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رهبر معظم انقالب تاکید کردند : 

کتابخوانی از ضرورت های زندگی مردم
 بویژه جوانان است

روحانی در تماس تلفنی صدر اعظم آلمان:

حفظ تضمین  چگونگی  وپا  ار
کند مشخص  را  برجام  در  ایران  منافع   

  

به گزارش زمان ،  یک خبرگزاری ژاپنی به نقل از یک مقام 
دیپلماتیک ایران خبر داد که وزرای خارجه ایران و سه 
کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه روز سه شنبه در 

3بروکسل دیدار می کنند

دیدار ظریف و وزرای خارجه 

سه کشور اروپایی 
به گزارش زمان، مشاور خودرویی وزیر صنعت با بیان اینکه 
عمدتا در گذشته در حوزه قطعه سازی، کپی برداری صورت 
می گرفت، گفت: اتفاقی که امروزه شاهد آن هستیم، حضور 

مستقیم قطعه سازان به صورت تولید مشترک درایران است.

به گزارش زمان، خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه اگر 
بگوییم آمریکا نه و اتحادیه اروپا آری، این با عبرت آموزی نمی 
سازد، گفت: اتحادیه اروپا در بدعهدی هیچ چیز از آمریکا کم 

نگذاشته است. 7

شکل گیری قطب های جدید 

خودروسازی در کشور

  باید انسجام داخلی را 

بیش از پیش حفظ کنیم
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سرمقاله
 سیاست ترامپ تخریب نقش 
اروپایی ها در معادالت جهانی 

نگاه روز

چرا مردم سوداگر می شوند؟

درآمد ۴۰۰ میلیون دالری
 از رجیستری

برجام ،اولین عهدشــکنی دونالد ترامپ 
در مــدت کمتر از یک ســال و نیم از 
هنگام به قدرت رســیدن در کاخ سفید 
نخواهد بود و اولین بار نیســت که یک 
معاهده، قرارداد یا پیمــان بین المللی 
را، نقــض می کند و زیــر پا می گذارد.

وی در اولین سال به قدرت رسیدن در 
آمریــکا، ضمن لغو و نقــض تعدادی از 
قوانین داخلی امضاء شده توسط دولت 
قبــل، ابتدا از پیمان مشــارکت ترانس 
پاسیفیک خارج شد. این اتفاق در ژانویه 
2017 رخ داد. وی چنــد مــاه بعد گام 
دیگری برداشت و رسما از پیمان آب و 
هوایی موسوم به 'پیمان پاریس' خارج 
شــد تا جهان و بویژه متحدان اروپایی 

اش را شوکه کند. 
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2 محمدعلی حیدرهایی 
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با برگزاری راهپیمایی؛ مردم پاسخ 
عهدشکنی آمریکا را دادند

آلبرت بغزیان

در اعتراض به اقدام ترامپ

8

2

افتتاح رسمی فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس؛ به زودی

وزیر نفت با اشاره به خروج آمریکا از برجام تشریح کرد؛

 اتفاقی برای صادرات نفت کشور نمی افتد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از افتتاح فاز نخست دولت همراه در هفته 
آینده خبر داده و گفته است: ثبت گوشی های همراه یکی از بخش های 
دولت الکترونیک بود که اجرای آن ۴00 میلیون دالر به درآمدهای 
ازایسنا، محمدجواد آذری  نقل  به  اضافه کرد.به گزارش زمان  کشور 
جهرمی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای استفاده فناوری اطالعات 
در حوزه های توریستی و گردشگری گفت: دولت الکترونیک را به صورت 
جدی پیگیری می کنیم که بخش کوچکی از آن ثبت گوشی های همراه 
بود که اجرای آن ۴00 میلیون دالر به درآمدهای کشور اضافه کرد و از 
ورود قاچاق جلوگیری به عمل آمد.  طرح رجیستری گوشی های موبایل 
که از سال گذشته با برندهای مطرح گوشی های موبایل و تجهیزات 
سیم کارت خور آغاز شده بود، از اول اردیبهشت ماه سال جاری با قرار 

