
گفت وگو کردم تا واقعیات را به آنها منتقل کنم. در آمریکا همه افراد که 
دارای نفوذ سیاســی هستند می توانند در روند تصمیم سازی تاثیرگذار 
باشند.آقای جان کری و دیگر افراد حزب دموکرات در دولت ترامپ تاثیر 
ندارند. اما آمریکا تنها یک دولت مســتقر در کاخ سفید نیست. آمریکا 
مجموعه ای از افکار عمومی و گروه های البی و فشــار و مطالعاتی است 
که مجموعه ای این عوامل سیاستی را پیش می برد". او به صراحت گفت 
تهران نگرانی خاصــی در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم غیر متعارف از 
سوی واشنگتن را ندارد. اماچنین تصمیمی به ضرر آمریکا خواهد بود. با 
اعالم خروج  ایاالت متحده ازبرجام و باتوجه به موقعیت ایران و پایبندی 
تهران به مفاد توافق)با تایید و تصریح آژانس وین( و نیز حمایت جامعه 
بین المللی از این کشور، به باور من صرف نظر از تبعات جدی ومنفی که 
متوجه ایاالت متحده خواهد کرد،در کلیت موضوع و در نهایت، اهمیت 
ثانویه یی پیدا خواهد کرد.من دقیقا نمی دانم منظورو معنای حســن 
روحانی از این جمله عجیب چیست که روز دوشنبه گفت" بدون ایاالت 
متحده هم برجام میتواند ادامه پیدا کند و اگر اروپا به تعهدات خود عمل 
کند، اصال چه بهتر که آمریکا نباشد". اما هر معنایی و مفهومی داشته 
باشد،حتما در نتیجه اخالقی و راهبردی، هیچ سیاستمداری را ترغیب 
نخواهد کرد در آینده،روبروی رئیس جمهوری بنشیند که به راحتی زیر 

میز توافق میزند و به هیچ قاعده بازی و توافقی پایبند نیست.
   matinmos@gmail.com

فرانسه: برای حفظ منافع شرکت 
هایمان در ایران تالش می کنیم

در  ای  بیانیه  صدور  با  چهارشنبه  روز  الیزه  کاخ 
واکنش به خروج یکجانبه آمریکا از برجام اعالم کرد 
که پاریس تمام تالش خود را برای حفاظت از منافع 
شرکت های فرانسوی در ایران در برابر تهدیدهای 
به  زمان  گزارش  بست.به  خواهد  کار  به  واشنگتن 
نقل از کاخ ریاست جمهوری فرانسه، در این بیانیه 
آمده است: اروپایی ها بویژه فرانسه با رایزنی با دولت 
آمریکا در سطح اتحادیه اروپا همه تالش خود را می 
کنند تا منافع شرکت های خود را در ایران حفظ 
کنند.بیانیه کاخ الیزه افزود: دولت آمریکا اعالم کرده 
است که در نظر دارد در یک دوره 9۰ تا ۱8۰ روزه 
تحریم های آمریکا را بازگرداند. ما همزمان با اینکه 
در سطح  ارتباط هستیم،  در  های خود  با شرکت 
خواهیم  کار  به  را  خود  تالش  تمام  اروپا  اتحادیه 
بست تا از آنها حمایت و حفاظت کنیم تا بتوانیم 
بین  توافقنامه  این  بخش  الهام  و  پیامدهای خوب 
با  ما  های  رایزنی  کنیم.  همچنان حفظ  را  المللی 
و حقوقی خواهد  عملی  آمریکایی، سیاسی،  طرف 
بود. در بیانیه کاخ الیزه آمده است که هنوز نحوه 
عملی تحریم هایی که آمریکا قرار است برقرار کند، 
مشخص نیست. بدون شک در آینده ای نه چندان 
دور مذاکرات فشرده خود را با طرف آمریکایی آغاز 
می کنیم تا بتوانیم منافع شرکت هایمان را تامین 

کنیم. 

برگزاری راهپیمایی ضد آمریکایی 

بعد از نماز جمعه 

نماز  از  بعد  برجام،  از  آمریکا  خروج  پی  در   
آمریکایی  ضد  راهپیمایی  هفته  این  جمعه 
می  برگزار  کشور  سراسر  و  تهران  در  مردم 
شود.به گزارش زمان به نقل ازروابط عمومی 
پی  در  اسالمی،  تبلیغات  هماهنگی  شورای 
راهپیمایی  برجام،  از  آمریکا  دولت  خروج 
مردمی ضد استکباری ملت ایران جمعه این 
کشور  سراسر  در  شورا  این  دعوت  به  هفته 
اقامه  از  پس  راهپیمایی  شود.این  می  برگزار 
سردادن  با  و  جمعه  عبادی-سیاسی  نماز 
شعارهای ضد آمریکایی و ضد استکباری برپا 

می شود.
صدراعظم اتریش:با اتحادیه اروپا 
برای حفظ برجام تالش می کنیم

 صدر اعظم اتریش رئیس دوره ای آینده اتحادیه اروپا 
روز چهارشنبه با بیان اینکه از میان بردن توافق هسته 
ای با ایران موجب بی ثباتی در منطقه می شود تاکید 
برای حفظ  اروپا  اتحادیه  همراه  به  اتریش  که  کرد 
برجام تالش خواهد کرد.به گزارش زمان ، ›سباستین 
کورتس‹ پس از نشست کابینه اتریش در خصوص 
تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام 
گفت: ما این تصمیم را منفی ارزیابی می کنیم. هیچ 
مدرکی در دست نیست که ایران برخالف تعهدات 
خود اقدام کرده و از این رو از بین بردن این توافق 
نه تنها منطقی نیست بلکه در جهت حرکت به سمت 
بی ثباتی و ایجاد خطر در منطقه است. کورتس که 
کشورش در نیمه دوم سال جاری میالدی ریاست 
دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت، تاکید 
با دیگر  با آن مخالفیم و همگام  این رو ما  از  کرد: 
توافق  حفظ  پی  در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
هسته ای وین هستیم. ما از منظر اتحادیه اروپا تاکید 
کرده ایم که پشت این توافق ایستاده ایم و مهم است 

که در اتحادیه اروپا هم نظر باشیم.

اخبار

سرمقاله

حسد بردن دوست نشان خلل
 در دوستي است

کالمامیر

ادامه از صفحه ۱
رهبر انقالب اســالمی، عرصه تربیت جوانان واال و 
با انگیزه و با همــت را عرصه یک جنگ بزرگ و 
واقعی دانستند و گفتند: برخی می خواهند الالیی 
بخوانند تا ما خوابمــان ببرد و متوجه این جنگ 
نشــویم، درحالی که جریان مقابل نظام اسالمی 
به شدت تالش دارد از راههای مختلف مانع تربیت 
نســل جوان با چنین خصوصیاتی شود.ایشان با 
اشاره به وجود الگوهای برجسته و فراوان در جامعه، 
خاطرنشــان کردند: ما برای تربیت نســل جوان 
منطبق بر اهــداف و آرمان ها و جهت گیری های 
نظام اســالمی دچار فقر الگو نیســتیم که سراغ 
فالن شــخصیت تاریخــی بیگانه برویــم، بلکه 
الگوهای بزرگی همچون شهدای هسته ای، شهید 
چمران، شهید آوینی و شهید حججی داریم که با 
احساس مسئولیت و با قدرت و عزت و برای افتخار 
و سربلندی ملت، در مقابل دشمن ایستادند.رهبر 
انقالب اسالمی در ادامه با تأکید بر لزوم تعلیم »علم 
نافع« در آموزش وپرورش، گفتند: نباید نگرش به 
آموزش وپرورش همانند نگرش به دیگر دستگاهها 
و ادارات باشــد زیرا این مجموعه، فرصت کم نظیر 
و ۱2 ســاله برای انتقال صحیح و جامع آرمانهای 
انقالبی و ملــی و نهادینه کــردن هویت ملی در 
کودکان و نوجوانان در اختیار دارد.ایشان افزودند: 
آموزش وپرورش برای رسیدن به اهداف واالی خود 
نیازمند نوسازی است و این نوسازی با تحقق سند 
تحول آموزش وپرورش، امکانپذیر است.رهبر انقالب 
اسالمی، تحقق سند تحول را از واجب ترین کارها 
برشمردند و گفتند: به رغم اقدامات انجام گرفته اما 
گزارشها نشان می دهد، تا کنون فقط کمتر از ۱۰ 
درصد از سند تحول آموزش وپرورش تحقق یافته 
است.حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: مطالبه 
اصلی من از آموزش و پروش این اســت که برای 
تحقق سند تحول، زمانبندی دقیقی معین و این 
سند اجرا شود.ایشان یکی دیگر از کارهای ضروری 
برای تحقق سند تحول آموزش وپرورش را آشنایی 
بدنه آموزش وپرورش با این ســند دانســتند و در 
خصوص معاونت پرورشی نیز گفتند: من بارها بر 

موضوع معاونت پرورشــی تأکید کرده ام و انتظار 
این است وزیر محترم که فردی با انگیزه و با نشاط 
هستند، این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.

یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقالب اسالمی مورد 
تأکید قرار دادند، توجه همه جانبه و کامالً حرفه ای 
و بدون تبعیض به موضوع تیزهوشــان و مدارس 
ســمپاد بود.حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه در 
خصوص سند 2۰3۰ نیز گفتند: من سال گذشته، 
رسماً و علناً و با قاطعیت، اجرای این سند انحرافی 
را منع کردم که با استقبال مسئوالن هم مواجه شد 
اما شنیده ام در بخش های مختلف، برخی مفاد سند 
2۰3۰ در حال اجرا است که این به معنای قراردادن 
مهم ترین مسئله کشور، در اختیار بیگانگان است.
ایشان افزودند: معنی ندارد کشوری همچون ایران 
با این سابقه و فرهنگ و با این نظام مقتدر، برنامه 
های آموزشــی و تربیتی خود را از دیگران بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی همچنین به موضوع دانشگاه 
فرهنگیان و دانشگاههای تربیت معلم پرداختند و 
گفتند: دانشگاههای تربیت معلم باید از نظر کیفی 
و کّمی توسعه یابند زیرا تا چند سال آینده تعداد 
زیادی از معلمان بازنشســته می شوند و کشور با 
بحران کمبود معلم مواجه خواهد شــد.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه »معلمی« یک 
حرفه هنری و تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، 
خاطرنشان کردند: متأسفانه در خصوص دانشگاه 
فرهنگیان و دانشــگاههای تربیت معلم کوتاهی 

شده است و این دانشگاهها از لحاظ استاد، بودجه 
و فضای آموزشی دچار کمبودهای جدی هستند.
ایشــان از وزارت علوم، سازمان مدیریت و سازمان 
امور اســتخدامی خواســتند با همکاری وزارت 
آموزش وپرورش این مشــکالت را برطرف کنند و 
سهمیه جذب اعضای هیأت علمی این دانشگاهها 
را افزایــش دهند.حضرت آیــت اهلل خامنه ای در 
خصوص جذب اساتید برای دانشگاههای فرهنگیان 
تأکید کردند: اساتید این دانشگاهها باید از لحاظ 
خصوصیــات فکری و از لحاظ علمــی و تدیّن و 
روحیه انقالبی، جزو شــاخص ترین ها و منطبق با 
معیارهای سند تحول باشند.ایشــان با تأکید بر 
اینکه هســته های گزینش در رعایت این معیارها 
نباید هیچ گونه مسامحه ای انجام دهند، اساتید و 
دانشجویان دانشگاههای تربیت معلم را به انس با 
آثار شهید مطهری توصیه کردند. رهبر انقالب در 
پایان سخنانشان، آینده کشور را روشن و متعلق 
به ملت بویژه جوانان عزیز این سرزمین دانستند 
وتأکید کردند: آینده ایران ما، بدون تردید به مراتب 
بهتــر از امروز خواهد بود.پیش از ســخنان رهبر 
انقالب اسالمی، آقای حسین خنیفر رئیس دانشگاه 
فرهنگیان، خانم عادلی رئیس پردیس دانشگاهی 
نسیبه، خانم زهره اسالمی نیا دانشجومعلم دانشگاه 
فرهنگیان، دکتر سهراب مروتی استادمعلم دانشگاه 
فرهنگیان و آقای رامین نصیری معلم نمونه کشوری 
به نمایندگی از دانشــجویان و اســتادان دانشگاه 

فرهنگیان و معلمان کشــور به طرح دغدغه ها و 
دیدگاه های خود پرداختند.

محورهای مطالب مطرح شده به این شرح بود:
* لزوم حمایت همه جانبه از دانشگاه فرهنگیان و 
ارتقای کمی و کیفی آن      * ضرورت نهادینه کردن 

علم، ایمان، مهارت و کارآفرینی در دانش آموزان
* انتقاد از اجرایی نشــدن ســند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش   * لزوم توجه جدی به معیشت 
و منزلــت اجتماعی فرهنگیــان   * لزوم اصالح 
ســاختار جذب هیأت علمی و نیروی انسانی در 
دانشــگاه فرهنگیان * نیاز به جــذب و افزایش 
تعداد معلم با توجه به افزایش تعداد دانش آموزان 
و بازنشستگی تعداد زیادی از معلمان در سال های 
آینده * ضرورت تحقق عدالت آموزشی و توجه به 

دانش آموزان مناطق محروم و عشایری
همچنین آقای بطحایی وزیر آموزش وپرورش در 
گزراشی، معلمان را کانون اساسی و مؤثرترین عنصر 
در نظام تعلیم و تربیت خواند و گفت: برنامه ریزی 
و تحول در آموزش وپرورش با تکیه بر سند تحول 
بنیادین آن، پیشــگیری از آسیب های اجتماعی، 
کیفیت بخشی به مدارس دولتی و افزایش اختیارات 
آنها، کاربردی کردن آموزش ها و توسعه مهارت ها 
از مهمتریــن رویکردها و اقدامات انجام شــده در 
آموزش وپرورش بوده اســت.رهبر انقالب اسالمی 
همچنین در بدو ورود به دانشــگاه فرهنگیان در 
جمع مسئوالن وزارت آموزش وپرورش، جمعی از 
اساتید دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی و 
نمایندگان معلمان استانها حضور یافتند.حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در ســخنان کوتاهی با تأکید بر 
اینکه هزینه کردن منابع در بخش آموزش در واقع 
سرمایه گذاری برای آینده کشــور است، افزودند: 
اگر این ســرمایه گذاری امروز انجام نشــود، فردا 
خسارت آن را همگان خواهند دید.ایشان با انتقاد 
از برخی تعابیر غلط مبنی بر اینکه دستگاههایی 
چون آموزش وپرورش بودجه کشــور را می بلعند، 
گفتند: نباید این افکار انحرافی مبنای تأمین بودجه 
آموزش وپرورش با شیوه های شک برانگیز و مشکل زا 

قرار بگیرد.

آگهی مزایده عمومی
شهرداری نظرآباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 147/ش 96/7/23 شورای محترم اسالمی 
شهردر نظر دارد تعدادی از خودروهای خودرا ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان 

می توانند با واریز سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده

1(شرکت کنندگان در مزایده 5 درصد مبلغ کارشناسی هر خودرو را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 
سیبا به شماره0104746757008 نزد بانک ملی شهرداری به نام شهرداری واریز یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد 

خزانه تهیه و ارائه نمایند.
 2(سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری وهرگاه نفرات برنده حاضر به عقد 

قرار داد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.
3(پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد 

مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از این پیشنهادات مختار است.
4(متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده پس از آگهی نوبت دوم به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند هزینه خرید 
اسناد مزایده مبلغ 500/000ریال می باشد که باید به حساب010453402100 به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد.

5(سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مندرج است.
6( متقاضیان می بایست حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 97/3/9 پیشنهادات خودرا تحویل دبیرخانه شهرداری 

نمایند.
7(کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی و هزینه حمل و نقل و انتقال اسناد بعهده برنده مزایده خواهد بود .

8(رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان می باشد.
داریوش یگانه مظهر - شهرداری نظرآباد

نوبت اول: 97/2/19   نوبت دوم:97/2/27
مفقودی

 44 9۱5ع4۱ایران  شهربانی  شماره  با   92 مدل  ایسوزو  خودرو  هوشمند  کارت   
شاسی  شماره  ۰573۱9و  موتور  شماره  28۱255۰و  هوشمند  کارت  شماره  با 

NAGNPR7۰PDT۰36356 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

آگهی احضار متهم 
وابالغ وقت دادرسی به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب نور 
بدین وسیله به آقای عبداهلل خراسانی فرزند حسین فعال مجهول المکان  در پرونده 
کالسه بایگانی 97۰۱25که به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب میباشد ابالغ می شود 
برای روز شنبه مورخ 97/4/2ساعت ۱۰ صبح در دادگاه حاضر شوید و اتهام منتسبه 
در پرونده کالسه فوق از خود دفاع نمایید در صورت عدم حضور در دادگاه غیابا  به 

اتهام شما رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر خواهد نمودم. الف 97/۱97
 رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ نور خسرو نوائیان 

آگهی حصر وراثت
 آقای خلیل ناصحی حمزه کالیی به شماره شناسنامه ۱352 به استناد شهادت نامه و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به کالسه 4/۱54/97تقدیم دادگاه 
نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ستاره فالح خورشیدی به شماره شناسنامه 
۱7575به تاریخ 95/6/26در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و رثه  حین الفوت وی عبارتند 
از: ۱-عبدالعلی ناصحی حمزه کالئی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه 25 ساله 

از بابل متولد ۱32۱ پسر متوفی 
2-صدیقه ناصحی حمزه کالیی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه 22 صادره از 

بابل متولد ۱324 دختر متوفی 
3-عالیه  ناصحی حمزه کالیی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه 22 صادره از 

بابل متولد ۱325 دختر متوفی
4- طاهره ناصحی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه 4۱ صادره از بابل متولد 

۱328 دختر متوفی 
5-محمد ابراهیم ناصحی حمزه کالیی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه 26 

صادره از بابل متولد ۱332 پسر متوفی 
6-رباب ناصحی حمزه کالیی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه ۱۰4۰ صادره از 

بابل متولد ۱339 دختر متوفی 
7-زهرا ناصحی حمزه کالیی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه 4صادره  از بابل 

متولد ۱34۰ دختر متوفی 
8-خلیل ناصحی حمزه کالئی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه ۱352 صادره 

از بابل متولد ۱34۱ پسر متوفی
9- مصطفی ناصحی حمزه کالئی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه 54 صادره 

از بابل متولد ۱345 پسر متوفی
۱۰- محمد اسماعیل ناصحی حمزه کالیی فرزند علی اکبر و ستاره به شماره شناسنامه 36 

صادره از بابل متولد ۱33۰ پسر 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
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ
 وقت مزایده به آقای علی اکبر محمد پور میر خواهان محکوم له شرکت هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران هما دادخواست به طرفیت خوانده محکوم علیه  آقای علی 
اکبر محمد پور میر به خواسته اعتراض نسبت به توقیف پالک مطرح که  به این 
شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 87۰998۰2582۰۰۰92شعبه اجرای احکام 
که  تعیین   ۱۰ 97/4/۱2ساعت  مورخ  مزایده  وقت  و  ثبت  چمستان  بخش  مدنی 
به علت  دادرسی مدنی  آیین  قانون  ماده 73  دادگاه طبق موضوع  حسب  دستور 
مجهول المکان بودن خوانده آقای علی اکبر محمد پور میرفر و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت مزایده در دادگاه حاضر گرددم. الف 97/۱95
 منشی شعبه اجرای احکام مدنی بخش چمستان سید مصطفی حسینی 

آگهی ابالغ
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای / خانم محمد عبادی و غیره

شماره ابالغنامه: 97۱۰۱۰28853۰۰988
شماره پرونده: 97۰99828853۰۰۰98

شماره بایگانی شعبه: 97۰۰98    تاریخ تنظیم:۱397/۰2/۱8
خواهان آقای علیرضا عیوض خانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقایان ۱- محمد 
سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  حسنی  فضاالدین   -3 شوندی  2-هادی  عبادی 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالس 97۰99828853۰۰۰98 
وقت  و  ثبت  اسالمشهر  شهرستان  دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه 
رسیدگی مورخ ۱397/۰3/2۱ ساعت ۰9:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا 
خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ اتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم راد دریافت و در وقت فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 3۰7 م/الف
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

اسالمشهر - رقیه سادات جلیلی

 نوبت اول

واکنش رهبر معظم انقالب به خروج آمریکا از برجام:

بدون تضمین اروپایی ها  نمی توان برجام را ادامه داد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با بیان اینکه ایران اسالمی قابل 
تهدید نظامی توسط هیچ قدرت خارجی نیست، گفت: امروز با توجه 
به اقتدار دفاعی کشورمان، در شرایطی هستیم که ایران اسالمی قابل 
تهدید نظامی توسط هیچ قدرت خارجی نیست.به گزارش زمان به 
نقل از وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر حاتمی با اشاره به تالش ها و 
مجاهدت های متخصصین متعهد صنعت دفاعی برای ارتقاء قدرت 
دفاعی جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد: امروز دشمنان ایران اسالمی 
با آگاهی کامل از توانمندی های دفاعی و نظامی نیروهای مسلح مقتدر 
کشورمان دیگر سخنی از گزینه های نظامی به میان نمی آورند.وی با 
اشاره به تالش وزارت دفاع برای تامین نیازمندی های دفاعی و نظامی 
نیروهای مسلح بیان داشت: امروز با توجه به اقتدار دفاعی کشورمان، 
در شرایطی هستیم که ایران اسالمی قابل تهدید نظامی توسط هیچ 
قدرت خارجی نیست.وزیر دفاع با قدردانی از حمایت های بی دریغ 
مجلس شورای اسالمی و دولت در تقویت هر چه بیشتر بنیه دفاعی 
اظهار با بیان اینکه بسیاری از توطئه ها و شیطنت های طراحی شده 
توسط نظام استکبار علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران برای 
تضعیف اقتدار و قدرت دفاعی کشورمان است، افزود: بحمداهلل با 
اتحاد و همبستگی همه آحاد ملت و تالش محور مقاومت توانسته 
ایم توطئه بزرگ تروریسم را شکست داده و از تحقق برنامه بلندمدت 
و کالن دشمنان که با سرمایه گذاری های هنگفت طراحی شده بود 
جلوگیری کنیم.امیر حاتمی با تحلیل شرایط امنیتی دو کشور عراق و 
سوریه پس از شکست های مفتضحانه تروریست ها و حامیانشان در 
منطقه تصریح کرد: امروز شاهدیم که این دو کشور که آماج حمالت 

شدید تروریست های تکفیری بودند در مسیر ثبات و امنیت قرار دارند. 
رئیس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسالمی نیز 
در این دیدار با قدردانی از تالش های وزارت دفاع برای افزایش قدرت 
دفاعی کشور اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسالمی همواره 
پشتیبان نیروهای مسلح و وزارت دفاع به عنوان مظهر اقتدار دفاعی 
ایران اسالمی هستند و تمام سعی مان بر این است که در تصویب 
بودجه مورد نیاز نیروهای مسلح از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.
مصطفی کواکبیان با تبیین جایگاه و نقش تعیین کننده وزارت دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مسلح در تامین امنیت ملی و دفاع از حقوق 
ملت ایران تاکید کرد: یکی از ارکان مهم برای تامین منافع ملی وجود 
نیروهای مسلح مقتدر با قدرت بازدارندگی موثر است.رئیس فراکسیون 
دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسالمی با قدردانی و تشکر 
از تعامل سازنده و فعال وزارت دفاع با مجلس شورای اسالمی بیان 
داشت: نمایندگان ملت نیز نگاه مثبت و ملی به طرح ها و لوایح مربوط 
به نیروهای مسلح و حوزه دفاعی داشته و تعامل بسیار خوب و سازنده 
ای با نیروهای مسلح، برای پیشبرد ماموریت های دفاعی و امنیتی 
داشته ایم.کواکبیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
به بازدید اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای 
اسالمی از توانمندی های صنایع الکترونیک وزارت دفاع تصریح کرد: 
باید با حمایت از این شرکت و معرفی توانمندی های آن در سطح 
ملی، نسبت به جایگزینی محصوالت تولیدی صاایران با نمونه خارجی 
آن اهتمام ورزید و ضمن حمایت از کاالی ایرانی در حوزه واردات نیز 
از کاالهای خارجی بی نیازی حاصل شود.مدیرعامل سازمان صنایع 

الکترونیک وزارت دفاع نیز در بازدید اعضای فراکسیون دیپلماسی و 
منافع ملی مجلس شورای اسالمی از صاایران، گزارشی از توانمندی 
های صنایع الکترونیک ایران در حوزه های مختلف ارائه کرد و گفت: 
صاایران همواره سعی کرده با برآورد دقیق نیازمندی های الکترونیک 
نیروهای مسلح و کشور، به تجهیزات و فناوریهای روز دست یابد.
امیرسرتیپ دوم شهرام مدیرعامل سازمان صنایع الکترونیک وزارت 
دفاع با اشاره به تالش های متخصصین صنایع الکترونیک ایران 
برای ساخت و تولید تجهیزات پدافندی اظهار داشت: به کارگیری 
دستاوردهای نوین صنایع الکترونیک ایران موجب ارتقای توان رزمی 
قرارگاه پدافند هوایی در حفظ و حراست از ایران اسالمی شده است. 
وی با اعالم آمادگی برای ارائه خدمات فنی و الکترونیک به بخش های 
مختلف کشور، اظهار امیدواری کرد در سال حمایت از کاالی ایرانی 
بتوانیم تجهیزات الکترونیک را با بهترین کیفیت در اختیار نیروهای 
مسلح و مردم قرار دهیم.در این جلسه تعدادی از نمایندگان ملت 
در مجلس شورای اسالمی دیدگاه های خود را در زمینه های 
مختلف شامل صنایع دفاعی، ایفای نقش صنعت دفاعی در تامین 
تجهیزات و محصوالت غیرنظامی، ایفای نقش ودجا در دیپلماسی 

و ... مطرح کردند.

وزیر دفاع در دیدار با اعضای فراکسیون دیپلماسی مجلس:

هیچ قدرت خارجی نمی تواند ایران را تهدید کند
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 ریزش ۱۴هزار نفری پذیرش دانشجو
 در دانشگاه فرهنگیان طی ۶ سال

رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان 
در جذب بیشتر دانشجو، گفت: اگر ساالنه ۱5 هزار دانشجو در 

این دانشگاه جذب شود، کمبود معلم ریشه کن می شود.
دانشگاه فرهنگیان در جذب  به ظرفیت  اشاره  با  حسین خنیفر 
بیشتر دانشجو، گفت: براساس اسناد باالدستی دانشگاه فرهنگیان 
و شهید رجایی متولی تامین، تربیت و تکمیل تحصیالت معلمان 
معلمان  تربیت  مسئول  سو  یک  از  دانشگاه  دو  این  هستند؛ 
از سوی دیگر تکمیل آموزش معلمان موجود  موردنیاز کشور و 

را بر عهده دارند.
وی افزود: طی 6 سال اخیر از سال 9۱ تا 96 جذب دانشجو در 
دانشگاه فرهنگیان با کاهش شتابان و ریزش زیادی همراه بوده 
است و بین ظرفیت واقعی و جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان 
تفاوتی بسیاری وجود دارد؛ سال ۱39۱، 2۱ هزار دانشجو در این 
دانشگاه پذیرش شد اما در سال های بعد به ۱6 هزار نفر، ۱۱ هزار 
نفر و  9 هزار نفر و بعد 3هزار نفر رسید و اکنون حدود 7 هزار 

نفر است.
خنیفر با بیان اینکه برای مهر سال 97 حدود 25 هزار صندلی 
درحال  کرد:  بیان  دارد،  وجود  فرهنگیان  دانشگاه های  در  خالی 
حاضر 39 هزار دانشجو در مراکز این دانشگاه ها مشغول به تحصیل 
هستند؛ ۱۰هزار نفر از دانشجویان مهر امسال فارغ التحصیل شده 

و وارد بازار کار می شوند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه آموزش و پرورش در مهر 
امسال به 78 هزار معلم نیاز دارد، تاکید کرد: مقرر است از طریق 
برگزاری  بازنشستگان،  کارگیری  به  معلم، خرید خدمات،  سرباز 

آزمون استخدامی و ... کمبود معلم برای سال 97 رفع شود.
خنیفر ادامه داد: آموزش و پرورش ناچار است از این  گزینه ها 
این  کند؛  استفاده  خود  موردنیاز  انسانی  نیروی  جبران  برای 
درمان ها به صورت داروی ُمسکن عمل کرده و درمان نیستند؛ 
برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش باید 
هزار   ۱5 فرهنگیان  دانشگاه  خالی  ظرفیت  با  متناسب  ساالنه 
دانشجو جذب شود تا طی 6 سال آینده کمبود معلم ریشه کن 

شود.
به علت عدم جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان  اشاره  با  وی 
زعم  به  کرد:  خاطرنشان  دانشگاه،  این  ظرفیت  با  متناسب 
رشته های  در  بیکار  فارغ التحصیل  آمار  به  توجه  با  مسئوالن 
در  جدید  دانشجو  تربیت  و  جذب  به  نیازی  کشور،  در  مختلف 
و  بودجه  افراد  این  برای  باید  چراکه  نیست  فرهنگیان  دانشگاه 

هزینه الزم برای تامین غذا، خوابگاه و... در نظر گرفته شود.
 معلمان نیروهای الزم برای  8 دوره دولت

 را تربیت می کنند
آموزش های  باید  معلمان  قانون،  براساس  کرد:  اظهار  خنیفر 
متناسب با نیاز معلمی را دیده تا بتوانند نیروی کارآمدی باشند 
نیرو  دولت  دوره   8 برای  فارغ التحصیلی  از  پس  معلمان  چراکه 
تربیت می کنند؛ فرهنگیان 32 سال در آموزش و پرورش خدمت 

می کنند.
رئیس دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: دانش آموزان امروزی نسل 
تربیت شوند  افرادی  باید  و  را تشکیل می دهند  آینده مسئوالن 
که در جوامع بین الملل بدرخشند ایران باید مانند سایر کشورها 
عمل کند و چشم انداز مناسبی برای سال های آینده داشته باشد.

سال  یک  برای  می تواند  فرهنگیان  دانشگاه  داد:  ادامه  خنیفر   
ساله   2 دانشجویان  این  و  کند  جذب  دانشجو  نفر  هزار   25
 5 روزهای  در   2+2 سیستم  با  ادامه  در  و  شوند  فارغ التحصیل 

شنبه و جمعه آموزش های الزم را ببینند.
وی با بیان اینکه در سال آینده دانشگاه فرهنگیان می تواند ۱5 
آینده یک سال فرصت  تا سال  هزار دانشجو جذب کند، گفت: 
مقاوم سازی،  بهسازی،  بازسازی،  مانند  الزم  شرایط  ایجاد  برای 
فرهنگیان  دانشگاه  در  بیشتر  دانشجو  برای جذب  و...  بنا  اضافه 

وجود دارد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان در پایان افزود: در استانداردهای جهانی 
نسبت دانش آموز به معلم ۱6 به یک است در حالیکه در ایران این 
نسبت 32 به یک است؛ تامین نیروی موردنیاز آموزش و پرورش 
به حمایت نیاز دارد؛ اولویت دولت ها نظام تعلیم و تربیت نیست.

نبود استقبال مردم ازپیام رسان داخلی؛ 

 مالکان پیام رسان داخلی 
مشخص نشده اند

مجلس  مستقلین  فراکسیون  رئیس  نایب 
پیام رسان های  مالکان  باید  اینکه  بیان  با 
مالکان  تاکنون  گفت:  شوند،  مشخص  داخلی 
به  نشده اند  مشخص  داخلی  پیام رسان های 
همین دلیل استقبال چندانی از این نرم افزارها 

صورت نگرفته است.
اینکه  بیان  با  ایمن آبادی   جعفرزاده  غالمعلی 
مشخص  باید  داخلی  پیام رسان های  مالکان 
پیام رسان های  مالکان  تاکنون  گفت:  شوند، 
دلیل  همین  به  نشده اند  مشخص  داخلی 
استقبال چندانی از این نرم افزارها صورت نگرفته 
از  کدام  هر  مالکیت  باید مشخص شود  است؛ 
پیام رسان های داخلی در اختیار چه کسی است. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی 
پیام رسان های  مالکان  که  صورتی  در  افزود: 
داخلی تضامین الزم را به مردم ارائه دهند اقبال 
مردم از این  پیام رسان ها افزایش می یابد. وی 
بیان کرد: در حال حاضر تنها 4 میلیون و 5۰۰ 
هزار نفر ازپیام رسان های داخلی استفاده می کنند 
در صورتی که مالکان این پیام رسان ها مشخص 
شوند و این افراد ضمانت های الزم  را به مردم 
ارائه دهند، استقبال بیشتری از این نرم افزارها 
صورت می گیرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه مالکان پیام رسان های داخلی باید تعیین 
تکلیف شوند، اظهار کرد: مسئله دیگر در این 
داخلی  پیام رسان  تنها 7  است؛  انحصار  زمینه 
این  درحالیکه  است  گرفته  قرار  تائید  مورد 
نرم افزارها سرویس دهی ضعیفی دارند به همین 

دلیل مردم از آنها رضایتی ندارند.

دستگاه های اجراکننده قانون 
مبارزه با پولشویی مشخص شدند

ها  دستگاه  ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان 
با  مبارزه  قانون  اجراکننده  های  مجموعه  و 
در  نمایندگان  کردند.  مشخص  را  پولشویی 
اصالح  الیحه  بررسی  جریان  و  علنی  نشست 
قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 5 این الیحه 
با ۱۱6 رای  موافق، ۱7 رای مخالف و 4 رای 
در  حاضر  نماینده   ۱94 مجموع  از  ممتنع  
ماده  براساس  کردند.    موافقت  علنی  صحن 
5 الیحه مذکور؛ متن زیر جایگزین ماده )5( 

قانون مبارزه با پولشویی می گردد:
مؤسسات  و  غیرمالی  مشاغل  کلیه   -5 ماده 
و  حقیقی  اشخاص  همچنین  و  غیرانتفاعی 
حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه 
الحسنه،  قرض  صندوقهای  مرکزی،  بیمه  ها، 
بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداریها، صندوق 
های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، 
تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه 
ها،  بورس  سایر  و  بهادار(  اوراق  های  بورس 
شرکتهای کارگزاری، صندوق ها و شرکتهای 
که  مؤسساتی  همچنین  و  گذاری  سرمایه 
می  نام  ذکر  مستلزم  آنها  بر  قانون  شمول 
باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان 
ایران و غیر آنها، مکلفند  گسترش و نوسازی 
آیین نامه های مصوب هیأت وزیران در ارتباط 
اجراء  را  تروریسم  مالی  تأمین  و  پولشویی  با 

کنند.«

خبرخبر

خبرنگار پارلمانی؛ رئیس مجلس گفت: خروج آمریکا 
از توافق هسته ای بی اعتمادی به تعهدات این کشور 
را نشان داد در حالی که ملت ایران در مناقشات ابتدا 
راه گفت و گو را از طریق سیاسی دنبال کرد و این در 
حالی است که ایران آماده از سر گیری فعالیت های 

هسته ای است.
  در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی 
در نطق پیش از دستور خود  دکتر علی الریجانی 
با بیان اینکه همگان سخنان خام و سخیف رئیس 
جمهور آمریکا را مشاهده کردند، افزود: بیش از یک 
سال است که این فرد شوی دیپلماتیک اجرا می 
کند و یک روز در حضور رهبران کشورهای جهان در 
سازمان ملل اعالم می کند ملت کره شمالی را نابود 
می کنم و رئیس جمهور کشور کره شمالی را بارها به 
تمسخر می کشد، اما یک روز همه حرف های خود 
را فراموش کرده و می گوید فرد محترمی است و 

مذاکره می کنیم.
به نقل از خانه ملت؛ رئیس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: یک روز اتحادیه اروپا را در مورد تعرفه های 
محصوالت تهدید می کند و روز دیگر اعالم می کند 
در مورد هم پیمانان اجرا نمی کنم؛ یک روز اعالم می 
کند از سوریه خارج می شود، به زودی، به زودی؛ اما 
دو روز بعد مناطقی در این کشور را بمباران می کند.
وی افزود: شب گذشته اعالم می کند همه بدانند 
من حرفی را که می زنم اجرا می  کنم؛ آقای ترامپ 
فکر می کند تاریخ کشورها  و اذهان ملت ها مطابق 
ذهن فراموشکار خود دچار نسیان می شود که این 
حوادث همگی نشان می دهد ملت آمریکا گرفتار 

فردی خودشیفته و ناشی در سیاست شده اند.
اقدامات  این  آیا  داد:  ادامه  الریجانی  دکتر   
است  جهانی  مدیریت  مدعی  که  کشوری  برای 
سرشکستگی آور نیست که حتی همپیمانان آن 
تالش می کنند او را از اقدامات احمقانه باز دارند و 

وی را کنترل کنند.
 رئیس قوه مقننه همچنین اضافه کرد: آقای ترامپ 
ذوق کرده است که در قبال اقدامات شرارت آمیز از 
برخی کشورهای کوته فکر منطقه اخاذی می کند؛ 
دزدان  نقش  که  است  افتخارآمیزی  شأن  این  آیا 
سرگردنه و آلت دست تعدادی مسئوالن رذل منطقه 
نظیر رژیم صهیونیستی را پیدا کرده است و تمام هم 
و غم خود را مصروف آن می کند که آنچه رئیس 

جمهور قبلی آمریکا انجام داده را تخریب و آن را 
غلط قلمداد کند.

وی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا با 
این اقدامات من جمله خروج از توافق هسته ای بی 
اعتمادی به تعهدات این کشور را به اوج خود رسانده 
است، عنوان کرد: در مقابل، ملت ایران نشان داد در 
مناقشاتی که دارد ابتدا راه گفت و گو و حل و فصل 
مسائل از طریق سیاسی را دنبال می کند و ملت 
ایران شاهد بودند در قبال درخواست آمریکا و تعهد 
کتبی رئیس جمهور این کشور مبنی بر حفظ حقوق 
ایران در غنی سازی وارد گفت و گو با ۱+5 شد و بعد 
از مذاکرات طوالنی توافقی را پذیرفت که به تأیید 
سازمان ملل رسید.  دکتر الریجانی ادامه داد: امروز 
رئیس جمهور آمریکا ادعا می کند ما نگران توانمندی 
ایران در سال های آینده هستیم و با وقاحت می 
گوید ایران به سوی سالح هسته ای می رود و دنیا 
را ناامن می کند؛ کسی این حرف را می زند که ده ها 
هزار بمب و کالهک هسته ای تولید کرده و مستمرا 
آن را به روز می کند و در جنگ های سال های 

گذشته نوع خفیف شده آن را به کار برده است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه خطاب 
به ترامپ اظهار داشت: با این اوصاف امنیت جهانی 
با رفتار شما به خطر می افتد یا با توهماتی که در 
مورد ایران می پراکنید.رئیس مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: آن هم در موقعیتی که رهبر معظم انقالب 

و  تولید  که  دادند  فتوا  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
نگهداری سالح های کشتار جمعی حرام است. پس 
از اعالم خروج آمریکا از توافقنامه مالحظه کردید که 
رژیم صهیونیستی از این اقدام آمریکا حمایت کرد که 
البته توقعی غیر از آن نمی رود البته همه کشورها من 

جمله اروپا و روسیه آن را رد کردند.
این واکنش ها  ترامپ،  آقای  دکتر الریجانی گفت: 
آقای  نشان می دهد.  را  اندازه عقالنیت عمل شما 
روحانی رئیس جمهور کشورمان و رئیس شورای 
عالی امنیت ملی اعالم کردند با توجه به اعالم نظر 
برای  فرصت  هفته  چند  آنان،  تماس های  و  اروپا 
حیات توافق هسته ای قائل می شوند که این اقدام 
هم نشان می دهد ایران به دنبال رفتار عکس العملی 
و ماجراجویانه نیست البته باید به این واقعیت اشاره 
کرد که با توجه به نوع رفتارهای سال های دور اروپا، 
چندان به ادعای اولیه اروپا در پابرجا نگه داشتن 
توافق هسته ای نمی توان اطمینان داشت اما برای 
برای  تا  دارد  را  دیگری  آزمون  ارزش  هفته  چند 
همگان اتمام حجت شود که ایران همه راه های حل 

و فصل سیاسی و مسالمت آمز را طی کرده است.
تا  است  روزنه ای  یک  مقطع صرفا  این  افزود:  وی 
فصل  و  حل  برای  را  الزم  وزن  دهد  نشان  اروپا 
مسائل بین المللی را دارد یا نه؟  یا آنها هم به دنبال 
چانه زنی های دیگر هستند که پاسخ این موضوع را 

مسئوالن کشور مانند وزیر خارجه داده است.

دکتر الریجانی تصریح کرد: به نظر می رسد آقای 
ترامپ از کفایت عقالنی برای حل و فصل مسائل 
فردی  چنین  برای  زور  زبان  و  نیست  برخوردار 
کارسازتر است تا نتیجه خصلت های مغرورانه خود را 
دریافت کند، اگر اروپا و کشورهای مهم مانند روسیه 
و چین این خالء بین المللی را پر کنند شاهد راهی 
برای ادامه مسیر باشد در غیر این صورت جمهوری 
اسالمی با اقدامات هسته ای ایشان را سر عقل می 

آورد.
وی ادامه داد: این را بدانند که در چنین شرایطی 
ایران هیچ تعهدی ندارد که در جایگاه گذشته خود 
در مسئله هسته ای قرار گیرد. با تمام این اوصاف که 
عرض شد الزم است که سازمان انرژی اتمی آمادگی 
تام برای از سرگیری تمامی ابعاد فعالیت هسته ای را 
داشته باشد و بعد از نتایج مذاکرات وزارت خارجه 
با اروپا، طبق قانون اقدام متقابل، اقدامات خود را 
شکل دهد.رئیس نهاد قانونگذاری افزود: این ضرورت 
وجود دارد همه جریانات سیاسی و قوای مختلف 
در این مسیر هم صدا باشند و وفاق و همدلی و ید 
واحد به اینگونه اقدامات سبک سرانه نشان دهد. 
اقدامات جزئی و حاشیه ساز و برخی  شاید برخی 
اقدامات رسانه ای ناپخته در کشور نیز این موجودات 
سطحی را در آمریکا به وسوسه انداخت. وی گفت: 
از گذشته درس بگیریم و نشان دهیم ملت ایران 
با همه اختالف نظرها در مقابل دشمن حریص و 
طمع کار و بی اخالق یک صدا و پشتیبان یکدیگر 
است و الزم است متناسب با شرایط ساز و کارهای 
تصمیم گیری برای ایجاد فضای آرام در کشور فراهم 
کنیم، در این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شده است.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود: توقعات در این 
مقطع باید متناسب با شرایط تعدیل شود، ما در 4۰ 
سال گذشته در شرایط بسیار سخت تر از این وضعیت 
قرار گرفته ایم و آن را تحمل کردیم و مطمئن هستیم 
که با وفاق ملی در کشور پاسخ پشیمان کننده ای به 
آمریکایی ها و صهیونیست ها خواهیم داد.رئیس نهاد 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  شد:  یادآور  قانونگذاری 
سیاست خارجی مجلس الزم است در این 2 الی 
3 هفته مستمرا مذاکرات وزارت خارجه با اروپا را 
باشد و  پیگیری کند و نظارت های الزم را داشته 
نتیجه را به مجلس ارائه کند تا تصمیم گیری نهایی 

انجام شود.

الریجانی تاکید کرد:

ایران آماده از سرگیری فعالیت های هسته ای

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عبدالمحمد بستامی فرزند پاپی 

خواهان جمعیت هالل احمر استان لرستان به مدیر عاملی صارم رضایی دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقایان ۱-سهراب پاپی زاده 2-عبدالمحمد بستامی 3-محمد حسین 
محمدی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده کالسه 96۰99866۱۰4۰۰842   شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰3/2۱  ساعت 
۱۱:۱5تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – مظفر پذیرش . 

مفقودی کارت هوشمند 
کارت هوشمند به شماره 2386392  به نام سعید طوالبی سقاء فرزند صید رضا به 

کدملی 4۰735۱26۰9 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است . 
لرستان –خرم آباد  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
دایر  برادری  محرم  اتهامی   ۱۰ پرونده کالسه 96۰325/د  در خصوص  بدینوسیله 
بر انتقال مال غیر مقرر است با توجه به اینکه دسترسی به متهم ممکن نیست در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج گردد تا جهت دفاع از اتهام انتسابی انتقال 
مال غیر در شعبه دهم دادیاری حضور بهم رساند. تاریخ ابالغ یک ماه از تاریخ نشر 

آگهی میباشد.م/الف 27۰
دادیار شعبه دهم دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر- یعقوبی زاده 

متن آگهی 
خرم  شهر  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰4 شعبه  کالسه 96۰99866۱۱6۰۰26۰  پرونده 
آباد )۱۰4 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره 96۰99766۱38۰۰788 –شاکی : 
آقای فیروز رشیدی فرزند محمد به نشانی لرستان –خرم آباد جاده فرودگاه سراب 
نشانی مجهول  به  ونول  زارع  امید  آقای   : –متهم  مرغ  روبروی کشتارگاه  چنگائی 

المکان –اتهام : خیانت در امانت در یک دستگاه پژو مدل 95 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای امیر زارع ونول دایر بر خیانت در امانت )یک 
دستگاه خودروی پژو 4۰5 به شماره انتظامی 325 و 43 ایران 99 موضوع شکایت 
اوراق و محتویات پرونده و نظر به شکایت شاکی  با توجه به  آقای فیروز رشیدی 
النهایه اتهام  ، ارایه مدارک مالکیت ،شکایت شهود و سایر قرائن و امارات موجود 
انتسابی به متهم موصوف را محرز دانسته به استناد ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 
۱375 مشارالیه را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی 
قابل واخواهی در همین دادگاه  ابالغ  تاریخ  از  محسوب و ظرف مهلت بیست روز 
نظر  تجدید  در محاکم  نظر خواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  مهلت  و سپس ظرف 

استان می باشد . 
رئیس شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری ۲ خرم آباد – بهروز قدمی . 

دادنامه 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  شعبه ۱۰۱  پرونده کالسه 96۰99866۱9۱۰۰252 
 97۰99766۱35۰۰۰4۰ شماره  نهایی  تصمیم   ) سابق  جزایی  آباد)۱۰۱  خرم 
– لرستان  استان  نشانی  به  میرزاخان  فرزند  ۱-آقای حیدرعلی خسروی   : شکات 
شهرستان خرم آباد دره گرم آزادگان خ سامان ک سوم 2-آقای احسان خسروی 
فرزند حیدرعلی به نشانی استان لرستان شهرستان خرم آباد شهر خرم آباد دره گرم 
آزادگان خیابان سامان کوچه 3 فرعی –متهم : آقای ایوب میرزایی فرزند ضرغام به 
نشانی لرستان خ ولیعصر جنب کالنتری ۱5 کوچه آرمان یکم حیاط 5 – اتهام : 

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 
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 ایوب میرزایی فرزند ضرغام فعال مجهول المکان 
۱-حیدرعلی  آقایان  شکایت  موضوع  چاقو  با  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  بر  دایر 
التفات  با  دادگاه  حیدرعلی   فرزند  خسروی  2-احسان  میرزاخان  فرزند  خسروی 
به مندرجات پرونده و شکایت شاکی که در اظهارات خود بیان داشته توسط متهم 
از  پرونده  اینکه دالیل و شواهد و مندرج در  به  با عنایت  و  اند  دچار صدمه شده 
جمله گزارش و تحقیقات ضابطین دادگستری و اظهارات شهود و مطلعین محلی 
که در مرحله دادسرا و جلسه دادگاه از آنان تحقیق شده است جملگی مبین صحت 
بزه انتسابی به متهم میباشد  و پزشکی قانونی طی معاینه شاکی صدمات آنان را 
با تاریخ وقوع جرم اعالم داشته عالوه بر آن  ناشی از اصابت جسم برنده همزمان 
متهم در جریان تعقیب و جلسه این دادگاه حضور نیافته و از ابتدای تشکیل پرونده 
قضایی متواری بوده و مکان دسترسی به وی میسور نشده 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 6۱4 از قانون تعزیرات و مجازاتهای 
بازدارنده مصوب نامبرده را به تحمل سه 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 7۱2-7۱۱-488-452-448-447-
7۰9 قانون مجازت اسالمی مصوب ۱392 متهم را از باب صدمات شاکی حیدرعلی 
خسروی به پرداخت دیات زیر ظرف یک سال قمری از تاریخ حدوث در حق شاکی 
محکوم مینماید ۱-دو درصد دیه کامل بابت ارش دو عدد جراحت دامیه کتف چپ 
3-یک  ساعد چپ  خلف  متالحمه  جراحت  بابت  کامل  دیه  دریصد  نیم  و  2-یک 
درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه ساعد راست و در ادامه متهم را از باب صدمات 
شاکی احسان خسروی به پرداخت دیات زیر در حق شاکی محکوم مینماید .۱-یک 
سوم دیه کامل بابت جراحت جائفه سمت راست شکم که به حفره شکم نفوذ کرده 
است 2-چهار درصد دیه کامل بابت ارش آسیب بافت نرم دیواره قدامی شکم ناشی 
از عمل جراحی شکم )الپاراتومی (این رای غیابی محسوب و ظرف 2۰ روز قابل 
واخواهی در همین شعبه است و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 2۰ روز دیگر 

تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان لرستان خواهد بود .
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان خرم آباد – آرش قاسمی . 

دادنامه 
امام  اختالف مجتمع  پرونده کالسه96۰99866556۰۰4۱5 شعبه 6 شورای حل 
 97۰99766556۰۰۰45 شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  )ره(  خمینی 
–خواهان : آقای محمد ابراهیم کرباسی فرزند صادق به نشانی لرستان –خرم آباد –

خوانده :آقای پرویز شکوهی به نشانی –خواسته : مطالبه وجه بابت 
رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست محمد ابراهیم کرباسی به طرفیت پرویز 
با  واریزی  وجه  بابت  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نیا  شکوهی 
احتساب خسارت دادرسی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مندرجات دادخواست 
تقدیمی و اظهارات خواهان که مدعی است مبلغ مذکور را به صورت اشتباهی به 
حساب بانک متعلق به خوانده واریز نموده و مالحظه گردش حساب بانکی متعلق به 
خواهان و استعالم بعمل آمده از بانک ملی اداره امور شعب استان لرستان که داللت 
به واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از شماره حساب بانکی خواهان به شماره حساب 
متعلق به خوانده دارد و اینکه مشارالیه علیرغم ابالغ قانونی از نشر آگهی در جلسه 
شورا حضور نیافته و الیحه ای در دفاع از خود تقدیم ننموده و با التفات به قاعده دارا 
شدن بال حق دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 3۰۱ -۱257 قانون 
مدنی و مواد ۱98-5۱5-5۱9 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/5۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس بیست روز دیگر قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خرم آباد می باشد. 
قاضی شورای حل اختالف خرم آباد – حسین امیری . 

آگهی وقت رسیدگی 
بدینوسیله آقای امین بهزادیان پشم فرزند اسماعیل فعال مجهول المکان با توجه 
به محتویات پرونده کالسه 596/۱۰4/96/ک 2 کیفری این دادگاه متهم است به 
وقت  تعیین  به  نظر  که  جهانمردی  زینب  خانم  شکایت  موضوع  امانت  در  خیانت 
رسیدگی به پرونده اتهامی در تاریخ 97/3/۱9 ساعت ۱۰:3۰صبح مراتب در اجرای 
ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری یک نوبت در جراید کثیر االنتشار آگهی تا 
نامبرده در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور و از اتهام انتسابی خود دفاع نماید 
بدیهی است در صورت عدم حضور نامبرده دادگاه در اجرای ماده 4۰6 قانون صدور 

الذکر اتخاذ تصمیم می نماید . 
مدیر دفتر شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری ۲ خرم آباد – سعید سهرابی چگنی .

آگهی ابالغ 
حسب پرونده کالسه شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب سنندج موضوع 
شکایت آقای پرهام کاظمی علیه آقای ابوالفضل گنجه فرزند مجید دائر بر تحصیل 
مال از طریق نامشروع، که از سوی این بازپرسی تحت تعقیب می باشد به واسطه 
کیفری مصوب  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۱74  تجویز  به  و  بودن  المکان  مجهول 
۱392، مراتب در روزنامه و در یک نوبت آگهی میگردد، تا متهم ضمن داشتن حق 
معرفی وکیل به همراه خود، ظرف سی روز از تاریخ انتشار در شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب سنندج حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت 

عدم حضور در موعد مقرر وقت رسیدگی و اظهارنظر و تصمیم گرفته خواهد شد.
م الف:5۱۱۲ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سنندج

متن آگهی 
آیین  قانون  بودن متهم در راستای ماده ۱74  المکان  به مجهول  با توجه  احتراما 
دادرسی کیفری با چاپ آگهی در روزنامه رسمی متهم به اسم فرامرز مهدیان فرزند 
خسرو به اتهام تهدید و توهین موضوع شکایت شهناز سلیمانی فرزند سید یوسف 
و همچنین توهین به مقدسات ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام 

در این شعبه احضار گردد. 
 بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب

 شهرستان خرم آباد –علی اصغر جمشیدی .