گرفتن تمامی  برندها در این طرح، رسما وارد آخرین مرحله اجرایی شد. 
بدین ترتیب کسانی که قصد خرید گوشی  و تبلت دارند، هنگام خرید 
باید از اصالت گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیم کارت خود و 
ورود این تجهیزات از مبادی رسمی مطمئن شوند. اگرچه رجیستری 
گوشی ها می تواند به جلوگیری از سرقت گوشی  و یا پیدا کردن آن پس 
از گم شدن و مواردی از این دست کمک کند، اما شاید یکی از مهم ترین 
اهدافی که از همان ابتدای اجرای این طرح دنبال شد، جلوگیری از ورود 
حجم باالی گوشی های قاچاق بود که ساالنه درآمد بسیاری از کشور 
خارج می کرد و به ضرر دولت بود؛ به نظر می رسد با طرح رجیستری یا 
ثبت شماره گوشی تلفن های همراه، عالوه بر کاهش محصوالت قاچاق 
 ادامه در صفحه 7تومان برای دولت درآمدزایی به همراه دارد.                و نامعتبر و افزایش واردات رسمی موبایل، ساالنه بیش از هزار میلیارد 

وزیر ارتباطات اعالم کرد: افتتاح فاز نخست دولت همراه

درآمد ۴۰۰ میلیون دالری از رجیستری

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: در صورت ارائه 
تضمین های قطعی از سوی سایر طرف های برجام 
آثار خروج  ایران و جبران  تامین منافع  به  نسبت 
خواهد  ممکن  برجام  حفظ  توافق،  این  از  آمریکا 
دیپلماسی  ازمرکز  نقل  به  زمان  گزارش  بود.به 
عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، در ادامه 
گفت و گوها و رایزنی های دو جانبه میان ایران و 
دیگر اعضای برجام، سرگئی ریابکوف معاون وزیر 
خارجه روسیه روز پنجشنبه 19 اسفند به تهران 
سفر کرده و با سید عباس عراقچی معاون سیاسی 
امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو  وزارت 
کرد. با توجه به اعالم عدم پایبندی دولت ایاالت 
متحده آمریکا به برجام و خروج یکجانبه آن کشور 
و  برجام  اجرای  وضعیت  آخرین  مزبور،  توافق  از 
آمریکا،  حضور  بدون  توافق  این  تداوم  چگونگی 
موضوع اصلی این دیدار بود.معاون سیاسی وزارت 
اشاره  دیدار ضمن  این  در  امور خارجه کشورمان 

به موارد بدعهدی و نقض تعهدات آمریکا در طول 
ایران  اسالمی  کرد جمهوری  اعالم  برجام،  اجرای 
و  روسیه  اروپایی،  های  تمام طرف  با  گو  و  گفت 
ادامه   ، برجام  تداوم  امکان  بررسی  برای  را  چین 
در  کرد  تاکید  عراقچی،  عباس  سید  داد.  خواهد 
سایر  سوی  از  قطعی  های  تضمین  ارائه  صورت 
و  ایران  منافع  تامین  به  نسبت  برجام  طرف های 
جبران آثار خروج آمریکا از این توافق، حفظ برجام 
نیز  روسیه  خارجه  وزیر  بود.معاون  خواهد  ممکن 
دولت  اقدام  از  تاسف  اظهار  ضمن  دیدار  این  در 
تهدیدی  را  اقدام  این  برجام،  از  در خروج  آمریکا 
علیه صلح و امنیت بین المللی دانست و بر تعهد 
با  همکاری  و  برجام  کامل  اجرای  بر  کشور  این 
سایر کشورهای عضو برای حفظ برجام تاکید کرد. 
به  کشور  آن  که  کرد  تصریح  همچنین  ریابکوف 
ادامه  ابعاد  تمامی  در  ایران  با  روابط خود  تعمیق 

خواهد داد.