آگهی مفقودی
شماره  به  کریم  فرزند  گرجی  نژاد  ابراهیم  علی  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
۱59۰5 و شماره شناسنامه 233 صادره از بهشهر در مقطع کارشناسی مهندسی 
شهر  قائم  آزاد  دانشگاه  دانشگاهی،  واحد  از  صادره  کشاورزی  اقتصاد   - کشاورزی 
مفقود و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به نشانی دانگاه 
آزاد واحد قائم شهر کیلومتر 7 جاده نظامی خیابان عالمه طبرسی )ره( واحد فارغ 

التحصیالن ارسال نمایند.
بهشهر

آگهی مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پژو پارس به شماره موتور 22825۰۰۰4۱4 و شماره شاسی 

بهشهر8۰8۰۰675 و شماره پالک ایران 59-978ج29 مفقود و فاقد اعتبار می باشد. 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه تالطم 
ایجاد شده در بازار ارز تامین دارو برای بیماران دیالیزی و 
مبتال به ام اس را با مشکل مواجه کرده، از تالش مجلس 
برای ارائه راهکاری در جهت تحت پوشش بیمه تکمیلی 

قراردادن بیماران خاص خبر داد.
ذبیح ا... نیکفر با تاکید بر اینکه بیماران خاص نیاز به 
توجه ویژه ای از سوی دولت و مجلس دارند گفت: برخی 
ندارند،  تکمیلی  بیمه  هنوز  خاص  بیماران  گروه های 
بنابراین تهیه دارو برای آنها با مشقت همراه شده است، 
از سوی دیگر تالطم ایجاد شده در بازار ارز نیز مشکالت 
این بیماران را مضاعف کرده است. نماینده مردم الهیجان 
در مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: ما انتظار داریم که 

دولت به بیماران خاص توجه بیشتری داشته باشد و تسهیالتی را 
برای رفع مشکالت این بیماران در زمینه تامین دارو در نظر بگیرد 

تا دغدغه آنها در این حوزه برطرف شود.
وی با اشاره به بیماران خاصی که با مشکالت بیشتری در زمینه 

تامین دارو مواجه شده اند، تصریح کرد: هم اکنون بیماران مبتال 
به ام اس و نارسایی های کلیوی که دیالیز می شوند در پی افزایش 
نرخ ارز با مشکالت عدیده ای در زمینه تامین دارو مواجه شده اند 

که سالمت آنها را به خطر انداخته است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، در بیان اعتباراتی که در قانون 

بودجه 97 برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن 4بیماری 
بیماری های خاص لحاظ شده است  به لیست  جدید 
خاطرنشان کرد: بیمه سالمت مدعی است که منابع 
کافی در قانون بودجه برای مدیریت این بیماری ها لحاظ 
نشده است، بنابراین امیدواریم که بتوانند از منابع موجود 

به بهترین شکل بهره ببرند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با یادآوری 
تالش اعضای کمیسیون بهداشت مجلس برای ارتقای 
نحوه خدمات رسانی به بیماران خاص تاکید کرد: یکی 
از اقداماتی که در جهت بهبود وضعیت این بیماران باید 
صورت بگیرد این است که آنها را تحت پوشش بیمه 
تکمیلی قرار دهند و این موضوعی است که در دستورکار 
جلسات آتی این کمیسیون قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه این 
موضوع در جلسات گذشته کمیسیون نیز مورد بررسی قرار گرفته 
است، چرا که اعضای کمیسیون بهداشت در تالش هستند که 

راهکاری در جهت تحقق این مهم ارائه دهند.

مشکالت در تامین داروی بیماران دیالیزی و ام اس با افزایش نرخ ارز

مفقودی 
برگ سبز سواری پژو 2۰6مدل 95 با شماره پالک 534ص54ایران 82 با شماره 
مفقود   NAAP۱3FE6GJ867495 شاسی  شماره  ۱63b۰2628۰9و  موتور 

 بابلگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
سید  فرزند  لنگوری  پور  طالب  عبدالرحیم  سید  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
محمد به  ش ش 472 صادره از بابل در مقطع کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی 
صادره از واحد دانشگاهی آزاد بابل با شماره مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد دانشگاه آزاد 

بابل به نشانی جاده قایم شهر گرجی آباد دانشگاه آزاد اسالمی بابل ارسال نماید
 بابل 
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دکتر شادمان فرماندار شهرستان نور ؛

با آغوش باز از سرمایه گذاران  استقبال می کنیم 
در نشست هماهنگی سازگاری با کم آبی اعالم شد:

استفاده از آب شرب در کارواش ها ممنوع

 اسماعیل فالح - نور:  مراسم جشن و افتتاح رسمی 
شرکت تعاونی دامداری الور روستای سراسب از بخش 
بلده نور با حضور دکتر شادمان فرماندار شهرستان نور 
، مهندس رنجکش بخشدار بلده ، مهندس بابائی مدیر 
جهاد کشاورزی نور و جمعی از مسئولین بخش بلده و 
با حضور جمع کثیری از  روستاییان آن منطقه در تکیه 

سید الشهدا روستای سراسب برگزار شد . 
در این مراسم که با حضور مسئولبن شهرستانی و بخش 
همراه بود به چند تن از اهالی محل که از خانواده های 
شهدا ، جانبازان و ایثارگران بودند برای اولین بار سهام 
شرکت تعاونی الور اهدا شد. دکتر شادمان فرماندار 
شهرستان نور در حاشیه این مراسم طی گفتگویی با 
خبرنگار ما در خصوص سرمایه گذاری در شهرستان نور 
بخصوص در منطقه بلده گفت : به دلیل تنوع اقلیمی 
که در این منطقه و شهرستان نور وجود دارد باید برای 
آن برنامه های جدائی تدارک ببینیم ، در درجه اول 
بحث سرمایه گذاری در شهرستان نور است که باید 
پیگیری بیشتری صورت گیرد در همین خصوص ما 
برای اولین بار ستاد جذب سرمایه گذار را در شهرستان 
با حضور ائمه جمعه ، شهرداران و بخشداران و جمعی 
از مدیران که به نوعی احساس کردیم در این طرح تاثیر 
گذار هستند تشکیل دادیم و اعالم کردیم که همه صدا 
ها هم نوا شوند و برای هم نوا شدن در درجه اول ما باید 

سرمایه گذاری را در شهرستان دنبال کنیم . از آنجائی 
که شهرستان نور از نظر وسعت جزو سومین شهرستان 
استان مازندران محسوب می شود اگر سرمایه گذارانی 
بیایند در شهرستان نور نیت وتوان سرمایه گذاری داشته 
باشند با آغوش باز از آنها استقبال خواهیم کرد.  فرماندار 
نور همچنین در خصوص نامناسب بودن راه ارتباطی 
جاده بلده به روستاهای اطراف خاطرنشان کرد : در 
بخش بلده راه های مختلفی وجود دارد که تا این لحظه 
نیاز به آسفالت  و الزم اعتباری است که از طرف دولت 
باید تخصیص پیدا کند که انشاهلل در برنامه کاری اعتبار 
امسال برای شهرستان قرار خواهیم داد ، اول باید اولویت 
بندی کنیم و ببینیم با توجه به میزان اعتبارات چه اندازه 
راه های ارتباطی اعتبار الزم است تا آسفالت شود ولی 
البته برای بخشی از راه های روستای نباید منتظر اعتبار 
بمانیم باید از امکانات غیر بودجه ای استفاده کنیم. به 
عنوان مثال کمک گرفتن از معادن و غیره .  این مقام 
عالی دولت در شهرستان نور در پایان گفتگو اعالم کرد 
: امسال جزو برنامه های ماست که بخش بلده را به 
شبکه گاز متصل کنیم و کلنگ آن بزودی زده خواهد 
شد و کم کم به روستا های اطراف شعاع پیدا خواهد 
کرد و اعتقاد بنده این است با توجه به کارهای که در 
این منطقه صورت گرفته ولی باید بیشتر به این بخش 

توجه شود .

اتحادیه  رییس  اصفهان:  بهادری- 
خدمات فنی خودروهای سبک می گوید: 
برای  داد  نخواهیم  اجازه  عنوان  هیچ  به 
شست و شوی خودرو از آب شرب استفاده 

شود.
آب  از  استفاده  گفت:  چلونگر   اهلل  روح 
شرب در کارواش ها ممنوع است و فقط 
بسیار  ها  آن  آب  چاه  که  هایی  کارواش 
نهایی  مرحله  برای  توانند  می  است  شور 
شست و شو از آب شرب شهری استفاده 

کنند.
وی که در نشست هماهنگی سازگاری با 
استان  فاضالب  و  آبی در شرکت آب  کم 
اصفهان سخن می گفت افزود:  در مجموع 
۱۱5 کارواش در شهرستان اصفهان فعالند 
که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در 
واحد  آن  فعالیت  پروانه  خصوص،  این 

صنفی لغو می شود.
خودروهای  فنی  خدمات  اتحادیه  رییس 
سبک در عین حال گفت: یکی از شرایط 
ها،  کارواش  فعالیت  پروانه  تمدید  و  اخذ 
منظور  همین  به  و  است  آب  بازچرخانی 

های  دستگاه  نصب  به  ملزم  ها  کارواش 
جدیدی هستند که می تواند آب مصرف 
شده در شست و شوی خودروها را با بهره 
گیری از فن آوری نانو تا 6۰ مرتبه تصفیه 

و مورد استفاده قرار دهد.
اندازی کارواش های  راه  از  وی همچنین 
سیار در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: 
این کارواش ها مجهز به دستگاه های بخار 
سرد و گرم هستند که میزان آب مصرفی 
تا سه  را  و شوی هر خودرو  برای شست 

لیتر کاهش می دهد.
آبفای  و درآمد  معاون خدمات مشترکین 
این  اولویت  گفت:  نیز  اصفهان  استان 
استفاده  به  شهروندان  ترغیب  شرکت 
در  خودرو  شستن  جای  به  کارواش  از 
شود  می  باعث  کار  این  زیرا  است  منزل 
هر  شستن  برای  آب  مصرف  میزان  تا 
یابد.  کاهش  لیتر   3۰ به   3۰۰ از  خودرو 
دوره  برگزاری  از  همچنین  رضایی  رضا 
آموزشی مدیریت مصرف آب برای مالکان 
و کارکنان کارواش ها در آینده ای نزدیک 

خبر داد.

حمایت دستگاه قضایی از واحدهای 
صنعتی گلستان 

سلیمانی- گلستان: رییس کل دادگستری استان 
گلستان گفت: تالش دستگاه قضایی در استان حمایت 
از واحدهای تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی 
تمامی قضات  اظهار داشت:   است. هادی هاشمیان 
دستگاه قضایی در استان نگاه مثبتی به حوزه تولید دارند 

و این می تواند در راستای توسعه صنعت موثر باشد.
وی ادامه داد: حمایت از تولید داخلی و کاالی ایرانی 
موجب رونق سرمایه گذاری و اشتغال و در نهایت رفع 
بیکاری در استان می شود که این امر نقش بسزایی در 
کاهش بسیاری از تخلفات و آسیب های اجتماعی دارد.

ضمن  دارند  وظیفه  استانی  مسئولین  وی  گفته  به 
حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی، فضا را برای 
جذب سرمایه گذار، ایجاد واحد های تولیدی و نیز تولید 

کاالی باکیفیت فراهم کنند.
هاشمیان  پیگیری و حمایت قضایی از سرمایه گذاری، 
تولید ملی و اشتغال در راستای منویات مقام معظم 
رهبری و تاکید ریاست محترم قوه قضائیه را از جمله 

سیاست های راهبردی دادگستری استان عنوان کرد.
به گفته وی  حضور میدانی و بازدید مسئوالن و مدیران 
قضایی از واحد های تولیدی و صنعتی باهدف شنیدن 
سخنان مدیران تولید، بررسی مشکالت، شناخت موانع 
تولید در کنار ارائه مشاوره های حقوقی به صنعتگران 
می تواند نقش موثر و مفیدی در جهت رفع چالش های 
اشتغال و صنعت استان و تسهیل و روان سازی امور 
مربوط به آن داشته باشد. مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی استان گلستان نیز گفت: تمامی امکانات 
برای استقرار واحدهای  نیاز  و زیرساخت های مورد 

صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی فراهم است. 

 احداث مدرسه سه کالسه شهدای 
بانک ملی در گیالن

گیالن  استان  مدارس  نوسازی  کل  مدیر  باحضور 
تفاهم نامه احداث مدرسه سه کالسه با بانک ملی استان 
منعقد شد. با هدف توسعه زیر ساخت های آموزشی 
تفاهم نامه احداث مدرسه سه کالسه شهدای بانک 
ملی  با حضور مهندس مقدم مدیر کل نوسازی مدارس 
استان گیالن  و سید کوروش معالی مدیر امور شعب 
بانک ملی گیالن امضاء شد. گفتنی است این مدرسه 
سه کالسه  مقطع ابتدایی  دومین مدرسه ای است  
که با مشارکت ارزشمند بانک ملی استان در روستای 
۱78مترمربع  بر  بالغ  متراژی  در  آباد  رحیم  التک 
باهزینه ی دویست میلیون تومان احداث خواهد شد.  
شایان ذکراست بانک ملی استان در اقدامی ارزشمند 
در روستای جفرود باال  بخش خمام نیز مدرسه سه 
کالسه ای با ۱78مترمربع  و با تعهد هزینه ی دویست 

میلیون تومان احداث خواهد نمود.  

خبر

 برگزاری دوره آشنایي با ممیزي 
»انرژي در صنعت« در البرز

دوره آموزشي ممیزی انرژي ایزو 5۰۰۰۱ با حضور تعدادي از روسای واحدهای 
ستادی و عملیاتی این شرکت در سالن آموزش انبار نفت شهید دولتي کرج 
برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
استان البرز، دوره آموزشي ممیزی انرژي در راستاي پیاده سازي و استقرار 
سیستم مدیریت انرژي ایزو5۰۰۰۱ با حضور تعدادي از روسای واحدهای 
ستادی و عملیاتی در این شرکت در سالن آموزش انبار نفت شهید دولتي 

کرج برگزار شد. 
محمدرضا یگانه کارشناس  بهینه سازی مصرف انرژی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه البرز در مورد برگزاري این دوره گفت: مصرف بهینه 
انرژی مورد تأکید تمامي مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی پخش بوده و 

در این راستا برنامه ریزی و پیش بینی های الزم انجام شده است.
محمد رضا یگانه، اظهار داشت با توجه به اینکه ممیزي انرژي مهمترین ابزار 
اجراي برنامه هاي ایزو 5۰۰۰۱ مي باشد لذا این منطقه با هدف استقرار مطلوب 
و تاثیر گذار این سیستم اقدام به تشکیل دوره آموزشي فوق با حضور 3۰ نفر از 
پرسنل کرد. مصلحي مدرس این دوره، از اساتید دانشگاه فردوسي مشهد و از 
متخصصین شرکت مجري«ممیزي و سیستم مدیریت انرژي« و نرم افزارهاي 

مربوطه داراي تالیفات ارزشمندي مي باشد.

نشست مدیر خانه مطبوعات استان تهران با 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر

نوری- اسالمشهر: نشست رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر 
با میالد زارعی مدیرخانه مطبوعات استان تهران در محل اداره برگزار شد.

این   ، ارشاد اسالمی اسالمشهر  اداره فرهنگ و  به گزارش روابط عمومی 
نشست با حضور سید حسن حسینی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،  
میالد زارعی مدیر خانه مطبوعات استان تهران ،ناهید کریمی بازرس خانه 
مطبوعات ،لیال پایندان رابط و مشاور خبرنگاران شهرستان در خانه مطبوعات 
و کارشناسان فرهنگی اداره ارشاد با هدف ارائه راهکارهایی جهت بهبود و 
ارتقای کیفیت خدمت به فعاالن عرصه مطبوعات و اطالع رسانی شهرستان 

برگزار شد.
 در ابتدای این نشست حسینی ضمن خیر مقدم بر ضرورت توجه بیشتر 
به وضعیت فعاالن عرصه خبر و اطالع رسانی تاکید کرد و افزود: با توجه 
به شرایط فعلی جامعه باید شرایط سهل تر و قابل دسترس تر جهت ادامه 

فعالیت فعاالن این عرصه در سطح شهرستان فراهم شود.
سپس میالد زارعی به طرح موضوعاتی چون : راه اندازی دفتر خانه مطبوعات 
خبرنگاران  ویژه  مرحله  سه  در  خبرنگاری  دوره  ،آموزش  شهرستان  در 
شهرستان ، روابط عمومی ها و نو آموزها پرداخت و افزود : ما امیدواریم که 
هر چه زودتر مسئولین شهرستان با هماهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
را به صورت دائمی در اختیار خانه مطبوعات  اسالمشهر فضای مناسبی 
برنامه های پیش بینی شده را در حوزه آموزش و  تا  شهرستان بگذارند 
برگزاری کالس های مختلف نو قلمان ، فعاالن روابط عمومی ها و رسانه ها و 
جامعه را با هدف افزایش سواد رسانه ای شهروندان در این شهرستان برگزار 
نماییم .   شایان ذکر است در ادامه این نشست پیرامون موضوعاتی چون : 
نحوه توزیع آگهی های  ثبتی و دادگستری  ، آموزش خبرنگاران ، ساماندهی 
خبرنگاران و دفاتر نمایندگی ها و سهل و آسان نمودن شرایط عضویت در 
خانه مطبوعات و راه اندازی دفاتر نمایندگی و کشف استعدادهای جدید در 

حوزه خبر نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

خبر

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری: با عنایت به 
نامگذاری سال 97 از سوی مقام معظم رهبری به 
عنوان سال »حمایت از کاالی ایرانی« و در اجرای 
فضای  بهبود  مقاومتی،  اقتصاد  کالن  سیاستهای 
کسب و کار، حمایت از تولید ملی و در جهت حمایت 
از واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی، سازمان 
تامین اجتماعی اقدام به  تمدید طرح بخشودگی 
از  حساب  خوش  کارفرمایان  بیمه  حق  جرائم 
۱397/2/۱۰  لغایت ۱397/4/۱۰ به مدت دو ماه  
نموده است که  کارفرمایان واحدهای مشمول ،در 
صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 
۱395/۱2/29 باشد، چنانچه حداکثر  طی دو ماه  
مذکور در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی، 
بر اساس دالیل ابرازی از جمله  بحران  ناشی از 
حوادث غیر مترقبه، آثار مالی تحریم های ظالمانه 
و نوسانات ارزی با احراز شرایط معمول توافق نمایند 
از بخشودگی جرائم حق بیمه برخوردار خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی 
تامین  کل  مدیر  بختیاری،  و  چهارمحال  استان 
اجتماعی استان با اعالم این خبر از کارفرمایان خوش 
حساب خواست حداکثرتا تاریخ ۱397/4/۱۰  نسبت  

به ارائه درخواست و تکمیل فرم مربوطه و تحویل آن 
به واحدهای اجرائی و شعب تابعه اقدام نمایند.

غالمرضا محمدی افزود: طرح بخشودگی جرائم بیمه 
ای کارفرمایان خوش حساب  سال گذشته  در دو 
مرحله  نیز با هدف حمایت از کارگاههای تولیدی، 

صنعتی، معدنیو خدماتی  اجرا گردید.
وی ضمن تاکید بر حداکثر  مساعدت با کارفرمایان 
بدهکار تشریح کرد:کارفرمایانی که در دو مرحله از 
اجرای طرح در سال گذشته علی رغم درخواست 

بدهی  از  بخشی  یا  تمام  پرداخت  از  بخشودگی 
خود خودداری نموده اند می توانند در صورت ارائه 
این  تسهیالت  از  احراز شرایط  درخواست مجددو 

طرح برخوردار گردند.
از مزایای  با اشاره به شرایط برخورداری  محمدی 
این طرح گفت: کارفرمایان خوش حسابی که بر اثر 
حوادث غیرارادی مانند آتش سوزی، سیل، زلزله، 
تحریم و نوسانات ارزی موفق به پرداخت حق بیمه 
کارکنان در موعد مقرر نشدند، می توانند برای ارائه 

درخواست به شعب این سازمان مراجعه کنند.  وی 
با بیان اینکه رونق اشتغال و تولید ملی از اهداف 
سازمان تامین اجتماعی است، اظهار داشت: با بهبود 
تولید ملی، به تبع آن میزان ورودی و خروجی این 
سازمان نیز تنظیم می شود و این سازمان با وصول 

منابع بیشتر می تواند خدمات خود را ارتقا دهد.
ابرازی  دالیل  پذیرش  اینکه  بیان  با  محمدی 
)خشکسالی،  سیل، زلزله، تحریم( نیاز به تایید مراجع 
ذی صالح برای برخورداری از طرح بخشودگی جرام 
بیمه ای کارفرمایان دارد، افزود: کارفرمایان پس از 
ارائه درخواست استفاده از این طرح و تایید سازمان 
تامین اجتماعی، باید تایید دالیل ابرازی را از مراجع 
ذی صالح مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، 
استانداری، فرمانداری یا بخشداری اخذ  و به این 

سازمان ارائه کنند. 
وی در ادامه به توضیح خوش حسابی به عنوان یکی 
دیگر از شرایط بهره مندی از طرح بخشودگی جرائم 
بیمه ای کارفرمایان خوش حساب پرداخت و گفت: 
کارفرمایانی که در ۱8 ماه قبل از وقوع بحران، 4ماه 
لیست وحق بیمه را به موقع ارسال و پرداخت کرده 

باشد  خوش حساب محسوب می گردد.

مدیر کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

تمدید  طرح بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب

آگهی نظریه کارشناسی
تاریخ :97/۱/27

شماره :۱/97۱ش
ریاست محترم شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رباط کریم 

قیمت  تعیین  و  اصلی   ۱6۱/7۱3۰ و   ۱6۱/862۰ ثبتی  پالکهای  ارزیابی  موضوع: 
روز آنها 

سالم علیکم
ارزیابی  پرونده کالس 95۱745 در خصوص  کارشناسی  قرار  اجرای  در  احتراما«، 

پالکهای ثبتی ۱6۱/862۰و ۱6۱/7۱3۰
اصلی دفتر خانه های  642و 3۰۰ هر دو به مالکیت آقای جواد پارسا ، الف( پالک 
ثبتی ۱6۱/862۰ به آدرس شهر رباط کریم ، شهرک اشکانیه ، فاز 2، خیابان ۱۰ 
متری نازنین ، زمین ثبتی 86 ، ب( پالک ثبتی ۱6۱/7۱3۰ به آدرس:شهر رباط    
،تفکیکی ۱3۰، اینجانب پس از مراجعه  E۱7کریم ورودی شهرک اشکانیه ، فاز ۱ 

، خیابان ۱4 متری نیلوفر ، سومین قطعه 
به محل زمینها و برسیهای الزم ، گزارش کارشناسی را به شرح ذیل تقدیم مینماید:
۱-مشخصات پالک ثبتی ۱6۱/862۰ : ملک فوق عبارتست از شش دانگ یک قطعه 
اصلی  از  فرعی  تفکیکی پالک 8۱2۰  قطعه 86  مربع،  متر  به ساحت ۱8۰  زمین 
مفروز از پالک 8۰۱3و 8۰۱5 فرعی از ۱6۱ از اصلی مذکور، واقع در بازارک بخش 
رباط کریم ، انتقالی از شرکت تعاونی مسکن طرح فرودگاه بین الملی امام خمینی 
طبق سند 37637 مورخ 88/۰9/۰3 ،دفتر خانه 456 تهران ، واقع در شهر رباط 
کریم ، شهرک اشکانیه ، فاز 2 ، خیابان ۱۰ متری نازنین ، زمین ثبتی 86 ،حدود و 
مشخصات شماال«:بطول ۱۰ متر پی است به خیابان ۱۰ متری ،شرقا«:بطوا ۱8 متر ، 
پی مشترک با قطعه 87 تفکیکی ، جنوبا«:پی است بطول ۱۰ متر پی استت مشترک 
با قطعه ۱52 تفکیکی ، غربا«:بطول ۱8 مترپی است مشترک با قطعه 85 تفکیکی 

، زمین فوق ، بایر ، بدون استحدااثات وفاقد انشعابات آ ب ، برق و گاز می باشد 
2-مشخصات پالک ثبتی ۱6۱/7۱3۰:ملک فوق عبارتست از شش دانپگ یک قطعه 
زمین به مساحت 644۰۱9متر مربع ، قطعه ۱3۰ تفکیکی ، به شماره 7۱3۰فرعی 

مفروز و مجزی شده از پالک 7۱۰۰ فرعی از ۱6۱ اصلی ، م الف 285 
کارشناس رسمی دادگستری اسداله زارع اندریان 

آگهی وقت رسیدگی 
بی  اتهام  به  حسین  فرزند  باقری  بهنام  آقای  شعبه  این  فوق  کالسه  پرونده  در 
احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت 
آقای سعید چغلوند فرزند علی تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی 
متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای مقررات ماده ۱74 قانون آیین دادرسی 
کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماده از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع 
از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد –صادق حیدری . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک لرستان
آگهی  موضوع ماده 3 قانون

 ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  قانون مذکور مستقر در  اختالف  آرای صادره هیات حل 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:  پرونده کالسه 72۰/96 و رای شمار۱۱324 مورخه 
96/۱۱/۱8  به تقاضای هوشنگ ابراهیمی نظر آباد فرزند اکبر نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت به مساحت ۱48/55  متر مربع مجزی شده از پالک ۱فرعی از 5 اصلی 
واقع در بخش 4 شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه )رسمی( صید 
محمد جمالی رسیدگی و تائید و انشاء گردیده مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی انتشار و 
عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود 
را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت 
اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم 
تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت 
مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. م الف 4۱549۰9 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱397/2/5  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱397/2/2۰ 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  خرم آباد – محمد علی ابراهیمی

آگهی احضار متهم
کیفرخواست شماره  موجب  به  اسالمشهر  انقالب شهرستان  و  عمومی  دادگاه      
96۱۰43288۰۰۰5837    در پرونده کالسه 97۰۰94/۱۰4 برای خانمها لیال و 
اتهام  نام خانوادگی به  امیر فاقد  آقایان محسن قاسمی و  شهال جملگی قاسمی و 
مشارکت در ضرب و جرح عمدی و توهین حسب شکایت اجمد جهانگیری مفرد 
تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه ۱397/۰3/28 ساعت ۱۰:3۰  تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و دراجرای مقررات مواد ۱۱5 و ۱8۰  قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 
است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.م/

الف 268
مدیر دفتر  شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری ۲ دادگستری شهرستان  اسالمشهر 

برگه اجرائیه
تاریخ : 97/2/8 شماره: 96/پ/8۰3

مشخصات محکوم له:نام افشین تیمور تاج نام پدر احمد نشانی محل اقامت فاز صفر 
مجتمع کیسون بلوک 42 واحد 2

اقامت  نشانی محل  نام پدر هدایت  زاده  نام آرش یوسف  مشخصات محکوم علیه: 
مجهول المکان 

محکوم به: به موجب دادنامه شماره 96-۱969 مورخ 96/9/4 شورای حل اختالف 
شهرجدید پرند  شعبه نهم  دادگاه قطعیت حاصل کرده است: طبق رای شورا که 
به تایید قاضی سوم شورا منتشر شده است محکوم علیه محکوم به الزام ه تنظیم 
سند یک دستگاه خودرو پژو 2۰6 به شماره شهر بانی 99-9۱2 ه 92 و پرداخت 
۱/77۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له می گردد در ضمن هزینه 

نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:

۱-پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگزارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

و  باشد   میسر  آن  به  محکوم  استیفاء   و  احکام  اجرای  که  کند  معرفی  مالی   -3
درصورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت )ده روز صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر 
گاه ظرف سه سال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراحکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکند 
یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحو ی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 6۱ روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
قانئن اجرای احکام مدنی میباشد  از ماده 34  باال که قسمتی  بر موارد  4- عالوه 
به  مواردی از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/۱/2۱ و همچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای  محکومیتهای مالی مصوب ۱۰ آبان ۱377 که ظهر برگه اجرائیه درج 

گردیده است توجه نموده و به آن عمل نمایید. م الف 28۱

شماره:775/4/96
آگهی ابالغ

 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
وقت رسیدگی: 97/3/2۰ ساعت 9 صبح

خواهان: محمد حکیم کریمی فرزند محمد نعیم
خوانده: یوسفعلی رامزی 

خواسته: مطالبه ودیه
خواهان دادخواستی تسلیم شورای حل اختالف نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
بودن  المکان  مجهول  بعلت  شده  تعیین  رسیدگی  وقت  و  گردیده  ارجاع  چهارم 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
از  تا خوانده  آگهی میشود  االنتشار  از جراید کثیر  یکی  نوبت در  یه  مراتب  مدنی 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورای حل اختالف مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خوانده خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رسانید چنانچه بعدا« ابالغی بوسیله آگهی 
الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود./ج 8885  م الف 282

مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف رباط کریم

دادنامه 
دو شهرستان  کیفری  دادگاه  پرونده کالسه 95۰99828826۰۰2۱6 شعبه ۱۰2 

اسالمشهر ) ۱۰2 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی: آقای شهرام کالنتری سرابی فرزند نبی به نشانی تهران- میدان فالح- میدان 

بهاران- خیابان سجاد جنوبی کوچه اسالمی پ 66
متهم: آقای پرویز جعفری فرزند اکبر به نشانی مجهول المکان 

اتهام: کالهبرداری 
قرار عدم صالحیت

در خصوص اتهام آقای پرویز جعفری  ) که در کیفر خواست صادره به شماره 4989 
مجهول المکان معرفی شده است( دائر بر کالهبرداری، موضوع شکایت آقای شهرام 
کالنتری سرابی، از توجه به مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه مطابق اظهارات شاکی 
ادعای  مورد  داد  قرار  وقوع  محل  مورخ 97/۱/29،  تنظیمی  به شرح صورتمجلس 
شاکیه و نیز محل تحویل چک هایی که اظهار داشته است از متهم دریافت نموده 
است، در شهر تهران بوده است بنابر این دادگاه صرفنظر از صحت و سقم ادعای 
مشارالیه به جهت اینکه محل وقوع بزه اعالمی خارج از قضایی شهرستان اسالمشهر 
می باشد، خود را صالح به رسیدگی ندانسته، ضمن نفی صالحیت از خود، قرار عدم 
صالحیت محلی به شایستگی دادگاه محترم شهرستان تهران به استناد ماده 3۱۰ 
و بند الف ماده 34۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱392 صادر و اعالم می 

نماید.م/الف 267 
کریمی- رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اسالمشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
به موجب پرونده کالسه 97۰۰95 شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو سنندج 
خانم آزیتا حسین پناهی فرزند ابراهیم باتهام خیانت در امانت، تحت تعقیب قانونی 
می باشد و نامبرده در آدرس اعالمی شناخته نشده است. بنابراین به استناد ماده 
344 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ۱378 
به ناملرده ابالغ می گردد که به منظور رسیدگی به اتهامات وارده در ساعت 9:3۰ 
صبح روز یکشنبه مورخ ۱397/4/3۱ در جلسه این دادگاه حضور یابد. انتشار این 
عدم حضور،  در صورت  و  رسیدگی محسوب می شود  وقت  ابالغ  منزله  به  آگهی 

دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهد نمود.
م الف: 5۱۱۱ مدیر دفتر شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم نسترن راستاد فرزند وزیر 

خواهان آقای کیانوش عباسی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم نسترن راستاد 
به خواسته تعدیل تقسیط مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
97۰99887۱۰4۰۰۱3۰ شعبه 3 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سنندج ثبت 
و وقت رسیدگی مورخ ۱397/۰4/۰2 ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه 
بودن  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
دادگاه  دفتر  به  آگهی  انتشار  تاریخ  از  پس  ماه  یک  خواندگان ظرف  تا  گردد  می 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف:5۱۲۲ منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سنندج 

دادنامه
پرونده کالسه 94۰99887۱3۰۰۰9۱۱ شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری دو شهر سنندج 

)۱۰4 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 95۰99787۱۱6۰۰265 
شکات: ۱- امور منابع آب شهرستان سنندج 2 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 

سنندج همگی به نشانی 
متهمین: ۱- آقای علی کویلی فرزند محمد به نشانی شهرستان سنندج روستای 

کیالنه تلفن 339۰53۰2
2- آقای عبدالعزیز کویلی کیالنه فرزند محمد به نشانی شهرستان سنندج روستای 

کیالنه کدپستی 66۱3۱6377۱ تلفن 339۰5296 
3- آقای محمد میرزا کویلی فرزند ابوالمحمد به نشانی مجهول المکان

اتهام: دخالت در امور آب رسانی
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰4 شعبه  جلسه  مقرر  وقت  در   95/3/27 بتاریخ  گردشکار: 
اینجانب مهدی غفاریان دادرس ای شعبه تشکیل است پرونده  سنندج به نصدی 
کالسه 94۰822 تحت نظر می باشد با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه- در خصوص اتهام آقایان ۱- عبدالعزیز کویلی کیالنه فرزند محمد متولد 
فاقد  ملی 373۰7225۱4  شماره  کشاورزی  شغل  با  متاهل  ایرانی  مسلمان   ۱3۱4
محکومیت آزاد به قید التزام به حضور یا تعیین وجه التزام به مبلغ یکصد میلیون ریال و 
ساکن و مقیم شهرستان سنندج روستای کیالنه( 2- محمد میرزا کویلی فرزند ابوالمحمد 
3- علی کویلی فرزند محمد با توجه به اینکه متهمین ردیف دوم و سوم در دادسرا مرجع 
تحقیق ودادرسی دادگاه حضور نداشته اند لذا اطالعات از ایشان در دست نمی باشد. دایر 
به حفر و بهره برداری هر کدام از متهمین از یک حلقه چاه واقع در روستای کیالنه از 
توابع شهرستان سنندج موضوع کیفرخواست شماره 94۱۰4387۱29۰2886 دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان سنندج با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده: طرح 
شکایت امور منابع آب شهرستان سنندج و صورتجلسه معاینه محل صورت گرفته توسط 
اداره شاکی و تحقیقات صورت گرفته توسط مرجع تحقیقات دادسرا و اقرار صریح بدون 
شبهه متهم ردیف اول در مرجع تحقیقات و در جلسه این دادگاه و عدم حضور نیافتن 
متهمین ردیف دوم و سوم در مرجع تحقیقات دادسرا و این دادگاه علیرغم اخطاریه 
صحیح و قانونی از طریق نشر آگاهی در روزنامه کثیرالنتشار متهم ردیف دوم به علت 
شناسایی ادرس ایشان و خطاریه صحیح و قانوی به آدرس اعالمی متهم ردیف سوم و 
مفاد کیفرخواست اصداری علیه ایشان این دادگاه بزهکاری و اتهام انتسابی به نامبردگان 
را محرز و مسلم تشخیص داده و مستندا به تبصره 5 ماده 45 قانون توزیع عادالنه آب 
مصوب ۱36۱ و با اعمال بند ۱ ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و 
مصرف آن در موارد معین )مصوب ۱372( متهمین موصوف را عالوه بر اعاده وضع به 
حال سابق به پرداخت هر کدام از متهمین پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس 
مقرر در قانون توزیع عادالنه آب محکوم می نماید. این رای در خصوص متهم ردیف اول 
آقای عبدالعزیز کویلی کیالنه فرزند محمد حضوری می باشد و ظرف مهلت بیست روز 
برای اشخاص مقیم ایران و ظرف مهلت دو ماه برای اشخاص مقیم خارج قابل تجدیدنظر 
خواهی از تاریخ ابالغ در دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان م یباشد و در خصوص 
متهمین ردیف دوم و سوم به ترتیب آقایان محمد میرزا کویلی فرزند ابوالمحمد و و علی 
کویلی فرزند محمد این رای بالحاظ ماده 4۰6 از قانون آیین دادرسی کیفری )مصوب 
۱392( غیابی محسوب گردیده و ظرف مهلت بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و 
ظرف مهلت دو ماه برای اشخاص خارج از کشور از تاریخ ابالغ قابل واخاهی در این دادگاه 
و پس از انقضای مهلت واخاهی ظرف مدت بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو 
ماه برای اشخاص خارج ایران قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان کردستان 

خواهد بود.
م الف:5۱۱۰ شعبه ۱۰4 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج )۱۰4 جزایی سابق(

آگهی حصر وراثت
به حکایت پروند کالسه 2/۱۰۰/97شعبه دوم شورای حل اختالفشهرستان جوانرودآقای 
بیان داشته  و  نموده است.  را  وراثت  عبدالرحمن عثمانیدرخواست صدور گواهی حصر 
شادروان آمنه عزیزیدر تاریخ ۱9/ ۱/ 96در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه اش 

عبارتند از:
۱.کاکه احمدی زایچه :842-۱353 کد ملی 595973۱۱69   پسر متوفی
2.رحیم عثمانیزایچه:    663-۱346کد ملی595972935۰  پسر متوفی

3.کریم عثمانی  زایچه:  458-۱339  کد ملی  59597273۰7  پسر متوفی
4.عبدالرحمن عثمانی  زایچه: 84۱-۱35۰   کد ملی  595973۱۱5۰  پسر متوفی

5.مینا عثمانی  زایچه: 4۰۰-۱32۱  کد ملی 5959726734  دختر متوفی
6.پروین عثمانی  زایچه: 535-۱342  کد ملی  5959728۰79  دختر متوفی

اینک مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت یک ماه 
به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و هر گونه اعتراضی یا 
وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود
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 آماده توسعه نسخه الکترونیک 
در کل کشور هستیم

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت تمامی مطالبات مراکز فیزیوتراپی 
از این سازمان تا پایان سال 96 در خرداد ماه خبر داد و گفت: در صورت اتصال 
مراکز فیزیوتراپی به سامانه نسخه الکترونیک 6۰ درصد از سهم سازمان تأمین 

اجتماعی از هزینه خدمات درمانی به صورت آنالین پرداخت می شود.
به گزارش  پیام زمان از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، 
دکترسیدتقی نوربخش در دومین کنگره بین المللی و بیست و نهمین کنگره 
سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران در محل هتل المپیک تهران اظهار داشت: 
طی یک ماه اخیر 5 ماه از مطالبات مراکز فیزیوتراپی پرداخت شده است و با 
پرداخت هایی که تا یک ماه آینده انجام می شود، تمامی مطالبات این مراکز از 

سازمان تأمین اجتماعی تسویه و به روز خواهد شد.
دکتر نوربخش از اجرای موفقیت آمیز برنامه حذف دفترچه در مراکز ملکی 
سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود 65 میلیون 

نسخه الکترونیک تولید شده است.
وی ادامه داد: این سامانه در مراکز طرف قرارداد استانهای یزد، گیالن، مازندران 
و اصفهان نیز در حال استقرار است و در صورت همکاری سایر اجزای نظام 

سالمت آمادگی داریم که این برنامه را در کل کشور اجرا کنیم.
دکتر نوربخش برگزاری کنگره بین المللی انجمن فیزیوتراپی را نشانه ای از عدم 
تأثیر مراودات علمی کشور از مسائل سیاسی دانست و گفت: ارتباطات علمی 
ورای مسائل سیاسی است که متأسفانه از سوی کشورهای غربی با عهدشکنی 
و تحریم همراه است؛ تحریم ها و عهد شکنی هایی که حتی پزشکی و فعالیت 

های انسان دوستانه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
وی در ادامه به اهمیت رشته ارتوپدی در ارائه خدمات درمانی و پیشگیرانه به 
بیماران پرداخت و گفت: درمان و حفظ سالمتی بیماران یک کار تیمی است 

و همکاران بخش ارتوپدی در موفقیت درمان نقش بسیار تأثیرگذاری دارند.
دکتر نوربخش بازتوانی بیماران پس از عمل را از تنایج مهم فیزیوتراپی برشمرد 
و گفت: تأثیر فیزیوتراپی تنها محدود به بازتوانی پس از عمل نیست بلکه با 
عملیات فیزیوتراپی موثر و علمی می توان از بسیاری اعمال جراحی جلوگیری 
کرد. وی بهبود و ارتقاء مکانیزم تأمین مالی مراکز فیزیوتراپی را نیز در ارتقاء این 
رشته موثر دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان 
بیمه گر کشور برای بهبود و گسترش همکاری آمادگی دارد و با همکاری 
انجمن تخصصی فیزیوتراپی آماده هستیم که محدودیت های مربوط به انعقاد 
قرارداد را برطرف کنیم. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از آمادگی 
این سازمان برای بازنگری در قراردادهای این سازمان با مراکز فیزیوتراپی خبر 
داد و گفت: آماده هستیم که با همفکری و تعامل دوسویه قراردادها را بازنگری 
کنیم. دکتر نوربخش با اشاره به اجرای طرح تحول سالمت از سال 93 در 
کشور، گفت: این طرح عالوه بر اینکه یکی از راهبردهای اصلی دولت بوده 
است، مزایایی برای مردم در ارائه خدمات درمانی و کاهش هزینه های پرداختی 
داشته است. وی ادامه داد: اجرای این طرح برای سازمان های بیمه گر هزینه 
های زیادی داشته و با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش 
خدمات تامین اجتماعی هستند، بیمه تامین اجتماعی نیز متاثر از این طرح 
بوده است. دکتر نوربخش با اشاره به نوپا بودن طرح تحول سالمت و مشکالت 
اقتصادی کشور، تاکید کرد: یکی از چالش های اصلی در پیش روی طرح تحول 

سالمت، عدم استقرار نظام پزشک خانواده و راهنماهای بالینی است.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم راه برون رفت از چالش های طرح تحول سالمت، 
نسخه الکترونیک و ساماندهی مراکز درمانی برای دسترسی بیماران است. این 
کار در مراکز درمانی تامین اجتماعی انجام شده و ما حاضریم این طرح را برای 

تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد تامین اجتماعی در کشور انجام دهیم.

80 درصد پایتخت نشین ها  ساالنه یک رویداد 
استرس زا تجربه می کنند

رئیس انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران گفت: طبق مطالعه ای که سال 
۱395 در 22 منطقه تهران انجام شد، 8۰.7 درصد شهروندان تهرانی ساالنه 
حداقل یک رویداد استرس زای شدید را تجربه می کنند که اغلب در سه حوزه 

اقتصادی، خانوادگی و سالمت است.
انجمن  همایش  اولین  در  نورباال   احمدعلی  دکتر  زمان  پیام  گزارش  به 
علمی پزشکی  روان تنی ایران که از  ۱9 تا 2۱ اردیبهشت ماه در دانشکده 
دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است، اظهار داشت: 
این مطالعه در یک جمعیت 6 هزار نفره، 6 گروه سنی ازجمله نوجوانان و افراد 
باالی ۱7 سال و هر دو گروه جنسی دارای وضعیت اقتصادی باال، متوسط و 
پائین و در پنج بخش شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران انجام شده است. 
وی افزود: همچنین 5۱.6 درصد این افراد مرد و 48.4 درصد زن، 45.5 درصد 
مجرد، ۱6.5 درصد بیکار، 58.2 درصد شاغل و 38.۱ درصد مستاجر و 4۱.5 
درصد مالک منزل بودند.  رئیس انجمن روان تنی ایران توضیح داد: نتایج این 
مطالعه حاکی از آن بود که 45.6 درصد تهرانی ها فشار روانی ناشی از وضعیت 
اقتصادی، 28.8 درصد فشار روانی ناشی از وضعیت سالمتی و 25.7 درصد نیز 
نگرانی از آینده را تجربه کرده اند.  نورباال افزود: از این افراد خواستیم که نظر 
خود را در مورد وضعیت اقتصادی و سالمت خود بیان کنند که از این تعداد 
24.4 درصد اعالم کردند که در وضعیت متوسط اقتصادی قرار دارند و ۱2.6 

درصد وضعیت سالمت خود را عالی و 36.9 درصد خوب اعالم کردند. 
رئیس اولین همایش روان تنی ایران گفت: نکته حائز اهمیت در نتایج این 
مطالعه این بود که تهرانی ها بیشتر از اینکه در مواجهه با حادثه استرس 
زا باشند، نگران آینده زندگی خود همچون نگرانی از آینده وضعیت مالی و 
اقتصادی، آینده شغلی، آینده فردی و خانوادگی، آینده سالمتی، بیماری و 

مصدومیت و معلولیت، بی ثباتی اقتصادی و مرگ عزیزان بودند

قانون »باروری های پزشکی« بالتکلیف است

دکتر رضا سامانی – دبیرکمیته اخالق پزشکی پژوهشگاه رویان- تاکید می کند 
که تدوین نشدن قانون باعث ابهام در حقوق زوجین اهداگیرنده و به میان آمدن 

پای واسطه گران برای پیوند اهداکننده و اهداگیرنده می شود.
وی با اشاره به تدوین نشدن قانونی برای اهدای تخمک، اسپرم و رحم جایگزین، 
به ایسنا گفت : اصوال برای درمان های پزشکی نیازی به قانون وجود ندارد، مگر 
اینکه روش درمانی منجر به مساله ای شرعی یا قانونی شود. برای مثال در زمینه 
درمان های مربوط به تولید مثل، خطوط قرمز و نظرات مختلفی در دین اسالم 
وجود دارد و باز هم به عنوان مثال اهل سنت، باروری آزمایشگاهی را فقط بین 
زن و شوهر می پذیرند و خارج از آن را قبول ندارند؛ یعنی هیچ کدام از روش های 
اهدا را شرعی نمی دانند. وی افزود: در ایران قانونی در سال ۱382 برای اهدای 
جنین تصویب شد، اما برای اهدای تخمک، اسپرم و رحم جایگزین فعال قانون 
مدونی نداریم. با این وجود برای اینکه انجام این درمان ها شرعی باشد، پزشکان 
از مراجع تقلید فتواهایی دریافت کرده اند که بعضی فقها بر مباح بودن این 
روش ها رای داده اند؛ بنابراین تکیه گاه این سه روش، فتواهای مراجع تقلید 
است. سامانی همچنین اضافه کرد: در هیچ کدام از روش های کمک باروری، 
تکلیف نسب و به تبع آن حضانت، والیت، نفقه و ارث به درستی روشن نیست. 
بیشتر مراجع می گویند در خصوص پدر )در اهدای اسپرم و جنین( نسب با اهدا 
کننده آن است، اما درباره مادر )در اهدای تخمک و جنین و حمل جایگزین( 
سه نظر وجود دارد؛ برخی از مراجع می گویند صاحب تخمک، مادر است، برخی 
می گویند صاحب رحم، مادر است و برخی نیز اعتقاد دارند هر دو مادر واقعی 
هستند. آنچه مشخص است گیرندگان اسپرم، تخمک و جنین، فعال حکم 
نگهدارنده را دارند و فرزند از آنها ارث نمی برد. در هر سه مورد نیز نسب با فرد 

یا زوج اهدا کننده است.

خبر

ساماندهي حضورزنان در ورزشگاه 
در دستور کار دولت

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان 
اینکه سامان دهی حضور بانوان در ورزشگاه ها در 
دستور کار دولت دوازدهم قرارگرفته است، گفت: 
متن الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در 

مرحله نهایی خود در قوه قضائیه است.
 معصومه ابتکار در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
»در خصوص ورود زنان به ورزشگاه و حسن نظر 
فراکسیون زنان مجلس در این زمینه، نظر شما 
چیست؟« اظهار کرد: موضوع کلی ورزش بانوان 
از مسائل بسیار موردتوجه و پر اهمیت برای دولت 

دوازدهم است.
در  زنان  حضور  اینکه  برای  اینکه  بیان  با  وی 
در  باشد  امکان پذیر  ورزشی  مختلف  عرصه های 
حال تالش هستیم، افزود: سعی ما بر این است که 
از ورزش قهرمانی بانوان و همچنین توسعه اماکن 
ورزشی برای بانوان حمایت کنیم و این موضوع از 

اولویت های باالی دولت دوازدهم است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره 
به اینکه حضور زنان در ورزشگاه ها هم مسئله ای 
است که با یک شیوه نامه در حال پیگیری است، 
این موضوع  تصریح کرد: در برخی شهرستان ها 
در  توانسته اند  بانوان  و خوشبختانه  افتاده  اتفاق 

ورزشگاه ها حضور داشته باشند.
ابتکار ادامه داد: به هرحال یک عالقه و اشتیاقی 
از طرف خانم ها برای حضور در ورزشگاه ها وجود 
دارد و باید این مسئله سامان دهی و برنامه ریزی 
شود که در دستور کار دولت دوازدهم قرارگرفته 

است.
وی همچنین در خصوص طرح تشدید مجازات 
برابر  در  زنان  امنیت  تامین  الیحه  و  اسیدپاشی 
بسیار  الیحه  الیحه،  این  کرد:  عنوان  خشونت 
با  دوازدهم  دولت  ابتدای  از  ما  که  است  مهمی 

جدیت با قوه قضائیه وارد گفت وگو شدیم.
با  خانواده  و  زنان  امور  در  رئیس جمهور  معاون 
بیان اینکه جلسات بسیار متراکم و جدی را برای 
توافق بر سر متن الیحه تأمین امنیت زنان در برابر 
به یک  ابراز کرد: خوشبختانه  خشونت داشتیم، 
متن قابل قبول و موردتوافق رسیدیم که در مرحله 

نهایی خود در قوه قضائیه است.
از  اخیراً  هم  بنده  کرد:  بیان  پایان  در  ابتکار 
ریاست قوه قضائیه درخواست کردم و اکنون نیز 
درخواست می کنم هرچه سریع تر این الیحه را از 
طرف قوه قضائیه برای دولت جهت تصویب نهایی 

و ارسال به مجلس بفرستند

 ثبت بیش از ۱۱درصد طالق ها 
در سال اول زندگی مشترک

 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان 
اینکه حدود  به  اشاره  با  و جوانان  ورزش  وزارت 
نیمی از طالق های ثبت شده در 5 سال نخست 
زندگی مشترک رخ می دهد، از کاهش حدود 9.5 
درصدی ثبت ازدواج در سال 96 نسبت به سال 

95 خبر داد.
سید جواد رضوی با بیان اینکه حدود ۱۱ درصد 
سال  نخست  ماه   ۱۰ در  شده  ثبت  طالق های 
گذشته، با طول مدت کمتر از یک سال از آغاز 
گفت:  ایسنا  به  افتاده اند،  اتفاق  مشترک  زندگی 
حدود ۱۱ درصد از طالق ها نیز با طول مدت یک 
تا دو سال از آغاز زندگی مشترک رخ داده اند.  وی 
با اشاره به اینکه 47 درصد از طالق های ثبت شده 
نیز در پنج سال اول زندگی به وقوع پیوسته اند، 
اظهار کرد: بنابراین می توان گفت نزدیک به نیمی 
از طالق های ثبت شده مربوط به پنج سال نخست 

زندگی مشترک هستند.
بر  نظارت  و  برنامه ریزی  دفتر  مدیرکل  گفته  به 
امور جوانان، ثبت ازدواج های سال 96 نسبت به 
کاهش  درصد   9.5 حدود   ،95 سال  ازدواج های 
داشته و میزان طالق ها نیز حدود ۱ درصد افزایش 

را نشان می دهد.
رضوی با اشاره به روند وقوع ازدواج و طالق طی 
افزایش  روند  کرد:  تصریح  نیز  سال های گذشته 
میزان طالق  در سال 96 نسبت  به سال 94، 
نشان دهنده افزایش حدود دو درصدی طالق در 

کشور است.
می دهد  نشان  روندها  این  بررسی  وی  گفته  به 
افزایش تصاعدی طالق نسبت به سال های گذشته 

تا حدی کندتر شده است.
امور  بر  نظارت  و  ریزی  برنامه  دفتر  کل  مدیر 
ثبتی  اطالعات  کامل  انتشار  با  افزود:  جوانان 
مربوط به ازدواج و طالق، می توانیم  رده های سنی 
زوجین در هر استان را بررسی کنیم و بر اساس 
تحلیل های آماری  به برنامه ریزی برای نوع اقدامات 

و فعالیت های  اولویت دار هر استان بپردازیم.
وقایع حیاتی،  ثبت  متولی  اینکه  بیان  با  رضوی 
سازمان ثبت احوال است، افزود: کمیته ای نیز در 
همه شهرستان ها وجود دارد که به شکل مستمر 
تشکیل  با  فصل  هر  و  داده  انجام  را  وقایع  ثبت 
داده های  بررسی  حیاتی   وقایع  ثبت  کارگروه 
همچنین  می گیرد.  صورت  فصل  آن  به  مربوط 
باید آمارها را به درستی بررسی و تحلیل کنیم 
و با رویکرد حل مسئله، برنامه ریزی مناسبی انجام 
دستگاه  هر  ماموریت های  چارچوب  در  دهیم، 
تا  کنیم  اجرا  و  را طراحی  اثربخش  فعالیت های 
مجموعه این اقدامات به کاهش طالق و افزایش 

ازدواج منجر شوند.
به گفته وی، عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی بر مقوله ازدواج و طالق موثر هستند، 
به همین دلیل  هماهنگی بین فعالیت های هر 
سازمان برای ایجاد هم افزایی و افزایش اثربخشی 

کارها، ضروری است.