امکان حفظ برجام در صورت تضمین 
قطعی طرف های دیگر برجام

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، گفت: جام جهانی 
مهم ترین رویداد جهان است و امیدوارم بتوانیم 
لبخند روی لبان مردم ایران بنشانیم.کارلوس کی 
مراسم  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  روش سرمربی 
رونمایی از لباس رسمی تیم ملی در جام جهانی 
2018 روسیه، گفت: جلوه ظاهری تیم ملی با این 
اقدام بی تردید شکیل تر خواهد شد و امیدوارم با 
این ظاهر شکیل بتوانیم در دورن زمین نیز عملکرد 
خوبی در جام جهانی داشته باشیم.سرمربی تیم 
شروع  با  روز   ٣0 تنها  افزود:  ایران،  فوتبال  ملی 
و  داریم  فاصله  جهان  ورزشی  رویداد  ترین  مهم 
هیچ رویداد دیگری این اهمیت را ندارد.وی اظهار 
داشت: یک سوم جمعیت کره زمین، معادل ٥.2 

میلیارد نفر مسابقه فینال فوتبال جام جهانی برزیل 
امید دارد که  را به طور زنده تماشا کردند؛ فیفا 
این تعداد از بینندگان را در این دوره افزایش دهد.

کی روش گفت: براساس تخمین فیفا، هر دیدار 

جام جهانی در روسیه به طور میانگین بین ٣00 تا 
۴00 میلیون نفر تماشا خواهد شد.وی افزود: این 
بدان معناست که دیدارهای تیم ملی برابر مراکش، 
اسپانیا و پرتقال توسط بیش از 1.2 میلیارد نفر 
تماشا خواهد شد. نه فقط یک گل توسط بازیکنان 
بلکه فقط یک تک لبخند بر روی لبان مردم ایران 
بنشاند تاثیر بزرگی است.کی روش ادامه داد: دالیل 
این که امروز دارم می گویم این است که مردم 
اند. ایران هنوز به اهمیت جام جهانی پی نبرده 

که  کنم  می  پیشنهاد  گفت:  ملی  تیم  سرمربی 
فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا باید نام خود 
را به سازمان ملل فوتبال تغییر دهد زیرا بشریت 
در خرداد و تیرماه در کنار هم قرار خواهند گرفت.

لباس تیم ملی فوتبال ایران رونمایی شد                    

کی روش: امیدوارم مردم ایران را خوشحال کنیم

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا دیروز بار دیگر تاکید کرد که این اتحادیه اروپا 
ایران است و  با  مصمم به حفظ توافق هسته ای 
رایزنی های در هفته آینده با وزیران خارجه ایران و 

سه کشور اروپایی پیگیری خواهد شد.
در  موگرینی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کنفرانس وضعیت اتحاد اروپا در فلورانس ایتالیا 
با طعنه ای آشکار به سیاست های دولت آمریکا 
بر  مبنی  زمانه  و  دوره  این  هوای  و  حال  گفت: 
جیغ و داد ، نابود کردن و از هم گسیختن امور 
است اما این راه حل مشکالت نیست.وی افزود: 
ما نیازمند عقالنیت و گفت و گو هستیم . هیچ 
به  که  نیست  قوی  یا  بزرگ  اندازه  آن  کشوری 

تنهایی با جهان مواجه شود. موگرینی در خصوص 
توافق هسته ای با ایران ضمن تاکید بر اینکه این 
است،  بوده  آمیز  موفقیت  و  داده  نتیجه  توافق 
گفت: اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام است 
وزیران  با  آینده  ام که هفته  داده  ترتیبی  و من 
امور خارجه سه کشور فرانسه ، آلمان و انگلیس 
دیدار کنم و متعاقب آن نیز با وزیر امور خارجه 
ایران دیدار خواهیم کرد.وی افزود: وضعیت امروز 
بحران  گسترش  و  مرج  و  هرج  وضعیت  جهان 
است و به نظر می رسد که رویارویی بر عقالنیت 
اما درست در زمانی که اوضاع  یافته است  غلبه 
بخوبی پیش نمی رود، عقالنیت ، آرامش ، احترام 
و گفتگو برای جلوگیری از بدترین سناریو ها و 