خبر

با  برخورد  از  بزرگ  تهران  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رییس 
ورودی طرح  مبادی  در  ویژه  به  مخدوش کردن پالک خودرو 

ترافیک و زوج و فرد خبر داد.
سردار محمدرضا مهماندار در ، درباره احتمال افزایش مخدوش 
جدیدبه  ترافیک  طرح  اجرای  با  همزمان  خودرو  پالک  کردن 
ایسنا گفت: همکاران من در نقاط مختلف طرح ترافیک حضور 

داشته و قطعا با چنین تخلفاتی برخورد خواهند کرد.
با  نیز مأموران پلیس راهور  اینکه در گذشته  بیان  با  مهماندار 
این  پلیس در  برخورد می کردند، گفت:  مخدوش کردن پالک 
برای  قانون  اعمال  بر  برخورد خواهد کرد و عالوه  زمینه قطعا 
داد؛  خواهد  تشکیل  متخلف  برای  نیز  قضایی  پرونده  خودرو، 
چراکه مخدوش کردن پالک صرفا یک تخلف رانندگی نیست 
و جرم نیز محسوب می شود و پرونده متخلفان به دادسرا ارسال 
خواهد شد. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با 
رانندگان  سوی  از  اقداماتی  چنین  از  پرهیز  ضرورت  بر  تاکید 
خاطر نشان کرد: تغییر در ارقام پالک خودرو، پوشاندن پالک و 
موارد دیگر از جمله مصداق های مخدوش کردن پالک محسوب 
می شود و عالوه بر این که احتمال شناسایی آن توسط تجهیزات 
پلیس وجود دارد؛ ماموران ما نیز قطعا با چنین مواردی برخورد 

خواهند کرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار کرد: امیدواریم امسال 
تابستان جیره بندی آب نداشته باشیم و کار به آنجا نکشد که مجبور 

به جیره بندی آب شویم.
عباس سروش با بیان اینکه سیاست وزارت نیرو این است که با 
کنترل و تنظیم فشار روند تامین آب مشترکان را مدیریت کند، 
گفت:امیدواریم با همکاری مشترکان تابستان امسال را بدون مشکل 
پشت سر بگذاریم. وی با اشاره به استان هایی که امسال بیشتر دچار 
همچون  شرقی  استان های  کرد:  عنوان  بود،  خواهند  آب  بحران 
سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان، فارس، زاهدان، خراسان جنوبی 
و هرمزگان به لحاظ منابع آب وضعیت بدتری نسبت سایر استان ها 
خواهند داشت. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در خصوص آخرین 
وضعیت زاینده رود نیز گفت:برای زاینده رود کارگروه خاصی تشکیل 
شده که هدف آن ابتدا تامین آب شرب است و بعد از آن اگر آب 
کافی وجود داشت برای باغات و مزارع برنامه ریزی صورت می گیرد.

چندی پیش نیز اردکانیان وزیر نیرو اعالم کرد: مردم به حدی از 
درک رسیده اند که می دانند وقتی بارش در 4 ماهه اول 97 - 96 
اجازه  اخالق  است،  قبل کمتر  به سال  نسبت  حدود 3۰ درصد 
نمی دهد باالتر از الگوی مصرف، آب مصرف کنیم، ولی قطعا تالش 
و برنامه ریزی ها بر این مبناست که جیره بندی آب نداشته باشیم و 
این فرض مهم را هم داریم که مردم همکاری الزم را خواهند داشت.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: خروج آمریکا از برجام تاثیری 
بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی نخواهد گذاشت؛ چراکه وابستگی مان 

به داروی وارداتی بسیار اندک است.
دکتر ایرج حریرچی - معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به خروج 
آمریکا از برجام و تاثیر این موضوع بر وضعیت دارو و تجهیزات 
پزشکی در کشور، گفت: با توجه به تمهیداتی که اندیشیده شده و با 
توجه به توانی که در داخل کشور داریم و با تکیه بر توان دانشمندان 
خودمان و تولیدات مان، وابستگی دارویی مان به محصوالت خارجی 
بسیار اندک است و میزان قابل توجهی از داروها را خودمان تولید 

می کنیم.
وی تاکید کرد: ما وابستگی مان به داروی وارداتی بسیار اندک است 
و با توجه به توانایی دانشمندان مان اکثر داروی مان را خودمان تولید 
می کنیم. در حال حاضر میزان ذخیره بسیار مناسبی داریم و با توجه 
به توانی که دولت در حوزه ارز و منابعی که برای این حوزه دارد، 
مردم مطمئن باشند که مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. 

درخواست مان آن است که مردم در این زمینه نگران نباشند.
حریرچی همچنین گفت: باید توجه کرد که دارو و تجهیزات پزشکی 
هیچگاه تحریم نمی شود. در دوره گذشته تحریم ها هم فقط در حوزه 
نحوه انتقال ارز مشکالتی داشتیم که اکنون با تمهیداتی که مسووالن 

اتخاذ کرده اند، مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

تالفی و کینه به قیمت زجر کش کردن، تا پایان عمر؛ 
این تمام داستان است .

بعدازفائزه،آمنه ،زیور،سمیه ،مرضیه و .... ایندفعه نوبت 
معصومه بود؛دختری 26 ساله تبریزی که شب قبل 

از سال نو قربانی اسید پاشی شد.
بلندای  به  یافتگان  نجات  اما  است؛  کوتاه  خبر 
عمرشان با زخم های صورتشان زندگی می کنند 
و زجر می کشند؛ خشونتی که بیشتر قربانیان آن 
زنان هستند. خشونتي که زن جنس دوم  قربانیان 
پررنگ آن هستند. اسیدپاشی، یکی از فجیع ترین و 
خشن ترین جرایم علیه افراد است که با انگیزه های 
انتقام جویانه، عشق و نفرت ، سرقت و ... همراه است.

اسید سالحی از جنس مایع اما شیمیایي که در سال 
های اخیر  کشورهای مختلف از جمله افغانستان  
مدرسه های  که  زماني  طالبان  حکومت  دوران  در 
دخترانه تعطیل شده و اسیدپاشی بر صورت دختران 
مدرسه ای مرسوم شده بود. در بنگالدش اسیدپاشی 
ایران  است.در  خانگی   از خشونت  شکلی  معموالً 
تقریباً در 9۰درصد موارد اسیدپاشی، قربانیان آنان 
زنان هستند.از کشورهای دیگر می توانیم به هند، 
پاکستان، کامبوج، ویتنام، الئوس، هنگ کنگ، چین، 
بریتانیا، آفریقای جنوبی، اوگاندا، جاماییکاو اتیوپي و....  
جزء  کشورهاي هستند که اسید پاشي این معضل 

وحشتناک در آنها رواج داشته است و دارد.
متاسفانه هراز چندگاهي خبري  خشونت آمیز از 
جنس اسید پاشی در کشور ،ایرانیان را در سر تیتر 
روزنامه های داخلی و جهانی قرار مي دهد؛ اسلحه ای 
به ظاهرسرد اما سوزانند؛خبرهای که جز ابراز تاسف و 

متاسفیم چیزی نمی شنویم ! 
اسید پاشی از جنس نفرت، اسید پاشی از جنس 
حسادت ،اسید پاشی از جنس عشق ، اسید پاشی 
به نام دین و در نهایت اسید پاشی از جنس سیاست 
آنچه امروز همه را انگشت به دهان کرد؛ خشونتی 
که نمی کشند اما ذره ذره جان قربانیان ماجرا را می 
گیرند حتی اگر به قیمت جان دادن خودشان تمام 

شود! انتقام می گیرند.
 ۱۰۰۰ شاهد  ساالنه  هند   BBC گزارش  به  بنا 
مورد اسیدپاشی بوده است. این آمار در بازه ی زمانی  
2۰۱2 تا 2۰۱4 تا 25۰٪ افزایش پیداکرد و باعث 

نگرانی مردم آن کشور شد. 
آمار دقیقی از اسید پاشی در کشورمان نیست، اما 
وقتی به تاریخ اسید پاشی نگاه می کنیم ؛اسید پاشی 
به نام آمنه بهرامی گره خورده است؛آمنه در سال 
84  قربانی عشقی اتشین شد و در پایان عامل اسید 
پاشی را با بزرگواری خود بخشید. در سال ۱334 
اولین اسید پاشی توسط پسری رخ داد که  از سوی 
از  قاضی دادگاه به 3 سال زندان محکوم شد؛بعد 
آزادی برای انتقام روی صورت قاضی اسید پاشید.
بعد از این اتفاق قانونی به ثبت رسید بدین شرح  » 
هر کسی عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات 
شیمیایی دیگر موجب قتل کسی شود به مجازات 
اعدام و اگر موجب مرض دائم یا فقدان یکی از حواس 
مجنی علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر 
موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضا 
شود به حبس جنایی درجه دو از 2 تا ۱۰ سال و اگر 
موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی از 2 تا 5 

سال محکوم خواهد شد.«
بیمارستان شهید مطهری تهران طی تحقیقاتی  که 
بر روی 59 مورد  تا مهر ۱389،  از خرداد ۱383 
اسیدپاشی اعالم کرد که 5۱ درصد قربانیان اسید 
پاشی مردان و 49 درصد زنان بودند و پنج نفر از آنها 

زنده نماندند. همچنین بیشترین دلیل اسیدپاشی،
خواستگاری ناموفق ، رابطه خارج از چارچوب ازدواج 
یا درخواست طالق بود و عواملی مثل فقر، وضعیت 
بد اجتماعی و اقتصادی و کالهبرداری مالی هم از 

دیگر عوامل شایع بودند. بیشتر قربانیانی که در این 
تحقیق بررسی شدند )7۱ درصد( متاهل بودند. نیمی 
از زنان هدف حمله شوهر یا بستگان دیگر قرار گرفته 

بودند و بقیه آنها هدف افراد غریبه بودند.
در این میان اسید پاشی زنجیره ای  اصفهان در 
سال 93 که باعث نابودی چهره 4نفر از زنان شدند؛ 
پاشیدن اسید را ه حل مبارزه با بدحجابی دانسته 
انسانیت  از  دور  به  این خشونت  برای  و سرپوشي 
قرار دادند. دراین ماجرا نه تنها عاملین اسید پاشی 
شناسایی نشدند حتی چرایی این اتفاق شوم در میان 
چندین پیام  نا به جا از سوی عده ای خاص که به 
حق جلوه داده شده و کمی بیشتر از قبل خشونت 
تکمان  تک  برای  کشور  در  را  جنسی  تبعیض   ،
گوش زد کرد. هرچندماه  گاهی خبر اینچنین می 
شنویم و با ابزار تاسف بعد از گذر زمان به دست 
فراموشی میسپاریم ! فارغ از اینکه آسیب دیدگان 
این نابهنجاري در جامعه تا پایان عمرشان با زخمی 
ناامیدی  از  سرشار  روحی  و  درصورتشان   عمیق 

روزهاي نیامده رانظارگر هستند.
افرادی که نه تنها بیمه ها توان همراهی انان را تا 
درمان ندارند؛ حتي سازمانها و نهاد خاصی آنها را 
حمایت نمي کند؛زل زدن  آینه و تداعی گذشته تلخ 

و آینده مبهم را نظارگر هستند.
قربانیانیان اسید پاشی که این روزها تعداد آن ها 
هم کم نیستند، به دلیل سوختگی شدید احتیاج 
به حمایت دارند  ودر این میان متاسفانه  بعضی از 

آنها حتی از سوی خانواده هایشان طرد شده و یا 
توان بازگشت به زندگی عادی گذشته خود را نداشته 
اند ودر سکوت خبری به دست فراموشی سپرده می 
شوند و با اسید پاشی دیگري چند روزی در سرتیتر 
اخبار حوادث قرار گرفته این چرخه در کنار بسیار از 
معضالت جامعه  در میان قوانین ریز و درشت فقط 
بر روي کاغذ ثبت شده به دست فراموشی سپرده 
شده بدون اینکه اقدام موثری در راستای کاهش این 

آسیب وحشتناک صورت بگیرد.
در این بین فیلم النتوری فیلمی که در سال های 
اخیر این واقعه تلخ را به تصور کشید باعث شد تا 
انجمنی در راستای  حمایت از این گروه خاص در 
جهت بازگشت این گروه آسیب دیده  به زندگی 
در  کمپین  وهمچنین  بگیرد  صورت  ها  باشد؛آن 
راستای اتفاق تلخی که برای معصومه رخ داد ایجاد 
شد تا شاید این خشونت جنسیتي در کشور مقابله 
شود اما هنوز که هنور میبینیم معصومه ها و آمنه ها 

قربانیانیان این حادثه تلخ رو به فزونی هستند.
شاید مجازات کم برای عاملین اسید پاشی ، نادیده 
گرفتن این جرم و در دسترس بودن اسید از دالیل 
مهم افزایش این خشونت در سال های اخیر درکشور 
بوده است .مدتي قبل در کشور هندوستان کمپین» 
فروش اسید را متوقف  کنید« اجرا شد،در پي این 
کمپین  نیویورک تایمز، وال استریت، مجله ی تایم، 
Mashable و بسیاری از خبرگزاری های بزرگ 
دنیا و افراد مشهوری مثل اشتون کوچر به حمایت 
نهایت در سال 2۰۱5  برخواستند؛در  این کمپین 
قانون فروش بدون مجوز اسید در این کشور تصویب 
شد.  در این میان براي جامعه ای که اکثریت خود 
را قاضی می دانند  و حکم به نابودی صورت می 
دهند!خرید و فروش اسید باید با کد شناسایي و 
نمی  عمل  جامعه  این هدف  بگیرد  مجوز صورت 
ومتاسفانه   مسئولین  حمایت  سایه  در  جز  پوشد 
مجازات اینچنین خشونت های در جامعه بسیار کم 
است که امروز شاهد رشد چنین آسیبی در شهرهای 
مختلف کشور هستیم واطالع رسانی در راستای این 
ماده شیمیایی می تواند در کاهش این خشونت که 
امروز خشونتی جنسیتي یه خود نام گرفته است؛موثر 

باشد.

خشونتی برای جنس دوم؛

*محبوبه اشرفي پیمانبـکش مرا، امـا صـورتم را نـگیر !!

و:اميدوارم آب  ير نير وز
 

جيره بندی نشود

نقض برجام تاثيری
 

و ندارد  در بازاردار

برخورد با پالک های مخدوش در 
وج و فرد ح ترافیک و ز ورودی های طر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به 
شیوع بیماری نارسایی قلبی در کشور، اظهار داشت: 
بررسی های انجام شده نشان می دهد 2 تا 8 درصد از 

جمعیت کشور به این بیماری مبتال هستند.
محمد آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی در ششمین کنگره نارسایی قلب اظهار داشت: 
در کنگره امسال کارشناسان و متخصصان زیادی از 
کشورهای داخلی و خارجی حضور خواهند داشت 
مباحث  پیرامون جدیدترین  بررسی  و  بحث  به  و 
مطرح شده در زمینه بیماری  نارسایی قلبی خواهند 
پرداخت. آقاجانی با بیان اینکه شیوع نارسایی قلبی رو 
به افزایش است،  توضیح داد: شیوع این بیماری در 
کشور ما نسبت به سایر کشورهای آسیایی بیشتر بوده 
به طوریکه مطالعات نشان می دهد میزان ابتال افراد به 
بیماری نارسایی قلبی به 8 درصد رسیده است. وی 
گفت: ازعلل اصلی بروز این بیماری می توان به آداب 

تغذیه ای نامناسب، سبک زندگی غربی و همچنین 
مصرف سیگار و دخانیات در کشور ما اشاره کرد. 
ادامه  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

داد: درمان بیماری نارسایی قلبی بسیار گران بوده به 
طوریکه برای درمان هر فرد به هزینه ای حدود دو برابر 
درمان بیماری سرطان نیاز است که این موضوع تأثیر 

زیادی بر اقتصاد کشور ما گذاشته است.
عوامل  کنترل  با  بتوانیم  اگر  ما  گفت:  آقاجانی 
همچنین  و  فشار خون  خون،  چربی  مانند  خطر 
دخانیات  استعمال  زمینه  در  آگاهی بخشی 
از  می توانیم  دهیم  انجام  مناسب  فرهنگ سازی 
شیوع این بیماری در کشور بکاهیم. وی در خصوص 
اقدامات وزارت بهداشت برای درمان بیماری نارسایی 
با  گذشته  سال های  طی  در  داد:  توضیح  قلبی 
برنامه ریزی های انجام شده طرحی با عنوان 247 
در 3۰ شهر کشور اجرایی شد که با اجرای آن ارائه 
خدمات درمانی به بیماران به صورت شبانه روزی در 
این بیمارستان ها انجام می شود.رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی در پایان گفت: میانگین بروز 
بیماری نارسایی قلبی در کشور ما بین 2 تا 8 درصد 
گزارش شده که امیدواریم با برنامه ریزی های الزم 

بتوانیم این میزان را به حداقل کاهش دهیم.

شیوع نارسایي قلبي در ایران

معاون کاهش و توسعه مشارکت های مردمی ستاد 
مبارزه با موادمخدر گفت: 8 نوع مرکز درمان اعتیاد 
در جمهوری اسالمی ایران وجود دارد که ساالنه 
یک میلیون نفر را تحت پوشش خدمات درمانی 

قرار می دهند.
سوئیسی-  هیات  با  دیدار  در  افشار  پرویز  دکتر 
نروژی که در محل ستاد برگزار شد، گفت: ستاد 
مبارزه با مواد مخدر 3۰ سازمان و وزارت خانه عضو 
دارد و بیش از دو و نیم دهه است که در حوزه های 
مقابله پیشگیری، درمان و کاهش آسیب، صیانت 
و توانمندسازی جامعه فعالیت هایی را در جهت 

کنترل اعتیاد انجام می دهد.
وی افزود: در حوزه پیشگیری از اعتیاد، ساالنه با 
۱8 دستگاه و وزارتخانه مربوطه، تفاهم نامه امضاء 
را  حوزه  این  با  مرتبط  سیاستهای  تا  کنیم  می 

پیگیری کنند. در اکثر این تفاهم نامه ها بر انجام 
مداخالت پیشگیری از اعتیاد با تکیه بر سازمان 
های مردم نهاد تاکید شده است. معاون دبیرکل 
ستاد بیان کرد: در جمهوری اسالمی ایران، سند 
جامع پیشگیری از اعتیاد وجود دارد که برنامه های 
مرتبط با پیشگیری در آن سند آمده و بر 5 محیط 
»خانواده«، »محله«، »مدرسه«، »دانشگاه«، »کار 
)اداری، صنعتی و کارگری(« و »فضای مجازی« 
محیط ها،  این  در  داریم  تالش  است،  متمرکز 
مداخالت کاهش آسیب های اجتماعی انجام دهیم.
گذاری،  های هدف  محیط  از  یکی  گفت:  افشار 
مدارس است و کارهای بزرگی در آن محیط انجام 

شده به گونه ای که حجم فعالیتهای پیشگیرانه در 
مدارس، 3۰۰ درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: ستاد در محیط مدرسه با اجرای طرح 
توانمندسازی و خانه و مدرسه و در محیط دانشگاه 
دانشجویی  سالمت  همیاران  کانون  تأسیس  با 

اقدامات پیشگیرانه خود را پیگیری می کند.
کنار  در  ایران  در ستاد گفت:  مقام مسئول  این 
یعنی  دنیا  مخدر  مواد  تولیدکننده  بزرگترین 
افغانستان قرار دارد و به شدت از موضوع ترانزیت 

موادمخدر از افغانستان به اروپا آسیب می بیند.
افشار افزود: بر اساس آخرین آمار دو میلیون و 8۰8 
هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشورمان 

وجود دارد و علی رغم تغییر الگوی مصرف مواد، 
کماکان 65 درصد معتادان از تریاک و مشتقات آن 

که محصول افغانستان است، استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه برنامه ها و سیاست های متعددی 
قالب کمیته کاهش آسیب،  در حوزه درمان در 
درمان وحمایت های اجتماعی ستاد اجرا و پیگیری 
می شود و 8 نوع مرکز درمانی اعتیاد در ایران وجود 
دارد، اظهار کرد: »مرکز درمان اعتیاد سرپایی« یکی 
از این مراکز هشتگانه است و در حال حاضر 7 هزار 
از این مرکز در کشور وجود دارد که پزشک عمومی، 
روانکاو و کادر متخصص دارد. در این مرکز درمان 
سم زدایی با داروهای آگونیست و غیر آگونیست، 
متادون درمانی و درمان با بوپرونورفین و شربت 

تریاک انجام می شود.

آسیب ایران از ترانزیت مواد مخدر
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۱0۵0 نفتکش در سال ۹۶در پایانه های نفتی 
ایران پهلودهی شد 

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از پهلودهی ۱۰5۰ نفتکش در سه 
پایانه این شرکت در سال 96 خبر داد و گفت: حجم عملیات پهلودهی در 
این سال نسبت به مدت مشابه قبل با رشد 38 درصدی همراه بوده است.

به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سیدپیروز موسوی در آخرین روز 
از نمایشگاه، پس از امضای تفاهمنامه ها و قرارداد همکاری این شرکت با 
شرکت های داخلی و خارجی در جریان برگزاری بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نفت، در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: صنعت 
نفت ایران در سال های اخیر شاهد موفقیت های خوبی از جمله احیای سهم 
خود در اوپک، بازگشت به بازارهای جهانی نفت، افزایش قابل توجه ظرفیت 
تولید پتروشیمی، به بهره برداری رسیدن بخشی از پاالیشگاه ستاره خلیج  
فارس، رشد چند برابری تولید نفت در غرب کارون و افزایش 2 برابری 

صادرات نفت پس از برجام بوده است.
وی با اشاره به رکوردزنی صادرات نفت خام ایران در ماه آوریل به میزان 
بیش از 2.6 میلیون بشکه، ابراز امیدواری کرد که این روند رو به رشد 

ادامه یابد.
 موسوی درباره میزان سواپ نفت خام عنوان کرد: از سال گذشته که 
عملیات سواپ از سرگرفته شد تاکنون، 7۱ نفتکش در پایانه نفتی شمال 

تخلیه و بالغ بر 3.5 میلیون بشکه نفت سواپ شده است.
 مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران درباره تفاهمنامه ها و قرارداد امضا 
شده این شرکت توضیحاتی داد و گفت: تفاهمنامه ای که با دانلوپ انگلیس 
امضا کردیم، با هدف یکسان سازی مشخصات فنی هوزهای شناور امضا 
شده است چراکه دانلوپ در این زمینه صاحب تجربه است و این تفاهمنامه 

می تواند زمینه ساز انتقال فناوری به کشور باشد.
وی افزود: ما تاکنون تجهیزات مهمی را از شرکت دانلوپ دریافت کرده ایم و 
با تفاهمنامه ای که امروز امضا شد، همکاری های دو طرف با جدیت بیشتری 

ادامه می یابد.
 موسوی ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نزدیک، تفاهمنامه دیگری نیز 

با این شرکت امضا شود.
 وی با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری های پژوهشی با جهاد دانشگاهی، 
عنوان کرد: پایانه های نفتی بیشترین قراردادهای همکاری را در سطح 
صنعت نفت با جهاد دانشگاهی امضا کرده است که بخش زیادی از آنها به 

مرحله اجرا درآمده است.
 به گفته موسوی، طراحی جدید بازوهای بارگیری از جمله خدماتی است 
که جهاد دانشگاهی به شرکت پایانه های نفتی ارائه داده است و اکنون این 
بازوی بارگیری در اسکله ۱۰ نصب شده است و به زودی به بهره برداری 
می رسد.  مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی درباره امضای قرارداد نوسازی 
اسکله آذرپاد که با شرکت مهندسی طرقه انرژی امضا شد نیز توضیح 
داد: پایانه های نفتی به تبعیت از رویکرد وزارت نفت، بازسازی و نوسازی 
تاسیسات را مدنظر دارد و با توجه به بمباران اسکله ۱4 در زمان جنگ 
تحمیلی، با اجرای این قرارداد برای نخستین بار پس از دوران دفاع مقدس، 
این تاسیسات نوسازی می شود.  موسوی ارزش این قرارداد را 7۰ میلیارد 

تومان اعالم کرد.
 وی به آخرین تفاهمنامه یعنی تفاهمنامه همکاری با بنیاد تعاون وزارت 
دفاع که با هدف همکاری در اجرای  پروژه تخلیه خطوط لوله زیردریایی 
نفت خام منتهی به گوی های شناور در بندر گناوه امضا شد نیز اشاره کرد 
و گفت: این اقدام گام مهمی در مسیر حفاظت از محیط زیست به شمار 

می رود.
 

مدیر یک شرکت اتریشی:

 با برجام یا بی برجام در ایران می مانیم 

مدیر فروش شرکت LMF اتریش گفت: قصد ترک بازار ایران را نداریم و 
با برجام یا بی برجام در ایران می مانیم.

به گزارش زمان به  نقل از تسنیم، هانس استیپی مدیر فروش شرکت 
LMF اتریش در حاشیه بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ایران 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما از حدود ۱۰ سال پیش با مجموعه 
تاپکو در ایران کار می کنیم و شرایط مختلفی را در این مدت تجربه کرده ایم.
وی افزود: ما در زمان اوج تحریم ها در پروژه های نفتی ایران حضور داشتیم 
و کمپرسورهای رفت و برگشتی متعددی را در پروژه های نفتی ایران از 
جمله تعدادی از فارهای پارس جنوبی و واحدهای پتروشیمی تحویل داده، 

نصب کرده ایم و خدمات مناسبی را ارائه دادیم.
مدیر فروش شرکت LMF اذعان داشت: حتی زمانی شد که ما یک سال 
و نیم چندین میلیون یورو از کارفرمای ایرانی طلب داشتیم اما شرایط ایران 
را درک کردیم و هیچ وقت حتی در زمان تشدید تحریم ها، ایران را ترک 

نکردیم و یا پروژه ها و تعهدات خود را متوقف نساختیم.
استیپی با بیان اینکه قصد ترک بازار ایران را نداریم گفت: با برجام و یا بی 
برجام در بازار ایران می مانیم و هر تصمیمی که ترامپ بگیرد تاثیری در 

فعالیت های ما در ایران ندارد.

خبر

 آمادگی ژاپنی ها برای
 همکاری با ایران در زمینه واگذاری 

الیسنس های پتروشیمی 

هدف عمده حضور ژاپن در قالب یک پاویون 
شرکت  های  با  همکاری  فرصت های  معرفی 
ایرانی در زمینه واگذاری الیسنس فناوری به 
و صنایع شیمیایی  پتروشیمی  در حوزه  ویژه 

است.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، کنیچی 
ارشد  مدیر   ،)Kenichi Saito( سایتو 
رئیس  و   )ISC( آی اس سی  شرکت  اجرایی 
پاویون ژاپن، عنوان کرد: سومین حضور ما در 
این رویداد بین المللی با مشارکت جمع بزرگی 
جمله  از  ژاپن  شده  شناخته  شرکت های  از 
میتسویی  و  کمیکال  میتسوبیشی  سومیتمو، 
همراه است. شرکت های یادشده بیشتر در حوزه 
واگذاری الیسنس فناوری و تولید انواع قطعات و 
تجهیزات برای صنایع باالدستی و پایین دستی 
فعالیت دارند. وی هدف عمده از حضور ژاپن در 
قالب یک پاویون را معرفی فرصت های همکاری 
با شرکتهای ایرانی در زمینه واگذاری الیسنس 
فناوری به ویژه در صنایع پتروشیمی و صنایع 
نیز  هم اکنون  افزود:  سایتو  دانست.  شیمیایی 
مانند  و شرکت هایی  انجام شده  گفتوگوهایی 
تفاهم نامه  امضای  برای  کمیکال  میتسوبیشی 
اقدام  ایرانی  مطرح  شرکت  های  با  همکاری 
کرده اند. البته در حال حاضر نمی توانیم جزئیات 
بیشتری از این یادداشت های تفاهم ارائه کنیم. 
مدیر ارشد اجرایی شرکت آی اس سی همچنین 
هرگونه  شدن  امضا  صورت  در  شد:  یادآورد 
قراردادی در آینده، ارائه برنامه های آموزشی به 
کارکنان ایرانی و انتقال فناوری بخشی از برنامه 

همکاری ما با ایران خواهد بود. 

ایران و آلمان تفاهمنامه همکاری 
پتروشیمی امضا کردند

تفاهمنامه همکاری در زمینه صنعت پتروشیمی 
بین هلدینگ خلیج فارس و شرکت زیمنس 
آلمان روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه بین 
المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی امضا شد. 
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، بر اساس این 
تفاهمنامه همکاری شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس و زیمنس آلمان از حالت »خریدار 
و فروشنده« به رابطه »شراکت تجاری« تبدیل 

می شود.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس امضای این 
تفاهمنامه را همسو با توافق هسته ای برجام 
های  شرکت  ایجاد  کرد:  تصریح  و  دانست 
با شرکت  مشترک و همکاری های مشترک 
نبود.  ممکن  برجام  بدون  المللی  بین  های 
دنیا  بزرگ  های  شرکت  گفت:  ربیعی  جعفر 
پیش  شبیه  ایران  شرایط  بدانند  را  این  باید 
همکاری  دنبال  به  ما  و  نیست  ها  تحریم  از 
این  از  کرد:  اضافه  ربیعی  بیشتریم.  های 
پس، رابطه با شرکت زیمنس فقط به خرید 
کاال منحصر نیست؛ بلکه 2شرکت در زمینه 
تعمیر، نگهداری و ارتقای کیفیت محصوالت 
خواهند  بلندمدتی  مشترک  های  همکاری 
داشت. وی اضافه کرد: در گذشته همکاری با 
زیمنس به صورت توافق های جداگانه انجام 
همان  به  دوباره  نیاز  صورت  در  و  شد  می 
محصول، ناچار بودیم روند خرید را با گذشت 

زمان طوالنی طی کنیم. 

شرکت پایانه های نفتی ۴ سند 
همکاری امضا کرد 

ایران با هدف اجرای  شرکت پایانه های نفتی 
پروژه تخلیه خطوط لوله زیردریایی نفت خام 
گناوه،  بندر  در  شناور  گوی های  به  منتهی 
غربی  اسکله  نوسازی  و  اساسی  تعمیرات 
طرح های  اجرای  خارک،  جزیره  در  )آذرپاد( 
یکسان سازی  طرح  اجرای  و  پژوهشی 
زیرآبی  و  شناور  هوزهای  فنی  مشخصات 
متصل به گوی های شناور، چهار سند همکاری 

امضا کرد.
بر اساس این گزارش، تفاهم نامه همکاری اجرای 
پروژه تخلیه خطوط لوله زیردریایی نفت خام 
منتهی به گوی های شناور در بندر گناوه بین 
تعاون  بنیاد  و  ایران  نفتی  پایانه های  شرکت 

وزارت دفاع و پشتیبانی امضا شد.
قراداد انجام تعمیران اساسی و نوسازی اسکه 
 pc غربی )آذرپاد( در جزیره خارک به روش
شرکت  و  ایران  نفتی  پایانه های  شرکت   بین 
و  شد  امضا  انرژی  طرقه  ساخت  و  مهندسی 
تفاهم نامه همکاری اجرای طرح یکسان سازی 
مشخصات فنی هوزهای شناور و زیرآبی متصل 
پایانه های  شرکت  بین  نیز  شناور  به گوی های 
نفتی ایران و شرکت دانلوپ انگلیس به امضا 

رسید. 
همچنین شرکت پایانه های نفتی ایران و جهاد 
پژوهشی  همکاری های  تفاهم نامه  دانشگاهی 

امضا کردند.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس از رشِد تولید گاز 
از پارس جنوبی خبر داد و با بیان این مهم که تولید 
گاز از پارس جنوبی از سال 92 تا کنون به صورت 
ساالنه ۱7 درصد رشد داشته است؛ مقدار برداشت 
تجمعی گاز غنی از میدان پارس جنوبی را حدود یک 
میلیارد و 24۰ میلیون مترمکعب در سال 96 عنوان 
کرد و گفت: تا پایان نیمه اول سال 97، 5 سکوی فاز 

پارس جنوبی وارد مدار می شود.
به گزارش خبرنگار زمان، محمد مشکین فام دیروز 
در نشست خبری که در آخرین روز از نمایشگاه نفت 
برگزار شد، ظرفیت تولید گاز از میدان گازی پارس 
جنوبی را  585 میلیون مترمکعب در روز عنوان کرد 
و ادامه داد: تعداد چاه های در حال بهره برداری میدان 
گازی پارس جنوبی در سال 92، ۱۱۰ حلقه چاه بود 
که این میزان در سال 96 به 252 حلقه رسیده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به این 
که تولید گاز غنی از میدان گازی پارس جنوبی از 
285 میلیون مترمکعب در سال 92 به 57۰ میلیون 
افزود:  است،  رسیده  پایان سال 96  در  مترمکعب 
تولید تجمعی گاز از این میدان نیز از 596 میلیون 
مترمکعب در سال 92 به حدود یک میلیارد و 24۰ 
میلیون مترمکعب رسیده است. وی میزان برداشت 
از الیه نفتی پارس جنوبی را در سال 96،  25 هزار 
بشکه عنوان کرد و با بیان این که پیش از این هیچ 
برداشتی از این الیه انجام نشده است، تصریح کرد: 
پارس جنوبی  طی 2۰ سال گذشته 27 سکو در 
نصب شده که از این میزان ۱6 سکو مربوط به سال 

5 سال اخیر است.

 مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه 
توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در دو بخش خواهد بود، 
افزود: بخش اول تولید طبیعی گاز از مخزن است که 
در این بخش نگرانی نداریم و شرکت پتروپارس قبال 

این عملیات را در فازهای ۱9و۱2 انجام داده است.
 مشکین فام ادامه داد: فاز دوم کار، تقویت فشار است 
که قرار بود توسط توتال انجام و الگویی برای سایر 
فازها شود. فقط در این زمینه ممکن است مشکل 
ایجاد شود. مشکین فام با اشاره به خروج آمریکا از 
برجام و احتمال کنار رفتن توتال از فاز ۱۱ پارس 
جنوبی از تمهیدات الزم که برای خروج توتال از فاز 
۱۱ اندیشیده شده است، خبرداد و تشریح کرد: کار 
در فاز ۱۱ و پارس جنوبی هرگز متوقف نمی شود و 
ما مناقصه های این فاز را انجام می دهیم و نه تنها 

برای فاز ۱۱ بلکه برای همه امور گزینه های دیگری 
پیش بینی شده است و توتال به هر دلیلی نتواند 

ادامه دهد توسعه فاز ۱۱ ادامه خواهد یافت.
 وی در ادامه، سناریوهای ایران برای توسعه فاز ۱۱ 
بدون توتال را عنوان کرد و افزود: چنانچه توتال از 
توسعه این فاز کنار بکشد گزینه اول ادامه همکاری 
با شرکت چینی سی ان پی سی آی شریک دیگر 
کنسرسیوم توسعه دهنده است و چنانچه شرکت 
چینی هم نیاید با توجه به این که شرکت پتروپارس 
فازهای ۱2 و ۱9 را توسعه داده و همچنین تجربه 
حضور در پارس جنوبی را دارد، کار را ادامه می دهد. 
مشکین فام تصریح کرد: توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
در 2 بخش دیده شده است که در بخش نخست که 
شامل تولید گاز طبیعی، حفاری چاه، ساخت سکو 

انتقال گاز به خشکی می شود شرکت پتروپارس 
مشکلی نخواهد داشت؛ منتهی در بخش دوم توسعه 
که مربوط به ساخت سکوهای فشارافزا می شود با 
توجه به این که فناوری ساخت این سکوها در ایران 
موجود نیست امکان دارد در این ارتباط با مشکالتی 
مواجه شویم و نتوانیم از خدمات بین المللی استفاده 

کنیم که شاید در این مورد تجدید نظر کنیم. 
مشکین فام در ادامه از قرارداد طرح توسعه فرزاد 
بی  که به زودی امضا می شود خبر داد و مطرح کرد: 
مسائلمان درخصوِص توسعه میدان گازی فرزاد بی با 
شرکت هندی حل شده است و به زودی نیز قرارداد 

توسعه این میدان امضا می شود.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی نیز یادآور شد: مذاکرات توسعه 
این میدان پیشتر با شرکت مرسک در حال انجام 
بود اما پس از خرید شاخه مرسک از سوی توتال، 

مذاکرات با آن نیز متوقف شد.
وی با بیان این که چند شرکت برای توسعه الیه 
نفتی پارس جنوبی ابراز عالقه کرده اند، تصریح کرد: 
به دلیل شرایط خاص میدان، توسعه آن به تخصص 
انتخاب  در  موضوع  این  دارد.  نیاز  شرکت  باالی 

شرکت ها برای توسعه مهم است.
 مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس در پایان با ذکر 
این مطلب که پیش از سال 92، فاصله ایران و قطر 
در برداشت از این میدان بسیار زیاد بوده است، عنوان 
کرد: در حال حاضر ایران و قطر به صورت مساوی 
از میدان گازی پارس جنوبی به طور روزانه برداشت 

می کنند.

مشکین فام خبرداد:

رشِد 17درصدی تولید گاز در پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه نفت از افزیِش تولید روزانه غرب 
کارون به 455 هزار بشکه تا پایان سال  خبر داد و افزود: با افزایش 
۱۰۰ هزار بشکه ای تولید نفت در میادین آذر و آزادگان جنوبی، 
تولید روزانه نفت از میدان های غرب کارون به اضافه میدان آذر تا 

پایان سال 97 به بیش از 45۰ هزار بشکه خواهد رسید.
به گزارش زمان، سید نورالدین شهنازی زاده مدیرعامل شرکت 
که  خبری  نشست  در  )متن(  نفت  صنعت  توسعه  مهندسی 
به اسامی  با اشاره  از نمایشگاه نفت برگزار شد  در سومین روز 
شرکت های ارائه دهنده نتایج مطالعات میدان های غرب کارون؛ از 

امضای قرارداد میدان یاران خبر داد. 
وی از راه اندازی نیروگاه ۱5۰ مگاواتی گازی در غرب کارون خبر 
داد و گفت: بحث نیروگاه یکی از موضوعاتی است که غرب کارون 

در جهت تامین برق آنرا در دستور کار خود قرار داده است.
او تصریح کرد: در حال حاضر تامین برق منطقه به شکل گران 
قیمت انجام می شود، در همین راستا یک نیروگاه 5۰۰ مگاواتی 
در ظرفیت مختلف گازی و بخاری پیش بینی کردیم که هم اکنون 

در حال ساخت است.
شهنازی زاده گفت: با توجه به تعهدات انجام شده با شرکت مپنا تا 

پایان تیرماه شاهد راه اندازی یکی از واحدها خواهیم بود.
او تاکید کرد: واحد گازی دوم تا پایان امسال در مدار سرویس قرار 

خواهد گرفت.
مدیر عامل شرکت متن افزود: در غرب کارون در حال حاضر تولید 
کل حدود 35۰ هزار بشکه است به طوری که در آزادگان شمالی 
75 هزار بشکه، یادآوران شمالی 2۰ هزار بشکه، آزادگان جنوبی 
۱۰۰ هزار بشکه و یاران جنوبی حدود ۱۱۰ هزار بشکه و یادآوران 
۱۱5 هزار بشکه تولید می شود. بنابراین با احتساب میدان آذر در 

مجموع 35۰ هزار بشکه است.
او افزود: تا پایان سال جاری تولید روانه در این میادین به 455 هزار 

بشکه خواهد رسید.
او گفت: هم اکنون 3۰۰ هزار بشکه نفت سنگین و 25۰ هزار بشکه 
نفت خام سبک تولید می شود. همچنین در بخش غرب کارون 
طرح هایی را در دستور کار قرار دادیم تا تولید نفت فوق سنگین به 

یک میلیون بشکه و نفت سبک به 25۰ هزار بشکه خواهد رسید.

شهنازی زاده با بیان این که براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان 
سال 97 در مجموع تولید نفت از 2 میدان آزادگان جنوبی و آذر 
به حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت، افزود:  براین 
اساس تولید میدان آذر از 3۰ هزار بشکه به 65 هزار بشکه در روز 
و تولید میدان آزادگان جنوبی هم از ۱۰۰ هزار بشکه فعلی به ۱7۰ 

هزار بشکه در روز تا پایان سال 97 خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت متن ادامه داد: به این ترتیب در مجموع تولید 
تجمعی نفت از میدان های غرب کارون به اضافه میدان آذر تا پایان 

سال 97 به 445 هزار بشکه در روز خواهد رسید.
شهنازی زاده همچنین با اشاره به این که هم اکنون ظرفیت انتقال 
نفت از تلمبه خانه غرب کارون و امیدیه به مبادی صادراتی به 55۰ 
هزار بشکه در روز رسیده است، افزود: در حال حاضر ظرفیت بالقوه 
صادرات روزانه 3۰۰ هزار بشکه نفت سنگین و فوق سنگین و نفت 

پارسی و همچنین 25۰ هزار بشکه نفت خام سبک را داریم.
او ادامه داد: در فازهای بعدی قرار است با توسعه تلمبه خانه غرب 
کارون و امیدیه و خطوط انتقال نفت ظرفیت 3۰۰ هزار بشکه ای 
انتقال نفت خام سنگین و فوق سنگین غرب کارون به یک میلیون 
بشکه درروز افزایش یابد و در مجموع ظرفیت انتقال نفت غرب 

کارون به یک میلیون و 25۰ هزار بشکه در روز برسد.
ارائه دهنده نتایج  شهنازی زاده همچنین به اسامی شرکت های 
مطالعات میدان های غرب کارون اشاره کرد و گفت: قرارداد میدان 

یاران به زودی امضا خواهد شد. 
او نفت درجای میدان میدان های نفتی غرب کارون را 67 میلیارد 
بشکه اعالم و بر ضرورت سرمایه گذاری برای توسعه این میدان ها 
تاکید کرد و افزود: چنانچه ضریب برداشت از این میدان ها را 6 
درصد در نظر بگیریم با نفت خام 5۰ دالری، برداشت نفت از 
میدان های غرب کارون درآمدهای ارزی کشور را به بیش از 2۰۰ 

میلیارد دالر می رساند.
مدیرعامل شرکت متن با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکت 
چینی برای توسعه فاز دوم میدان یادآوران تصریح کرد: فاز اول 
توسعه این میدان در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت چینی 
ساینوپک توسعه یافت و هم اکنون مذاکرات فاز دوم با این شرکت 
در حال انجام است که قرار شده در قالب الحاقیه به فاز یک به 

صورت بیع متقابل توسعه فاز دوم نیز شروع شود.
او افزود: با اضافه شدن این الحاقیه تولید یادآوران در فاز دوم به 55۰ 
هزار بشکه در روز به اضافه ازدیاد برداشت به روش هایEORو
IORبه قرارداد اضافه می شود. در حال حاضر صورتجلسه این امر 
با شرکت ساینوپک امضا شده است و به زودی مذاکرات فنی نیز با 

این شرکت نهایی خواهد شد.
شهنازی زاده با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه یکپارچه میدان 
آزادگان نیز ادامه داد: تا زمانی که قرارداد توسعه این میدان امضا 
شود افزایش تولید پلکانی از میدان آزادگان جنوبی در دستور کار 
قرار دارد و به محض امضای قرارداد یکپارچه میدان، هر دو میدان 

آزادگان جنوبی و شمالی تحویل پیمانکار خواهد شد.
او با اشاره به توسعه میدان یاران نیز تصریح کرد: مذاکره با شرکت 
پرشیا برای توسعه یکپارچه این میدان در جریان است و به زودی 

قرارداد توسعه این میدان نیز امضا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت متن با اشاره به برداشت نفت از میدان آذر نیز 
اظهار کرد: براساس برنامه تولید نفت از میدان آذر نیز به 65 هزار 
بشکه در روز خواهد رسید. قرار است فاز دوم این میدان براساس 
مدل جدید قراردادهای نفتی توسعه یابد و مذاکرات قراردادی با 

کنسرسیوم ایرانی و خارجی در جریان است.
او با بیان این که براساس برنامه ریزی انجام شده میدان های غرب 
کارون در 2 فاز توسعه می یابند، گفت: در فاز نخست تولید نفت از 
این میدان ها به حدود 5۰۰ هزار بشکه در روز و در فاز دوم هم به 

یک میلیون و 2۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت مهندسی توسعه نفت خبر داد:

افزایِش تولید روزانه غرب کارون به ۴۵۵ هزار بشکه تا پایان سال  

قرارداد مشارکت، مشاوره و نظارت بر تولید صنعتی و 
توسعه دانش کاتالیست های فرآیند اتیلن اکساید، در 
سومین روز از نمایشگاه در غرفه پژوهشگاه صنعت نفت 

به امضا رسید.
 به گزارش خبرنگار زمان، رییس پژوهشگاه صنعت 
خبرنگاران  میان  در  قرارداد  این  امضا  از  پس  نفت، 
حاضر در جلسه، به اهمیت این قرارداد اشاره کرد و 
به توسعه و تجاری سازی  این قرارداد مربوط  گفت: 
کاتالیست اتیلن اکساید است که در گذشته دانش فنی 
آن توسط پژوهشگاه توسعه یافته است. وی در همین 
راستا تصریح کرد: اتیلن اکساید یکی از ترکیبات بسیار 
کلیدی در صنعت پتروشیمی است و کاتالیست های آن 
نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار است که خوشبختانه 
کرده  تست  و  توسعه  را  آن  فنی  دانش  پژوهشگاه 
است. توفیقی با بیان اینکه طی این قرارداد، شرکت 
اکسیر نوین فرآیند آسیا قرار است تجاری سازی این 
کاتالیست را انجام دهد، تصریح کرد: پژوهشگاه قرار 
است در هر دو فرآیند تجاری سازی و توسعه فناوری 
این کاتالیست در صنعت نظارت مستقیم داشته باشد. 
همچنین جلیل سبحانی رییس هیات مدیره شرکت 
اکسیرنوین فرایند آسیا، این کاتالیست را در صنعت 
پتروشیمی بسیار با اهمیت خواند و گفت: پتروشیمی 
هایی نظیر مارون، بوشهر و اراک هم اکنون نیاز خود 
را نسبت به این کاتالیست از خارج از کشور برآورده 
می کنند و با تولید این کاتالیست می توانیم باعث 
دانش  اینکه  به  اشاره  با  وی  شویم.  وابستگی  قطع 
فنی این کاتالیست مربوط به پژوهشگاه صنعت نفت 
است، تصریح کرد: دانش فنی کاتالیست مورد نظر در 
پژوهشگاه و داخل کشور موجود و ارتقا آن بسیار آسان 
است، جرا که دانشمندان این مجموعه همواره پشتیبان 

علمی این دانش به حساب می آیند. 
گازهای فلر مهار می شوند

دکتر جعفر توفیقي،رییس پژوهشگاه صنعت نفت یکي 

از سیاست هاي  وزارت نفت را تاسیس انستیتو هاي 
مختلف در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي کشور دانست 
و گفت : انستیتو فراورش گاز در پژوهشگاه صنعت نفت، 
قرار است در زمینه توسعه دانش هاي فني  مختلف  در 
صنعت نفت فعالیت کند. وي با بیان اینکه این انستیتو 
در سه محور اصلي شیرین سازي گاز با فناوري هاي 
مختلف اقدامات الزم را انجام می دهد گفت: تاکنون 
پروژه هاي مختلفي در این انستیتو به انجام رسیده که 
یکي از حوزه هاي در دست اقدام ، توسعه  تکنولوژي 
هاي موجود در حوزه شیرین سازي با انرژي و هزینه 
کم تر است. توفیقي به محور دیگري از فعالیت هاي 
این انستیتو اشاره کرد و افزود: انستیتو در حوزه مهار 
گاز هاي فلر که یکي از معضالت صنعت نفت است 
نیز فعالیت مي کند و تالش مي شود با روش هاي 
جدید از زیان هایي که به اقتصاد کشور و محیط زیست 
وارد مي شود جلوگیري کند. رییس پژوهشگاه، محور 
دیگر فعالیت هاي این انستیتو را مرتبط با فرآیندهاي 
سولفورزدایي خواند و گفت: با سنگین تر شدن نفت و 
ترکیبات نفتي، سولفورزدایي اهمیت زیادي پیدا مي 
کند و پس از آن  چرخه بازیافت گوگرد و استفاده از 
این محصول بسیار حائز اهمیت است که مي بایست 
در دستور کار قرار گیرد. وي در خاتمه تصریح کرد: این 
انستیتو ابتدای سال جاری افتتاح و نقشه راه آن تدوین 
شده است و امیدواریم یکي از انستیتو هاي پیش رو در 

صنعت نفت باشد.
 کاهش قابل توجه هزینه گل حفاری 

در صنعت نفت ایران 
ایران  نفت  صنعت  پژوهشگاه  حفاری  افزایه  های 
می تواند تا یک ششم هزینه های مربوط به گل حفاری 

را کاهش دهد.
 جعفر توفیقی در آخرین روز از نمایشگاه در حاشیه 
آیین رونمایی از افزایه های حفاری در بیست وسومین 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی با بیان این 
که افزایه های حفاری تولید شده در پژوهشگاه صنعت 
نفت به صورت عملیاتی در 5 چاه اکتشافی کشور با 
موفقیت ۱۰۰ درصدی به کار گرفته شده است، گفت: 
امروزه گل حفاری از مسائل مهم مربوط به افزایش 

سرعت حفاری به شمار می رود.
با  مرکز  این  افزود:  نفت  صنعت  پژوهشگاه  رئیس 
ایران  همکاری پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت 
جلوی  شدت  به  حفاری  افزایه های  این  ساخت  با 
را  گازی  و  نفتی  چاه های  در  حفاری  گل  هرزروی 
اقتصادی  صرفه  ایران  برای  موضوع  این  که  گرفته 

زیادی در صنعت نفت به همراه خواهد داشت.

همچنین در این مراسم ابراهیم طالقانی، سرپرست 
مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با 
تاکید بر این که این مدیریت پژوهش را با هدف ایجاد 
نفت  صنعت  عملیاتی  بخش های  در  افزوده  ارزش 
انجام می دهد، گفت: امروزه یکی از موارد هزینه بار در 
صنعت حفاری کشور گل حفاری است. خوشبختانه 
پژوهشگاه صنعت نفت با افزودن افزایه های حفاری به 
گل معمولی از خروج میلیاردها تومان پول از کشور 
جلوگیری کرده است. وی ادامه داد: افزایه های حفاری 
ساخته شده از سوی پژوهشگاه صنعت نفت می تواند 
در زمینه اقتصادی، محیط زیست، هرزروی و اشتغال 
در صنعت حفاری تاثیر بسزایی داشته باشد، وانگهی 
مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران با 
پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه های دیگری همچون 
مدل سازی حوزه های رسوبی و استفاده از فناوری نانو 

در حوزه محیط زیست همکاری دارد که به زودی از 
دستاوردهای این بخش رونمایی خواهد شد.