نیاز هستند  گسترش مناقشه ها به شدت مورد 
و الزم است توافق هایی که موفق بوده و نتیجه 
داده اند را حفظ کنیم ؛ کاری که ما قصد داریم 
و  دهیم  انجام  ایران  با  ای  هسته  توافق  درباره 
هیچ  کرد:  تصریح  موگرینی  کنیم.  حفظ  را  آن 
تنهایی  به  و  یکجانبه  بطور  تواند  نمی  کشوری 
این  زیرا  کند  نابود  را  ایران  با  ای  هسته  توافق 
توافقی دوجانبه نیست بلکه یکی از میراث های 
جهان است .موگرینی پیش از این نیز سه شنبه 
رئیس  ترامپ  دونالد  سخنرانی  از  پس  بالفاصله 
جمهوری آمریکا برای اعالم خروج یکجانبه این 
کشور از برجام گفت: همانطور که همواره گفته 
ایم توافق هسته ای یک توافق دوجانبه نیست و 

در دست هیچ کشوری نیست که بطور یکجانبه 
شورای  تائید  به  توافق  این  بدهد.  پایان  آن  به 
امنیت سازمان ملل رسیده و مولفه ای کلیدی از 
ساختار منع اشاعه هسته ای جهانی است و برای 
اروپا و کل جهان حیاتی است.  ، امنیت منطقه 

موگرینی تاکید کرد: تا زمانی که ایران به اجرای 
تعهدات خود در برجام ادامه دهد چنانکه تا کنون 
انجام داده است ، اتحادیه اروپا نیز به ادامه اجرای 
کامل و موثر توافق هسته ای متعهد خواهد ماند 
. وی تاکید کرد: برداشتن تحریم های مرتبط با 
هسته ای بخش مهمی از توافق هسته ای است و 
اتحادیه اروپا بارها تاکید کرده است که برداشتن 
تحریم ها نه تنها تاثیر مثبتی بر روابط تجاری و 
اقتصادی با ایران دارد بلکه مزایای مهمی مردم 
ادامه  به  کامل  بطور  اروپا  اتحادیه  دارد.  ایران 

اجرای این مساله متعهد است. 

موگرینی: اتحادیه اروپا مصمم به حفظ برجام است
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 سیاست ترامپ تخریب نقش اروپایی ها 
در معادالت جهانی 

محمدعلی حیدرهایی 

برجام ،اولین عهدشــکنی دونالد ترامپ در مدت کمتر از یک 
ســال و نیم از هنگام به قدرت رسیدن در کاخ سفید نخواهد 
بود و اولین بار نیســت که یک معاهده، قرارداد یا پیمان بین 

المللی را، نقض می کند و زیر پا می گذارد.
وی در اولین ســال به قدرت رســیدن در آمریکا، ضمن لغو و 
نقض تعدادی از قوانین داخلی امضاء شــده توسط دولت قبل، 

ابتدا از پیمان مشارکت ترانس پاسیفیک خارج شد. 
ایــن اتفاق در ژانویــه 2017 رخ داد. وی چنــد ماه بعد گام 
دیگری برداشــت و رســما از پیمان آب و هوایی موســوم به 
'پیمان پاریس' خارج شــد تا جهــان و بویژه متحدان اروپایی 
اش را شــوکه کند. این معاهده که در 12 دســامبر 201٥ به 
امضای 19٥ کشــور عضو ســازمان ملل رسیده بود، دولت ها 
را بــه تالش برای کاهش گازهای گلخانه ای از ســال 2020 

مکلف کرده است. 
ترامپ در ۴ ژوئن 2017 خروج واشنگتن از این معاهده را در 
یادداشتی به سازمان ملل اعالم کرد. ترامپ 20 مهر 1٣96 در 
پی محکومیت جهانی رژیم اشــغالگر قدس، خروج از یونسکو 
را نیز اعالم کرد و آن را به اطالع ســازمان ملل رســاند تا به 
اروپا بگوید که برای تصمیمات و ابتکارهایشان ارزش و اعتبار 

قائل نیست.
 رئیس جمهــوری آمریــکا در آخرین روزهای ســال 2017 
میالدی باردیگر جهان را با شــگفتی روبه رو ساخت و پیمان 
جهانی ســازمان ملل متحد برای بهبــود مدیریت بین المللی 
مهاجران و پناهندگان را لغو کرد. او این پیمان را »ناسازگار« 
با سیاســت های واشــنگتن خواند، اما در حقیقت با توجه به 
بحران های جاری در غرب آسیا و شمال آفریقا، سنگ دیگری 

بر سر راه اروپا انداخت.
 حاال مانده اســت، یک توافق بین المللی که در ســال 201٥ 
توسط دولت آمریکا، سه کشور اروپایی و چین و روسیه از یک 
ســو و جمهوری اسالمی ایران از سوی دیگر امضاء شده است؛ 
برجام. ترامپ درحالی مقدمات خــروج و یا نقض همه جانبه 
این توافق را آماده کرده اســت که بی اعتمادی جهانی نسبت 
به دولت آمریکا هر روز بیشــتر می شــود و قاعدتا شهروندان 

اروپایی نیز این تحقیرها را به خوبی درک کرده اند. 
یک مــرور اجمالی در خصوص تحــرکات ترامپ در خروج از 
پیمــان ها و معاهدات بین المللی نشــان مــی دهد که نوک 
تیز پیکان ایــن حمالت ، جملگی علیه دولــت های اروپایی 
بوده اســت، بطوری که خــروج از پیمان آب و هوایی، پیمانی 
که مرکزیت آن را اروپا برعهده داشــته اســت ، پیمان مربوط 
به پناهنــدگان و مهاجران و همچنین خروج از یونســکو، در 
چارچوب سیاســت هوا کردن ابتکارات و نقش اروپایی ها در 

معادالت جهانی ارزیابی می شود.
 آنچــه نمی توان نادیده گرفت، اینکــه در کلیه این پیمان ها 
، دولــت های اروپایی نقش مهمی ایفــا کردند و اکنون نوبت 
برجام رســیده اســت تا آخرین تصمیم جهانــی را که دولت 
های اروپایی در آن نقش ویژه ای ایفا کردند، ترامپ از نقشــه 

معادالت جهانی پاک کند.   

Emai l :  Info@zamandai ly. i r 

گفتگوی ایران با ایرباس
 قبل از اعمال دوباره تحریم ها

ارتباط  در  ایرباس  با  ما  ایران:  سازی  شهر  و  راه  وزیر  مشاور 
هستیم و آن ها همه سناریو های ممکن را در دوره محدودی که 

در اختیار ما است بررسی می کنند.
دیروز  ایرانی  مقام  یک  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اعالم کرد گفتگو با شرکت های هواپیما سازی اروپایی ایرباس و  
ای تی آر ATR به منظور استفاده از دوره انتظار قبل از اجرای 
آغاز شده است. ایران  اعمال تحریم ها علیه  به  آمریکا  تصمیم 

اصغر فخریه کاشان، مشاور وزیر راه و شهر سازی ایران اعالم 
کرد »ما با ایرباس در ارتباط هستیم و آن ها همه سناریو های 
بررسی  است  ما  اختیار  در  که  محدودی  دوره  در  را  ممکن 

می کنند«.
وی در گفتگوي تلفنی به رویترز گفت: »همه چیز به حمایت 
پیش  در  اروپایی  دولت های  که  دارد  بستگی  سیاست هایی  و 
می گیرند«.ایرباس که به این اظهارات واکنش نشان نداده است 
از جمله شرکت های بزرگ اروپایی است که تحت تاثیر اعمال 
ترامپ  دارد.دونالد  قرار  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  دوباره 
از  را  واشنگتن  خروج  شنبه  سه  روز  آمریکا  جمهور  رئیس 

توافقنامه ژوئیه 201٥ درباره برنامه هسته ای ایران اعالم کرد.
فروش  به  آیا  است مشخص کند که  ایرباس خواسته  از  ایران 
یا نه.شرکت  ادامه می دهد  ایران  هواپیما به جمهوری اسالمی 
شرکت  این  از  هواپیما  فروند   100 حدود  خرید  ایر  ایران 
هواپیماسازی اروپایی به مبلغ 20 میلیارد و 800 میلیون دالر 
سفارش های  ارزش  است.  داده  سفارش  یورو(  میلیون   17.٥(
 ٣00 و  میلیارد   1۴( دالر  میلیارد   17 نیز  بوئینگ  از  تهران 

میلیون یورو( ارزیابی شده است.
و  ایرباس  به  متعلق  شرکت  آر،  تی  ای  به  همچنین  ایران   
لئوناردو ایتالیا چند هواپیما سفارش داده است.این مقام ایرانی 
ابراز امیدواری کرد ایران هواپیما های  ای تی آر دیگری را وارد 

کند، اما چند »مسئله فنی« وجود دارد.