اکتشاف  مدیریت  عالقه مندی  به  اشاره  با  طالقانی 
شرکت ملی نفت برای استفاده از افزایه های حفاری 
چاه های  برخی  مدیریت  این  گفت:  شده  تولید 
اکتشافی کشور را برای استفاده از این افزایه ها کاندیدا 
کرده است، از این رو گام بعدی ما در این حوزه تولید 

صنعتی این افزایه هاست.
محمدرضا حر، معاون فنی مدیریت اکتشاف شرکت 
هر  کرد:  تاکید  مراسم  این  در  نیز  ایران  نفت  ملی 
یک از افزایه های حفاری امروزه در دنیا برای حوزه 
رسوبی خاصی ساخته می شود، به عبارت دیگر، امروز 
برای  را  افزایه  ها  این  ایران  نفت  پژوهشگاه صنعت 

چاه های نفت و گاز ایران ابداع کرد.
بشکه سیال حفاری  هر  امروزه  که  این  بیان  با  وی 
برای کشور به طور میانگین 4۰۰ هزار تومان هزینه 
از  ساالنه  افزایه ها  این  گیری  به کار  با  گفت:  دارد، 
خروج 4۰۰ تا 5۰۰ هزار یورو ارز از کشور جلوگیری 

می شود.
پروژه  مدیر  نصیری،  علیرضا  گزارش،  این  اساس  بر 
ساخت افزایه های حفاری در پژوهشگاه صنعت نفت 
نیز در این مراسم با بیان  این  که ایران برای حفظ 
تولید نفت و گاز خود نیاز به افزایش راندمان در بخش 
حفاری خود دارد، گفت: هرزروی گل حفاری، عبور 
حفاری  سیال های  سازی  سب   و  شیل  الیه های  از 
شمار  به  حفاری  صنعت  کنونی  مشکالت  جمله  از 
می آید. نصیری تصریح کرد: افزایه های حفاری ساخته 
شده در پژوهشگاه صنعت نفت در پنج چاه اکتشافی 
کشور همچون چاه 5 گردان، آغار 2۰ و چاه چارک با 
موفقیت تست شده است. جالب است بدانید استفاده 
از این افزایه ها تا یک ششم هزینه  های مربوط به گل 
حفاری را کاهش داده، زیرا در این افزایه ها از فوم های 

سبک و محیط زیست دوست استفاده شده است.

با انعقاد قرارداد با پژوهشگاه صنعت نفت صورت می گیرد:

تجاری سازی و توسعه فناوری کاتالیست های فرآیند اتیلن اکساید
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پادزهر خانه های خالی
* مریم فکری

تازه ترین گزارش ها نشان می دهد که در سال های اخیر نه تنها بر 
تعداد خانه های خالی در کشور کاسته نشده، بلکه از رشد حدود 

3۱۰.7 درصدی برخوردار بوده است.
 ۱395 تا   ۱385 سال های  در  خالی  خانه های  وضعیت  بررسی 
 ۱۰ این  در  خالی  خانه های  واقعی  نرخ  که  است  آن  از  حاکی 
سال به طرز چشمگیری افزایش یافته است؛ به گونه ای که نرخ 
خانه های خالی کشور از رقم 44.2 درصد در سال ۱385 و حدود 
633 هزار واحد خالی، به 8.3 درصد در سال ۱39۰ و حدود ۱.6 
میلیون واحد خالی و ۱۱.3 درصد در سال ۱395 و حدود 2.6 
میلیون واحد خالی رسیده است. این ارقام، مربوط به آماری است 
که چندی پیش وزارت اقتصاد منتشر کرد.این روند افزایشی در 
شرایطی است که تعداد واحدهای مسکونی کشور طی این دوره 
واحد  میلیون   ۱5 از  درصد   3.7 معادل  ساالنه  رشد  متوسط  با 
مسکونی در سال 85 به ۱9.9 میلیون واحد در سال 9۰ و 22.8 
میلیون واحد واحد  در سال 95 افزایش یافته است.استان تهران 
با دارا بودن سهمی معادل ۱9 درصد از کل خانه های خالی در 
سال 95 با حدود 49۰ هزار واحد مسکونی خالی، رتبه نخست 
کشور از این بابت را به خود اختصاص داده است. نرخ خانه های 
خالی استان تهران در سال 95 معادل ۱۱.6درصد و حدود ۰.3 
واحد درصد باالتر از میزان کشوری آن است.همچنین استان های 
و  البرز  شرقی،  فارس، آذربایجان  رضوی،  خراسان  اصفهان، 
خوزستان شش استانی هستند که با دارا بودن مجموع 39 درصد 
تهران  استان  از  در سال 95 پس  خالی کشور  خانه های  از کل 
خالی  خانه های  بیشترین  دارای  استان های  بعدی  رتبه های  در 
خراسان  و  احمد  بویر  و  کهگیلویه  ایالم،  دارند.استان های  قرار 
خالی  خانه های  پایین ترین سهم  رتبه های  در  ترتیب  به  شمالی 
از کل کشور قرار می گیرند ضمنا نرخ خانه های خالی تمامی این 
استان ها پایین تر از نرخ متوسط کشوری یعنی ۱۱.3 درصد است.
طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، طی سال های ۱39۰ 
تا ۱395 جمعیت کشور از 75.۱ به 79.9 میلیون نفر و تعداد 
خانوار از 2۱.۱ میلیون نفر به 24.۱ میلیون نفر رسیده است. این 
افزایش جمعیت و افزایش تعداد خانوار به معنای افزایش تقاضای 
داشته  تقاضا  میزان یک مسکن  به  اگر هر خانوار  است.  مسکن 
باشد، میزان تقاضای ناخالص کل مسکن به تعداد خانوارها خواهد 
بود.از سوی دیگر، بین سال های ۱39۰ تا ۱395 سهم خانوارهای 
دارای مسکن ملکی در کشور از 62.7 درصد به 6۰.6 درصد و 
نیز تعداد واحدهای مسکونی معمولی )بدون احتساب خانه های 
خالی( از ۱9.9 میلیون به 22.8 میلیون واحد رسیده است. بدین 
ترتیب با کسر تعداد واحدهای مسکونی که در ملکیت افراد است، 
نیستند.کل  ملکی  مسکن  صاحب  خانوار  میلیون   8.6 میزان  به 
و 663  میلیون  در سال 9۰ حدود 2۱  موجودی مسکن کشور 
هزار واحد بوده که با ۱7 درصد رشد به 25 میلیون و 4۱2 هزار 
آمار خانه های خالی  واحد در سال 95 رسیده است. در مقابل، 
و  میلیون   2 به   9۰ سال  در  واحد  هزار   663 و  میلیون  یک   از 
587 هزار واحد در سال جاری افزایش یافته و حدود 55 درصد 
رشد کرده است. بررسی ها نشان می دهد تصفیه بازار مسکن از 
به  است؛  نیازمند  ترکیبی  راهکار  بسته  یک  به  خالی،  خانه های 
رساندن  و  مواجهه  برای  نسخه ای  تک  راهکارهای  که  معنا  این 
و  بود  نخواهد  متعارف جواب گو  به سطح  تعداد خانه های خالی 
باید متناسب با این که خانه های خالی در هر استان چه ویژگی ها، 
یا هر  به هر شهر  چه حجم و چه شرایطی دارد، نسخه مربوط 
کارشناسان  از  شود.بسیاری  اجرا  و  تهیه  بومی  به صورت  استان 
و تحلیلگران اقتصاد مسکن معتقدند یکی از مهم ترین ابزارهای 
بازار  در  خالی  خانه های  تعداد  افزایش  از  جلوگیری  و  کنترل 
از کشورها  ابزارهای مالیاتی است. در برخی  از  مسکن، استفاده 
برای تنظیم بازار مسکن و تصفیه آن از آمار باالی خانه های خالی، 
اخذ مالیات از مالکان این آپارتمان ها را در دستور کار خود قرار 
مورد  در  زیادی  مطالعات  ایران  در  اگرچه  که  راهکاری  داده اند؛ 
آن انجام شده، اما تاکنون به دالیل زیادی از اجرا باز مانده است.
را هم  در حال حاضر مصوبه مجلس  بر خانه های خالی  مالیات 
دارد و به گفته وزارت اقتصاد، همکاری وزارت راه و شهرسازی 
برای ایجاد سامانه ملی اسکان را می طلبد. با این حال، وزیر راه 
وشهرسازی تاکید دارد: مسوول این سامانه، سازمان امور مالیاتی 
آنها  به  طرح  این  اجرای  در  نیز  وشهرسازی  راه  وزارت  و  است 
کمک خواهد کرد.عباس آخوندی در پاسخ به این سوال که عدم 
راه اندازی سامانه خانه های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها 
شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این باره کرده اند، 
وشهرسازی  راه  وزارت  ساختمان  و  مسکن  معاونت  کرد:  عنوان 
خانه های  از  مالیات  دریافت  سامانه  راه اندازی  پیگیری  حال  در 
این  پیگیری  درحال  معاونت  این  بنابراین  است،  از سکنه  خالی 
موضوع از سازمان امور مالیاتی است.وی با تاکید بر این که سامانه 
به  زودی  به  سکنه  از  خالی  خانه های  از  مالیات  دریافت  طرح 
در حال  این طرح  اجرایی شدن  اجرایی می رسد، گفت:  مرحله 
پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها تهیه شده است.این 
در شرایطی است که احمد توکلی، نماینده سابق مجلس با انتقاد 
از تعلل دولت در راه اندازی سامانه ملي امالک و اسکان کشور، 
مالیات  تومان  میلیارد  این کار هر سال چند صد  با  تاکید کرد: 
خانه های خالی به خزانه ریخته می شد و با عمل نکردن به این 
مصوبه خسارت سنگینی به دولت و مردم اجاره نشین وارد شده 
است.رییس دیده بان عدالت و شفافیت با اشاره به این که شفافیت 
شهرسازی  و  مسکن  وزارت  گفت:  است،  فساد  حذف  مقدمه 
و  امالک  ملی  سامانه  راه اندازی  بر  مبنی  قانونی  مصوبه  به  باید 
خانه های  از  مالیات  اخذ  امکان  فراهم شدن  برای  اسکان کشور 
خانه های  براي  که  زمانی  وی،  اعتقاد  کند.به  عمل  زودتر  خالي 
خالی مالیات وضع شود، صاحبان آن ها انگیزه پیدا می کنند تا 

واحدهای مسکن خالی خود را برای اجاره عرضه کنند.

یادداشت

ادامه روند نزولی نرخ مرغ در بازار

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از ادامه روند نزولی 
قیمت مرغ در بازار خبر داد وگفت: نرخ این کاال در 
مراکز خرده فروشی به 78۰۰ تومان رسیده است.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی یوسف خانی 
از ادامه روند نزولی قیمت مرغ در بازار خبر داد 
و گفت: نرخ این کاال در مراکز خرده فروشی به 
78۰۰ تومان رسیده است. وی اضافه کرد: قیمت 
درب  فروشی  عمده  در  گرم  مرغ  هرکیلوگرم 
کشتارگاه 7۰۰۰ تومان و توزیع درب واحدهای 
صنفی 7۱5۰ تومان است. رئیس اتحادیه پرنده 
و ماهی اضافه کرد: همچنین قیمت عمده مرغ 
کشتار شمال در میدان بهمن 65۰۰ تومان است.

  استخدام  ۱8 هزار نفر
 در دستگاه های دولتی

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از 
استخدام ۱8 هزار نفر در دستگاه های دولتی خبر 

داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، جمشید انصاری 
روز  نفر  هزار   ۱8 استخدام  آگهی  کرد:  اظهار 
شد  اعالم  سنجش  سازمان  سایت  در  سه شنبه 
با  استخدام  متقاضی  افراد  نام  ثبت  شنبه  از  و 
شرایط ذکر شده در متن آگهی آغاز می شود.وی 
متوسط سن مدیریت در کشور را در حال حاضر 
47 سال اعالم کرد و گفت: در نظر است تا پایان 
برنامه ششم متوسط سن مدیریت در کشور به 
4۰ سال برسد.انصاری با بیان اینکه دولت تالش 
رفع  و  برآورده کردن خواسته ها  کرده در جهت 
بیان کرد: در  بردارد،  نیازهای مردم قدم هایی را 
با  باید کارهای در دست اجرا  از زمینه ها  برخی 
سرعت بیشتری انجام شود و یا برخی از کارها در 
حوزه های جدید مورد توجه دولت قرار گیرد.رئیس 
با تاکید  سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
براینکه دولت باید به کسانی که آمادگی دارند در 
صنایع تبدیلی سرمایه گذاری کنند، کمک کند، 
دارد  برای محصوالتی که جنبه صادراتی  گفت: 
باید در جهت ایجاد تسهیالت برای تولید کنندگان 

و صادر کنندگان کمک کرد.

ممنوعیت اعطای تسهیالت به 
مدیران از محل اعتبارات دولت 

معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی 
اعطای  ممنوعیت  از  کشور  محاسبات  دیوان 
اعتبارات  محل  از  دولتی  مدیران  به  تسهیالت 

دولت خبر داد.
و  پولی  ازپژوهشکده  نقل  به  زمان  گزارش  به 
امور عمومی و  بانکی، معاون فنی و حسابرسی 
ممنوعیت  از  کشور  محاسبات  دیوان  اجتماعی 
محل  از  دولتی  مدیران  به  تسهیالت  اعطای 
اعتبارات دولت خبر داد.کیومرث داودی، معاون 
فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان 
دستگاه های  به  نامه ای  طی  کشور  محاسبات 
اعطای  معاونت،  این  حسابرسی  تحت  اجرایی 
هرگونه تسهیالت از محل اعتبارات دستگاه های 
مدیره،  هیات  اعضای  عامل،  مدیران  به  اجرایی 
ممنوع  را  اجرایی  دستگاه های  مدیران  و  روسا 

اعالم کرد.

خبر

رئیس کل بانک مرکزی گفت: عملکرد ترتیبات 
کامال  ماه  یک  از  کمتر  مدت  در  ارزی  جدید 

رضایت بخش است.
ازصداوسیما، ولی اهلل  نقل  به  به گزارش زمان 
سیف اظهار کرد: 2۱ فروردین که تصمیم گرفته 
تالش  شود  اجرایی  ارزی  جدید  ترتیبات  شد 
این بود که این ترتیبات هر چه سریعتر پیاده 
اتخاذ  از  ماه  : هنوز یک  افزود  سازی شود.وی 
این تصمیم نگذشته است خوشبختانه فضای 
کامال متفاوتی بر بازار ارز حاکم است. سیف با 
بیان اینکه بنا به حساسیت های موجود از جانب 
رئیس جمهور و پیگیرهای مستمر جهانگیری 
شده  برگزار  زمینه  این  در  مستمری  جلسات 
است گفت: در این مدت دستگاه های مرتبط 
همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی ،  وزارت جهاد کشاورزی 
و بهداشت همکاری بسیاری خوبی در این زمینه 
داشته اند و توانسته ایم تصمیمات اخیر را هر 

چه سریعتر پیاده سازی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در مدت 
اجری این طرح بخشنامه های بسیاری صادر شده 
و تصمیمات الزم اتخاذ شده است گفت:امروز به 
نظر می رسد آرامش نسبی در استقرار مدل و 
ترتیبات جدید ایجاد شده است. سیف با بیان 

اینکه ذینفعان مختلفی در بازار ارز کشور حضور 
دارند همچون صادر کنندگان ، وارد کنندگان 
و مدیران بنگاه های اقتصادی در ساختار نیما 
این  درمجموع  گفت:  کنند  می  نقش  ایفای 
بازیگران از نحوه عملکرد سامانه نیما احساس 
رضایت دارند و خوشبختانه بعنوان دستاوردی 
که کمتر ازیک ماه حاصل شده دستاورد قابل 
قبول و رضایت بخشی است.وی گفت: در حال 
حاضر بازیگران و ذینفعان بازار جدید الکترونیکی 
پیدا  این سامانه  در  را  نقش خود  ارزی کشور 
کرده اند و همه چیز برای ادامه فعالیت آنها آماده 

است. وی گفت: هدف اصلی از اجرای سیاست 
های جدید ارزی نهادینه کردن آرامش و ثبات 
در اقتصاد و مصون سازی آن از هرگونه التهابی 
است که از بیرون توسط دشمنان به اقتصاد ما 
تحمیل می شود. سیف با بیان اینکه خوشبختانه 
این ساختار جایگاه خودش را در اقتصاد کشور 
با اطمینان کامل  پیدا کرده است و می تواند 
پاسخگوی نیازهای ما باشد گفت: بین منابع و 
مصارف ارزی کشور تعادل وجود دارد و به هیچ 
وجه جای نگرانی برای تامین نیازهای اقتصادی 
کشور وجود ندارد. وی با اشاره اینکه می خواهیم 

اولویت اصلی و واقعی اقتصاد را مشخص کنیم 
باید بتوانیم با سهولت و سریعترین روش تامین 
ارزی کنیم گفت: در شرایط موجود و با اشرافی 
که بوجود آمده همه نیازهای واقعی تامین شده 
است.سیف در ادامه سخنان خود آماری هم از 
و  ارائه کرد  نیما  ارزی سامانه  معامالت  میزان 
افزود: از صبح روز 22 فروردین ماه 6 میلیارد 
5۰۰ میلیون دالر ثبت سفارش و تخصیص ارز 
بصورت صدور حواله و گشایش ال سی تامین 
شده و درهمین مدت صادر کنندگان نیز یک 
میلیارد دالر ارز خود را در سامانه نیما فروخته 
اند. سیف با اذعان به اینکه هنوز برخی از موارد 
مشخص  انها  به  تخصیص  نحوه  و  ارز  به  نیاز 
نیازها  از  مورد   33 تاکنون  گفت:  است  نشده 
را شناسایی کرده ایم و این مسیر در روزهای 
آینده نیز ادامه خواهد یافت. سیف تعیین نشدن 
کار  سازو  این  در  ها  کار صرافی  و  نوع کسب 
جدید را از دیگر مشکالت سیاست های اخیر 
ارزی دانست و افزود: صرافی ها همکاران ما در 
بانک مرکزی هستند و در مقاطعی کمک های 
زیادی به اقتصادکشور کرده اند بنابراین به زودی 
مشکل آنها بویژه در زمینه خرید و فروش ارز 
بصورت فیزیکی و اسکناس را نیز حل خواهیم 

کرد.

رئیس کل بانک مرکزی؛

سیاست های ارزی آرامش را به اقتصاد کشور باز گرداند

 استرداد ۱۵۰۰ خودرو 
در یک سال

تخصیص ۴.۵ میلیارد دالر ارز 
۴۲۰۰ تومانی

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان گفت: در دو یا سه سال گذشته 

۱5۰۰ خودرو در یک سال مسترد شده است.
اظهار  نوابی  سیدمحمود  زمان،  گزارش  به 
کرد: در رابطه با خودروسازها شعاری برخورد 
حقوق  از  حمایت  آیین نامه  و  نمی شود 
مصرف کنندگان خودرو نیز به تصویب رسیده 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  است.معاون 
یادآور شد: در سنوات گذشته سابقه استرداد 
خودرو در خودروسازهای بزرگ وجود نداشت 
ولی در حدود دو تا سه سال گذشته ۱5۰۰ 
خودرو در یک سال مسترد و برای تعمیرگاه ها 
تعمیر  برای  و  صادر  مشخصی  دستورالعمل 
سه ماه و برای قطعه شش ماه گارانتی تعیین 

شده است.نوابی افزود: ورود سازمان حمایت از 
تغییرات  و  نوسانات  مصرف کننده در شرایط 
قیمت طال نمی تواند آنی و اثربخش باشد، چرا 
که بانک  مرکزی عرضه کننده و کنترل کننده 
در این بخش است و کارخانه تولید مسکوکات 
شد.این  وارد  آن  در  بتوان  که  ندارد  وجود 
با  رابطه  در  سازمان  این  داد:  ادامه  مسئول 
می تواند  می کند،  عرضه  کارخانه  که  قیمتی 
ورود پیدا کند ولی قیمتی که در مبادالت بازار 
به وجود می آید، مبادالت دست دوم است که 
این سازمان تاثیری در آن ندارد. اگر کسی در 
رابطه با این مسئله شکایت کند، قاعدتا اتحادیه  
این بخش که زیر نظر اصناف است باید ورود 

پیدا کند.

از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
تخصیص 4.5 میلیارد دالر ارز 42۰۰ تومانی 
گفت:  و  داد  خبر  کاالها  سفارش  ثبت  برای 
سامانه ثبت سفارش بسته نیست و محدودیتی 

وجود ندارد.
مجتبی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
فعاالن  از  برخی  اینکه  بر  مبنی  خسروتاج 
سامانه  که  می کنند  عنوان  اقتصادی 
ارز  نرخ  به دلیل یکسان سازی  ثبت سفارش 
برخی  برای  تومانی  دالر 42۰۰  تخصیص  و 
از کاالها بسته است ،گفت: هیچ خللی در کار 
ثبت سفارش وارد نشده و مشکلی در سامانه 
ثبت سفارش وجود ندارد.معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت افزود: البته به سازمان توسعه 

تجارت نیز اعالم شده که سامانه ثبت سفارش 
با بررسی که صورت گرفت،  اما  بسته است، 
از خطوط  مشخص شد که اختالل در یکی 
مخابراتی این مشکل را به وجود آورده است، 
اما در حالت کلی هیچ محدودیتی برای ثبت 
سفارش کاالها وجود ندارد و هم اکنون ثبت 
سفارش در حال انجام است.وی در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه آیا آماری وجود دارد 
 42۰۰ دالر  با  سفارش  ثبت  میزان  چه  که 
تومانی انجام شده است، تصریح کرد: با توجه 
از  بانک مرکزی،  به اعالم رسمی رئیس کل 
تا  جاری  سال  ماه  فروردین  دوم  و  بیست 
کنون، بیش از 4.5 میلیارد دالر ارز تخصیص 

داده شده است.

 4۰ قراردادهای  برجام،  از  آمریکا  خروج 
را  ایران  با  بوئینگ  و  ایرباس  دالری  میلیارد 

با اما و اگرهایی مواجه کرده است.
دولت  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پس  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
از نقض تعهدات خود در برجام مجوز فروش 
را  ایرباس  و  بوئینگ  مسافربری  هواپیماهای 
خزانه  وزیر  منوچین«  کند.»استیو  می  لغو 
داری آمریکا پس از خروج واشنگتن از برجام 
این خبر را در یک کنفرانس خبری اعالم کرد. 
ترامپ عالوه بر اعالم خروج از معاهده برجام، 
گفت که تحریم های اقتصادی با شدت بسیار 
این  که  خواهند گشت  باز  ایران  به  بیشتری 
تجهیزات  خرید  و  نفت  صادرات  ها  تحریم 
هواپیماهای  خرید  قراردادهای  و   نفتی 
مسافربری و غیرنظامی را نشانه گرفته است.

ترامپ که همواره توافق نامه هسته ای ایران 
را برای آمریکا مایه تاسف می دانست، حاال به 
و  تایید زد  اندازی های مداومش مهر  سنگ 
به ادامه توافق هسته ای با ایران خاتمه داد.

در  آمریکا  بوئینگ  و  ایرباس  اروپایی  شرکت 
مجموع قراردادهایی را به ارزش 4۰ میلیارد 
دالر با شرکت هواپیمایی ایران ایر و آسمان به 
امضا رسانده بودند و قرار بود هرکدام به ترتیب 
۱۰۰ و 8۰ فروند هواپیما را به ایران تحویل 

داری  خزانه   وزیر    - منوچین  دهند.استیون 
ایاالت متحده آمریکا –بعد از سخنرانی ترامپ 
تحریم های  بازگشت  از  پس  که  کرد  اعالم 
اقتصادی علیه ایران، مجوز فروش هواپیماهای 
و  لغو خواهد شد  ایران  به  ایرباس  و  بوئینگ 

این شرکت ها نیز تنها چندماه فرصت دارند 
تا به این همکاری ها پایان دهند.احتمال لغو 
از  به روز  قرارداد خرید هواپیماهای جدید و 
سوی بزرگترین غول های هواپیماسازی برای 
ناوگان هواپیمایی و حمل و نقل هوایی ایران 
شود؛  محسوب  ناخوشایندی  خبر  می تواند 
هواپیماهای  این  تحویل  صورت  در  چراکه 
با  توانستند  می  ایران  های  ایرالین  جدید، 
خود،  بین المللی  مسافران  و  افزایش خدمات 
عالوه بر افزایش درآمد و امنیت پروازی خود، 
با  و  شده  تبدیل  خاورمیانه  منطقه  هاب  به 
فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  های  ایرالین 
گوی  اکنون  هم  که  قطر  و  امارات  همچون 
رقابت را از ایران ربوده اند، به رقابت بپردازد.

به گفته بسیاری از تحلیلگران، خروج آمریکا 
از برجام موجب ضرر مالی 4۰ میلیارد دالری 
خواهد  هواپیماسازی  های  شرکت  این  به 
مدیرعامل  معاون   – جاندرو  شد.گوردون 
خبر  به  واکنش  در  ای  بیانیه  در   - بوئینگ 
اقدامات  در  ما  گفت:  برجام  از  ترامپ  خروج 

خصوص  این  در  آمریکا  دولت  با  بعدی، 
از سیاست  باید  مشورت خواهیم کرد چراکه 
های کشور خود، ایاالت متحده، پیروی کنیم.

که  کرده  اعالم  ای  بیانیه  در  نیز  ایرباس 
با  قراردادمان  لغو  درباره  ما  گیری  تصمیم 
از  پس  ایر  برد.ایران  می  زمان  قطعا  ایران، 
 2۰ و  ایرباس  هواپیمای  فروند   ۱۰۰ برجام 
فروند هواپیمای توربوپراپ ATR را سفارش 
و  ایرباس  فروند  سه  تاکنون  که  بود  داده 
است. گرفته  تحویل  را   ATR فروند  هشت 

از  شماری  اینکه  دلیل  به  اروپایی  شرکتهای 
آمریکا  در  آنها  تولیدی  هواپیماهای  قطعات 
واشنگتن  صادرات  مجوز  به  می شود،  تولید 
تا  دارند.  نیاز  قراردادهایشان  تکمیل  برای 
برخی  برجام،  از  آمریکا  خروج  اعالم  از  قبل 
هواپیماهای  تحویل  برای  الزم  مجوزهای  از 
ایرباس به ایران از سوی واشنگتن داده شده 
بود اما حاال با خروج این کشور از برجام معلوم 
نیست دقیقا چه بر سر سرنوشت قراردادهای 

خرید هواپیما می آید.