در اعتراض به اقدام ترامپ
با برگزاری راهپیمایی؛ مردم پاسخ 

عهدشکنی آمریکا را دادند

 مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی که از مقابل 
درهای دانشگاه تهران آغاز شد و تا میدان انقالب اسالمی 

ادامه داشت، پاسخ عهدشکنی آمریکا را دادند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، ظهر دیروز جمعه پس از 
اقامه نماز جمعه، تظاهرات مردمی  ضد استکباری علیه 
عهد شکنی دولت مستکبر و غیر قابل اعتماد آمریکا در 
سراسر کشور برگزار شد.نمازگزاران و شهروندان تهرانی 
نیز در اعتراض به خروج آمریکا از برجام از مقابل درهای 
دانشگاه تهران تا میدان انقالب راهپیمایی کردند.در این 
راهپیمایی مردم با سردادن شعارهایی همچون »مرگ بر 
، »نه  برآل سعود«  اسرائیل«، »مرگ  بر  آمریکا«،»مرگ 
سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا« از مسئولین خواستند که 
پاسخ قاطعی در مقابل عهدشکنی آمریکا و خروج احتمالی 
اروپا از برجام بدهند.راهپیمایان در این راهپیمایی پرچم 
آمریکا را نیز آتش زدند.در پایان نیز قطعنامه تظاهرات 
سراسری مردمی ضد استکباری و محکومیت عهد شکنی 

دولت مستکبر آمریکا صادر شد.

انتقاد شدید ایران از دبیرکل 
سازمان همکاری اسالمی

های  بیانیه  کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی   
جانبدارانه و غیرسازنده دبیرکل سازمان همکاری اسالمی 
در موضوعات منطقه ای را خالف اهداف این سازمان خواند 

و محکوم کرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی بیانیه ضد 
سازمان  دبیرکل  العثیمه  احمد  بن  یوسف  اخیر  ایرانی 
همکاری اسالمی که در حمایت آشکار از اقدام سخیف 
دولت آمریکا در خروج از برجام صادر شده بود را محکوم 
کرد.این دیپلمات ارشد کشورمان افزود: بیانیه  غیرمسئوالنه 
و ناشیانه دبیرکل سازمان همکاری اسالمی کامالً خارج 
ناقض اصل بی طرفی دبیرخانه  نامبرده،  از شرح وظایف 
و هماهنگ با سیاست ضد اسالمی دولت آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و دولت عربستان سعودی صادر شده است 
و گامی دیگر در تضعیف اعتبار و جایگاه این سازمان است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: »العثیمه« پیش از این 
نیز با عدم درک صحیح اوضاع حساس منطقه و جهان 
اسالم و بویژه جایگاه موثر و تعیین کننده سازمان همکاری 
اسالمی در مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان 
آزادی فلسطین و قدس شریف، موضع گیری های جانبدارانه 
و غیرسازنده ای نسبت به تحوالت منطقه داشته است و به 
ایشان توصیه می کنیم بیش از این به موضع گیری های 
جانبدارانه به نفع استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ادامه 
ندهد.قاسمی با اشاره به ابراز نگرانی های کشورمان نسبت 
به مواضع دبیرکل سازمان همکاری اسالمی در فرصت های 
مختلف که موجب نقض مشهود بیطرفی دبیرخانه سازمان 
شده است، و همچنین درخواست های مکرر اعضاء برای 
اصالح ساختار و مقررات آن، بار دیگر بر پیشنهاد ایران 
برای برگزاری نشست اعضای سازمان در باالترین سطح 
ممکن در محلی خارج از عربستان به منظور رسیدگی به 

سوءاستفاده های رژیم مزبور از میزبانی سازمان تاکید کرد.