آمریکا مجوز فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس را لغو می کند

ضرر ۴۰میلیارد دالری در انتظار ایرباس و بوئینگ

 مفقودی
برگ سبز وسند کمپانی تویوتا  اف جی 45 مدل ۱362 به رنگ نوک مدادی روغنی 
پالک959ب۱4ایران  شماره  و  شاسی3942۱۰  شماره  موتور788659  شماره  به 

 میاندرود 82مفقود گردیده و درجه اعتبار ساقط می باشد

 مفقودی
 المثنی سند کمپانی هیوندای مدل 86 با شماره پالک 9۱5ج26ایران 82با شماره 
از  و  گردیده  ۱R853۱۱۰۰8465مفقود  شاسی  شماره   C4EB68789۱9موتور

 بابلدرجه اعتبار ساقط می باشد

ابالغ وقت
 دادرسی

 نظر به اینکه خواهان آقای مهران کفشگر جلودار با وکالت راضیه  فالح دادخواستی 
شعبانعلی  فرزند  گتابی  طاهرنژاد  کاظم   -۱ طرفیت  به   وجه  مطالبه  خواسته  به 
2- وحید علیزاده ملک خیری فرزند خیراهلل 3- علیرضا فطن فرزند حسن در این 
شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی به کالسه 3/96/97ثبت و برای 
مورخه 97/3/22ساعت 9 صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجموعه مکان 
بودن خوانده و تقاضای خواهان به استناد ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و به خوانده ابالغ می گردد که 
در وقت رسیدگی در شعبه سوم شورای حل اختالف بابل حاضر و قبل از آن جهت 
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف 
بابل مراجعه نماید در غیر اینصورت مفاد دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب 

اقدام مقتضی بعمل خواهد امد
 مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

مفقودی
کارت  شماره  ۱4و  ۱35ع72ایران  پالک  شماره  با  چرخ  ده  ولوو  هوشمند  کارت   

بابل 2637775مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای فرهاد بهمنیار فرزند رضوان خواهان  فاطمه 
محمدی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرهاد بهمنیار به خواسته طالق به درخواست 
زوجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 96۰998۱9884۰۰682شعبه 
اول دادگاه عمومی حقوقی بخش چمستان ثبت و وقت رسیدگی مورخ97/4/۱9 ساعت ۱2 
و نیم تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به 
علت مجهول المکان  بودن خوانده فرهاد بهمنیار و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گرددم. الف 97/۱96
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی عمومی حقوقی بخش چمستان سید مصطفی حسینی 

برگه اجراییه
 مشخصات محکوم له  بانک مهر اقتصاد به وکالت مهدی پهلوان نژاد به نشانی ساری میدان 

امام ابتدایی خ جام جم وکیل بابل خیابان طالقانی پاساژ قلی تبار طبقه دوم 
بوتیک مختارزاده2-   روز  بازار  بابل  نشانی  به  امید مختارزاده  علیه  مشخصات محکوم 
عبداهلل رضازاده بابل خیابان کشاورز پورگنجی 22 شهرک امام رضا واحد ۱4کد پستی 
47۱78۱4488 به موجب رای شماره 47۰ تاریخ 96/5/28شعبه دوم شورای حل اختالف 
شهرستان بابل و رای  شماره 2/۱4۰/96تاریخ 96/2/27شعبه دوم دادگاه عمومی بابل که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است  به مبلغ ۱7۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت هزینه  
دادرسی وحق  الوکاله وکیل طبق تعرفه و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/۱/5لغایت 

اجرای حکم در حق خواهان صادر گردد نیم عشر  دولتی
 مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به  آقای علی گنجیان مشهد سرایی فرزند بهروز شاکی آقای حسن فضلی 
جلودار شکایتی علیه متهم آقای علی گنجیان مشهد سرایی مبنی بر تخریب و توهین به 
اشخاص عادی مطرح که به این شعبه ارجاع و شماره پرونده کالسه 96۰9982۰233۰۱۱23 
به شماره بایگانی97۰۰65 شعبه ۱۰7 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ۱۰7 جزایی سابق 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 97/4/2ساعت هشت و نیم تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست شاکی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا متهم  
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 
منشی شعبه ۱۰7 دادگاه کیفری دو شهرستان بابل ۱۰7 جزایی سابق رضا نجار فیروزجایی



اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی 
بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.

خلیل جبران

سخن حکیمانه

سحر بلبل حکایت با صبا کرد 
 که عشق روی گل با ما چها کرد

از آن رنگ رخم خون در دل افتاد 
 و زان گلشن به خارم مبتال کرد

امروز با حافظ

 دومین چاپ »بیخودی« 
در نمایشگاه کتاب تهران

چاپ دوم مجموعه غزل »بیخودی« 
به سی و یکمین نمایشگاه کتاب 

تهران رسید.
در  شاعر،  نورقربانی  محمدمهدی 
این خبر  اعالم  با  با  مهر،  گفتگو 
تاکید کرد: قرار بود مجموعه دیگری شامل گلچینی 
از غزل های »بیخودی« و غزل های جدید در انتشاراتی 
دیگر از من به چاپ برسد اما رسیدن »بیخودی« به 
چاپ دوم تصمیمم را تغییر داد و بنا شد همین کتاب 
با طرح جلد و ویرایش دوباره به نمایشگاه کتاب بیاید.

وی افزود: با گذشت سه سال از چاپ اول این مجموعه، 
اکنون سلیقه من همه غزل های این کتاب نیست و اگر 
تصمیم نخستم را عملی می کردم، تعداد کمتری از این 

آثار برای چاپ در یک مجموعه جدید ارائه می شد.
این شاعر ادامه داد: از طرفی مخاطبان با غزل هایی هم 
که اکنون در سلیقه ام نیست ارتباط می گیرند و این 

موضوع دلیلی بر انتشار چاپ دوم کتاب بود.
نورقربانی تاکید کرد: انتظار دارم با حمایت های بهتر 
ناشر، این چاپ پخش بهتری داشته باشد و در معرض 
معرفی  نحوه  از  هرچند  بگیرد.  قرار  مخاطبان  دید 
کتاب رضایت ندارم و امیدوارم در آینده آثارم به شکل 

موثرتری چاپ و معرفی شود.
کمتری  وقت  شخصی  دالیل  به  شد:  یادآور  وی 
برای حضور در محافل ادبی و به روز کردن صفحات 
مجازی ام دارم و در این شرایط فکر می کنم انتشار آثار 
به شکل مکتوب بهتر جواب می دهد. البته می دانم 
بدل  قوی  رسانه  یک  به  روزها  این  مجازی  فضای 
شده اما فعال حس خوبی برای کار کردن در این فضا 
ندارم، شاید من هم در آینده بتوانم در این فضا حضور 
جدی تری داشته باشم. نورقربانی در پایان از مخاطبانی 
که به اشکال مختلف خواننده اشعار او هستند و آثارش 
را پیگیری می کنند تشکر و اعالم کرد چاپ دوم 
»بیخودی« از طریق انتشارات شانی واقع در غرفه 34 

راهرو ۱9 شبستان نمایشگاه کتاب قابل تهیه است.

در دنیاي کتاب
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اوقات شرعی

حضور سازمان سینمایی حوزه هنری در بازار جشنواره 
فیلم کن

سازمان سینمایی حوزه هنری با 4 
فیلم بلند سینمایی، 2 انیمیشن، 
مجموعه ای  مستند،  فیلم   4
همچنین  و  کوتاه  فیلم های  از 
فیلم  بازار  در  محصوالت 2۰۱7 

جشنواره کن حضور دارد.
روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
عمومی سازمان سینمایی حوزه 
از  یکی  که  سازمان  این  هنری، 
و  تولیدکننده  مراکز  مهم ترین 

توزیع کننده فیلم های بلند سینمایی، مستند، کوتاه و انیمیشن در ایران محسوب می شود 
در غرفه ای مستقل  در بازار بین المللی هفتادمین و یکمین جشنواره فیلم کن حضور دارد.
سازمان سینمایی حوزه هنری با فیلم های بلند سینمایی »سرو زیر آب«، »سورن جان«، 
»اسکی باز« و »دایان«، فیلم های مستند »راه دل«، »ادوارد«، »ارثیه پدری« و »ابوایست« 
و مجموعه ای از فیلم های کوتاه باشگاه فیلم سوره شامل »مردی که فراموش می کرد نفس 

بکشد«، »دوئل«، »مادر«، »به همین سادگی« و غیره در این بازار شرکت کرده است.
بازار فیلم کن که هر سال همزمان با جشنواره بین المللی فیلم کن برگزار می شود، 
۱8 اردیبهشت ماه با حضور توزیع کنندگان، خریداران، نمایندگان کمپانی های بزرگ 
فیلمسازی و نمایندگان جشنواره های معتبر بین المللی آغاز به کار کرد و تا 27 اردیبهشت 

ادامه دارد.

خبر

دومین روز از  جشنواره تئاتر دانشگاهی با ۱2 اجرای نمایشی به پایان 
رسید. 6 اجرا در بخش صحنه ای و 6 اجرا در بخش تجربه های اجرا. 
در این دوره، مجموعه تئاترشهر با دو سالن پالتو اجرا و قشقایی به 
عنوان یکی از میزبانان اجراهای دانشجویی است. نمایش »چند روایت 
مجهول و روزانه« و نمایش »پوبلیکومس بشیمبوفونگ«، از آثار این 
دومین روز بودند. »پوبلیکومس بشیمبوفونگ«، به کارگردانی امیر 
اخوان، نمایشی با شیوه اجرایی متفاوت است که از هیچ ساختار 
شیوه  به  نمایش  نمی کند.  پیروی  بازی  و  متن  میان  دیالکتیکی 
کالسیک نگاشته نشده و اتفاقات صحنه در قبل و بعد از آن تکرار 
نمی شود. هر اجرا با برخی دیالوگ ثابت و مفروض و برخی دیالوگ 
خلق الساعه و بازی های از پیش تعیین نشده پیش می رود که براساس 
شیوه اجرایی شکستن دیوار چهارم اجرا می شود. در این اثر دنیایی به 
نمایش گذاشته نمی شود. زمان و مکانی ندارد و امر واقع همان امر حال 
حاضر است. استمرار زمان حالی که تماشاگر و بازیگر با یکدیگر آنرا 
همزمان تجربه می کنند. در بخش هایی از نمایش تماشاگران بازیگرند 
و در عین حال تماشاگرند. و البته این جا به جایی سوژه و ابژه دائما 
تا پایان نمایش میان بازیگران و تماشاگران در رفت و برگشت است. 
لحن اثر به واسطه شیوه اجرا و ساختارشکنی و جدلی که با تئاتر دارد، 
طنز است. نگاه جدی و بعضا کالسیک درام در آن وجود ندارد. جایگاه 
نگاه از تاریکی به قلب روشنی در مقابل نگاه از روشنی در پایین صحنه 
به تاریکی روبروی پیش چشم بازیگر مرزی مخدوش و فرو ریخته 
می شود و تماشاگر است که اولین تجربه حضور خود بر صحنه را 
)اگر اجرایی این چنین را تا پیش از این تجربه نکرده باشد(؛ از سر 
می گذراند و اوست که باید با بازی خلق الساعه و در لحظه خود صحنه 

را به آتش بکشد! 
درام اپیزودیک

نمایش »چند روایت مجهول و روزانه« به نویسندگی شهرام کرمی و 
سروش طاهری، با موضوع اختالفات خانوادگی و زناشویی، در چند 
اپیزود با داستان هایی که درونمایه اختالف دیدگاه و نظر و تاکید بر 
طالق آنها را به یکدیگر پیوند می دهد. طالق عاطفی، طالق رسمی، 
طالق توافقی، طالق اجباری. در این میان زنان بیشتر از مردان در 

نمایش حضور دارند و به نوعی روایت از سوی زنان نمایش پیش 
می رود. روایتی که در اجرا و بازی، شیوه روایت خطی و رئال را دنبال 
می کند. روایتی که فراتر از طرح موضوع، ایده دیگری برای خود متصور 
نیست و انتظار تماشاگر را از دیدن کار دانشجویی و تجربی نیز چندان 

برآورده نمی کند.
شبه خاطره

در سالن مولوی نیز دو نمایش در همین روز به روی صحنه رفت. 
نمایش »دمل« به کارگردانی سینا نظری و نمایش »داش آکل« به 
نویسندگی و کارگردانی سیاوش حیدری. نمایش »دمل«، داستان زوج 
شبه روشنفکری است که با آمال و آرزوی نویسنده و کارگردان شدن، 
شیوه متفاوتی را برای شروع زندگی مشترک خود انتخاب می کنند 
اما پس از سه سال، مریم پشیمان است و می خواهد خاطراتی را از نو 

بسازد که زمان آن گذشته است. می خواهد عکسهایی با لباس عروس 
و داماد داشته باشد. از آنجایی که او و حمید در زمان ازدواج این 
شیوه شروع زندگی را به تمسخر می گرفتند عکسی از خود ندارند. اما 
مریم اصرار بر پوشیدن لباس عروس، برگزاری مراسم عروسی، عکس 
گرفتن و آتلیه رفتن، سوار ماشین عروس شدن و ... دارد و آنها را انجام 
می دهد. پس از مدتی مرافعه بر سر این موضوعات، مریم از حمید 
می خواهد مجدد از او خواستگاری کند و به صورت زنده در اینستاگرام 
آنرا منتشر کند. آنها برای این فیلم تمرین می کنند و در هنگام جواب 
مثبت دادن مریم، او لحظه ای مکث می کند و نسبت به تصمیم دوباره 
این زندگی دچار شک می شود. ادامه این مسیر به روال سابق برای 
هر دو ممکن نیست. نمایش »دمل«، روایت فاصله گرفتن از ایده ها 
و آروزهایی است که در گذر زمان، واقعیت های زندگی روزمره آنها 
را با کمرنگ می کند. شکافی که ایجاد می شود و عدم پذیرش شرایط 
فعلی در کنار ایده آل گرایی، واقعیت زندگی را به چالش می کشد و در 
این میان سعی در ساختن خاطراتی که هیچگاه امکان تکرار دوباره 
آن به شیوه و شکلی که در ذهن تصور می شود؛ شبه خاطراتی را 
خواهد ساخت که واقعیت را با تقلب و دروغ زشت تر می کند. واقعیتی 
که پذیرش یا رد آن به یک میزان تخریب گر و غیرقابل تحمل است. 
آنجا که در یک  از  دیالوگ،  بر  مبتنی  و  روایتی خطی  با  »دمل« 
میزانسنی باز هم خطی پیش می رود؛ نمی تواند فراتر از مشاجره یک 
زن و شوهری جهان قابل تعمیم تری را پیش روی مخاطب ترسیم 
کند. جهانی که البته با بازی های کمتر حساب شده و حسی که به 
مخاطب منتقل نمی شود، در ترسیم همان چهاردیواری خانه یک زوج 
جوان نیز دچار مشکل است. نمایش »داش آکل« دیگر نمایش امروز، 
اثری ضعیف و هنجار شکنی است که اجرای ضعیف و در ظاهر پر 
ایده آن، به دلیل مشکالت فنی در میانه راه تعطیل می شود. اجرایی 
که سعی دارد با شیوه ای متفاوت داستان خود را روایت کند اما حد و 
اندازه جشنواره دانشجویی را نیز رعایت نمی کند. نه در شیوه اجرا نه 
در اندیشیدن تمهید درست زمان پیش آمدن مشکل فنی. اثری ابتر و 
ناقص الخلقه که البته تماشاگر را با پیش آمدن مشکل فنی خوشحال 

می کند و از جهان کثیفش زودتر خالص می شود.

گزارش دومین روز از جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران

صحنه را به آتش کشیدیم! سوژه، ابژه؛ یا هر دو!
* رویا سلیمی

کاریکاتور

 خروج از برجام  پشیمانی تاریخی برای آمریاک

بهادری- اصفهان: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در جلسه هم اندیشی اصحاب رسانه و مسئوالن درباره 
مصرف بهینه و صرفه جویی آب گفت: از روز 22 اردیبهشت ماه 
امکان ثبت درخواست متقاضیان  لوازم کاهنده مصرف آب با 
سامانه ۱522 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان وجود دارد.  
مهندس هاشم امینی با بیان اینکه امسال در شرایط ویژه ای به 
لحاظ اقلیمی قرار داریم، اظهار داشت: تغییرات اقلیمی باعث 
کاهش بارش های جامد و بارش های منجر به روان آب ها شده 
است.این در حالیست که بارش هایی موثر هستند که بیش از ۱۰ 
میلیمتر باشند هر چند که بارش های اخیر هم بی تاثیر در افزایش 
آبدهی منابع نبوده است  وی افزود: عدم بارش های موثر در حوزه 
فالت مرکزی موجب کاهش منابع آبی شده است و در نتیجه در 
حوزه کشاورزی، شرب و صنعت دچار تنش آبی شده ایم. بدین 
ترتیب در بخش شرب تصمیم بر این گرفته شد تا با رویکرد 
اصالحات ابزاری و رفتاری بتوانیم سازگار با منابع دراختیار از 

تبعات بحران کم آبی در استان کم کنیم .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ابراز داشت: 
امروزه به جای واژه صرفه جویی در مصرف آب، سازگاری کاربرد 
دارد و بر همین اساس کارگروه سازگاری با کم آبی در اصفهان 
به عنوان نخستین استان به منظور تبدیل تهدیدات کم آبی به 
فرصت تبدیل شده است. وی با بیان اینکه بررسی رفتار روزمره 
مصرفی افراد نشان می دهد امکان صرفه جویی در مصرف آب 

وجود دارد، تاکید کرد: بر این اساس با متوجه کردن مردم در 
ارتباط با کمبود منابع آبی باید در این زمینه فرهنگ سازی کنیم.

که در این راستا شرکت آبفا استان اصفهان با اقدامات فرهنگی 
گسترده ایی که در دستور کار قرار داده است توانست موفق شود 
که 86 درصد مشترکین آب را مطابق با الگو مصرف کنند اما 
با این وجود باید مبانی فرهنگ سازی مصرف بهینه در جامعه 

جدی گرفته شود
مهندس امینی نهادینه کردن مصرف بهینه آب را در جامعه 
مستلزم آموزش کودکان ونوجوانان دانست وخاطرنشان ساخت: 
از ابتدای سال تحصیلی 96 تاکنون تا ۱4 اردیبهشت ماه سال 
جاری بیش از ۱7 هزار دانش آموز در اصفهان در محل خانه 
فرهنگ آب تحت آموزش مصرف بهینه آب قرار گرفتند و این 
رویکرد از زمان تاسیس خانه فرهنگ آب در اصفهان که تنها 
استانی هست که دارای چنین مرکزی هست آغاز شده که 
مطمئناً بی تاثیر در فرهنگ سازی مصرف صحیح آب در بین 
آینده سازان کشور نبوده است. هرچند که در حال حاضردر زمینه 
فرهنگ سازی کاهش مصرف آب هنوز از بسیاری از کشورهای 
دنیا عقب هستیم. وی با بیان اینکه فرهنگسازی در زمینه تغییر 
رفتار پیرامون مصرف بهینه آب درجامعه ضروری است، گفت: 
نیازمند آموزش در زمینه اصالحات رفتاری مانند نحوه  صحیح 
مصرف آب توسط مشترکان و همچنین معرفی لوازم کاهنده 
مصرف آب هستیم که بمنظور آشنایی هر چه بیشتر و گسترده تر 

مردم از چگونگی اصالحات رفتاری و ابزاری که در نهایت منجر 
به مصرف بهینه آب شود از ابتدای اردیبهشت ماه بیش از 3۰۰ 
نفر از مروجین مصرف بهینه آب با حضور در محالت ونقاط 
مختلف شهر با توزیع بروشورهایی که به خوبی نحوه رفتار صحیح 
مصرف آب و تاثیرات استفاده از ابزار کاهنده را در بردارد مردم را 
به مصرف درست آب راهنمایی می کنند که بررسی های صورت 
گرفته بیانگر این مسئله بوده که چنین فرایندی بسیارموثر در 
ترویج مصرف صحیح آب در بین مردم بسیار واقع شده است 
. مهندس هاشم امینی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران 
که عرضه رایگان لوازم کاهنده به مردم تاثیر بسزایی در مصرف 
صحیح آب دارد عنوان کرد:  طبق مصوبه مجلس در شورای 
اسالمی در سال95 شرکت آب و فاضالب می تواند هر مشترکی 
که متقاضی لوازم کاهنده مصرف باشد این تجهیزات را در اختیار 
مشترک قرار دهد و سپس به صورت اقساطی بر روی قبوض 
،بهای آن را دریافت کند چرا که طبق قانون، آبفا تا درب منازل 
ارائه دهنده خدمات می باشد وهزینه تأسیسات داخل منزل به 
عهده مالک می باشد بدین ترتیب  از اقدامات این شرکت در 
راستای کمک به صرفه جویی آب توسط شهروندان این است که  
از 22 اردیبهشت ماه هر مشترکی تقاضای نصب لوازم کاهنده 
مصرف دارد می تواند شماره شناسه قبض خود را به سامانه 
۱522 پیامک کند تا شرکت آبفا برای این امر اقدام کرده و مبلغ 

به تدریج بر قبض آب محاسبه می شود.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد:

گذر از تابستان سخت با مدیریت مصرف بهینه آب 

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل 
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي

از سازمان  از پیمانکاران داراي صالحیت  شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل در نظر دارد 
مدیریت و برنامه ریزی جهت انجام موضوع مناقصه با مشخصات ذیل اقدام نماید . از کلیه اشخاص 
حقوقي که تمایل به شرکت در مناقصه دارند دعوت مي نماید جهت دریافت اسناد مناقصه در موعد 
مقرر و اوقات اداري وبه غیر از ایام تعطیل به دبیرخانه این شرکت واقع در اردبیل - مجتمع اداري 

بعثت – شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل مراجعه نمائید. 
ارقام به ریال 

* مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باید به یکي از صورتهاي زیر در پاکت الف به صورت حضوری به دستگاه مناقصه گذار تسلیم 
گردد. 

الف(  اصل فیش واریز وجه مزبور بشماره حساب 4001118907145073 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ب( ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی داراری مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران به نفع کارفرما 
پ( ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

به نفع کارفرما
ت(  اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید

ث(  وثیقه ملکی معادل 85 درصد ارزش کارشناس رسمی آن
اند و طبق اساسنامه فعالیت می  ج(  ضمانتنامه صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده 

نمایند به نفع کارفرما 
* محل تحویل پاکت الف: دبیرخانه شرکت شهرکهاي صنعتي اردبیل . 

- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي تا آخر وقت اداري 97/02/23. 
- مهلت تحویل اسناد : تا آخر وقت اداري 1397/03/03.

- زمان بازگشائي پاکات الف و ب وج: ساعت 10 صبح  مورخ 1397/03/05. 
* مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه از آخرین روز تسلیم پیشنهادات خواهد بود .
* درج این آگهي هیچگونه تعهدي براي  دستگاه مناقصه گذار ایجاد نمي کند .

* مناقصه گران می توانند جهت رویت مناقصات این شرکت به سامانه www.setadiran.ir مراجعه کنند
Internet : w w w . ardebiliec.ir          mail : info @ ardebiliec.ir

شرکت شهرکهاي صنعتي استان اردبیل

موضوع مناقصه

اجرای الیه 
اساس و 

آسفالت معابر 
باقیمانده 

شهرک تخصی 
آب نیر

محل اجراء

شهرک تخصصی 
آب نیر 

محل تامین 
اعتبار

عمرانی

برآورد اولیه  

8/۰۱۰/7۱7/539

مبلغ سپرده 
شرکت در مناقصه

4۰۰/535/877

مبناي قرارداد

فهرست بهای 
تجمیع شده راه 

و باند سال 97

مدت اجراء 
کار

3 ماه

شماره 
مناقصه

97/3

رتبه

حمل و 
نقل

 نوبت دوم

شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان اردبیل

عمومی  روابط  از  گزارش   به   
پروژه اولین عکس از لحظه سقوط 
هواپیما در »ما همه با هم هستیم« 
به کارگردانی کمال تبریزی منتشر 

شد.
بستری  در  فیلم  این  داستان 
کمدی روایت می شود و ماجرای 

سقوط یک هواپیما همراه با مسافرانی است که 
رازهای مختلفی دارند؛ رازهایی که قرار نیست 

تا ابد پنهان بمانند.
هم  با  همه  »ما  از  عکس  اولین 
هستیم« که توسط زهرا مصفا ثبت 
به  را  هواپیما  سقوط  لحظه  شده، 

تصویر کشیده است.
این فیلم هفته سوم فیلمبرداری را 
پشت سر می گذارد و به نظر می رسد 
داشته  ادامه  دیگر  ماه  تا 2  آن  فیلمبرداری 

باشد.

جديدترين خربهااز فيلم كمال تربيزی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: 
با  سیاسی  و  حقوقی  لحاظ  از  دنیا 
ایران همراه و امروز آمریکا از همیشه 
تنهاتر است. سید عباس صالحی در 
حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران درباره تغییر زمان نمایشگاه 
کتاب از ماه اردیبهشت به ماه دیگر 

اظهار کرد: نزدیک به سی سال است که نمایشگاه 
کتاب در اردیبهشت ماه برگزار شده است و وقتی 

که تقویم تاریخی حدود سی سال این 
رویداد را در خود دارد جابجا کردن آن 
کاری غیرممکن است. وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا خروج آمریکا از برجام 
در حوزه فرهنگی ایران تاثیری خواهد 
داشت یا خیر نیز گفت: به نظر می آید 
ما در یک موضع قوی و مقتدر هستیم. 
امروز در شرایطی هستیم که دنیا از لحاظ حقوقی 

و سیاسی با ایران همراه است و آمریکا تنها است.

وزیر ارشاد: آمریکا از همیشه تهناتر است

پس از فروش موفقیت آمیز کمدی 
»اکسیدان« در سال گذشته، حامد 
در  فیلم  این  کارگردان  محمدی 
ابتدا فیلمنامه جدیدی را به شورای 
از  بازدید  برای  و  داد  پروانه ساخت 
کامبوج  کشور  به  آن  لوکیشن های 

رفت و جواد عزتی به عنوان اولین بازیگر این فیلم معرفی 
عنوان جدیدترین  به  هم  امیر جعفری  تازگی  به  اما  شد. 
بازیگر به فیلم محمدی اضافه شده است. کمدی »اکسیدان« 
در  گذشته  سال  تابستان  محمدی،  حامد  کارگردانی  به 
سینماهای کشور به روی پرده رفت. این فیلم با وجود تحریم 

حوزه هنری، بیش از ۱۰ میلیارد تومان 
فروش کرد و به پنجمین فیلم پرفروش 
سینمای ایران در سال 96 تبدیل شد. 
فیلمنامه  فیلم،  این  از  پس  محمدی 
»چهار انگشت« که پیش تر »2۰ سانت« 
نام داشت را به شورای پروانه ساخت ارائه 
کرد و به همراه جواد عزتی به کشور کامبوج محل فیلمبرداری 
این فیلم سفر کرد. امروز نقد سینما رسانه حوزه هنری اعالم 
کرد که پس از جواد عزتی، امیر جعفری هم به فیلم جدید 
محمدی اضافه شده تا زوج پر فروش »اکسیدان«، در فیلم 

»2۰ سانت« هم ایفای نقش کنند.

جواد عزتي و امیر جعفري در فیلم ٢0سانت