پیام رسان سروش
 ۱۰ میلیون نفری شد

این  کاربران  تعداد  سروش:  رسان  پیام  عامل  مدیر 
پیام رسان به بیش از 10 میلیون کاربر رسیده است. 
میثم  سید  ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با اشاره به 8 رقمی شدن تعداد کاربران  سیدصالحی 
سروش، افزود: این اقدام ارزشمندی  است که زودتر از 
اشاره  با  ایم.وی  یافته  به آن دست  زمان تعیین شده 
به اینکه پیام رسان سروش اکنون بیش از 10 میلیون 
فعال  آن  کاربر  میلیون  نیم  و   7 حدود  و  دارد  کاربر 
نیم  و  دو  از  بیش  روز  شبانه  داد: طی  ادامه  هستند، 
میلیون نفر از خدمات سروش استفاده می کنند.مدیر 
به  روزانه  در سروش  گفت:  رسان سروش  پیام  عامل 
می  دانلود صورت  و  آپلود  میلیون  یک  همزمان  طور 
ترابایت  در حدود 100  روزانه  دانلود  که حجم  گیرد 
به  روزانه  سروش  رسان  پیام  در  افزود:  است.وی 
 100 توانند  می  کاربر،  میلیون  یک  متوسط  طور 
مگابایت فیلم و عکس ویدیو را رایگان دریافت کنند.

سیدصالحی درباره قابلیت های استفاده از پیام رسان 
و ۴00  میلیون  یک  در سروش  داد:  توضیح  سروش، 
هزار کانال و 7٥0 هزار گروه ساخته شده است و بیش 
از 7٥ میلیون بازدید از پست های کانال ها صورت می 
گیرد.مدیر عامل پیام رسان سروش، با اشاره به اینکه 
تعداد کاربران این پیام رسان به بیش از 10 میلیون 
رسان  پیام  کاربران  تعداد  گفت:  است،  رسیده  کاربر 
آی  صنعت  در  نظیر  بی  رکورد  دهنده  نشان  سروش 
تی کشور است.وی ادامه داد: حجم پهنای باند مصرفی 
در سروش به ٣٥Gbps افزایش یافته است و اکنون 
سروش را می توان به عنوان یکی از زیرساخت های 
ابری ایران نام برد.سیدصالحی گفت: برای رسیدن به 
محصول ایده آل مسیری را در پیش داریم که تنها با 

صبر و همراهی کاربران امکان پذیر است.

اخبار

سرمقاله

خبر

 غيرت زن کفر است و 
غيرت مرد ايمان

کالمامیر

رئیس جمهوری اســالمی ایــران، در گفت وگوی 
"آنگال مرکل" صدراعظــم آلمان با وی، با تاکید بر 
این که "منافع تهــران در برجام باید به طور دقیق و 
صریح، مشخص و تضمین شود"؛ از اتحادیه اروپایی 
و به ویژه آلمان، فرانسه و انگلستان خواست در فرصت 
محدود، موضع قاطع خود را درباره چگونگی تامین 
و تضمین منافع ایران در برجام بعد از خروج آمریکا 
از ایــن توافق، اعالم کنند.به گــزارش زمان به نقل 
ازایسنا، حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
تماس تلفنی "آنگال مرکل" صدر اعظم آلمان با وی، 
تصریح کرد: منافع ایران در موضوعات و مسائل مهم 
مرتبط با برجام مانند فروش نفت، گاز، پتروشیمی و 
روابط بانکی، به طور روشن و صریح باید مشخص و 
تضمین شود.روحانی اظهار داشت: این موضوعات که 
می تواند به حفظ برجام کمک کند، باید در فرصت 
چندهفته ای، در نشست وزرای خارجه و گروه های 
کارشناسی ایران و کشورهای اتحادیه اروپا بررسی 
و نهایی شــوند.رئیس جمهور همچنین با تبریک 
انتخاب مجدد خانم مرکل به عنوان صدراعظم آلمان، 
روابط تهران – برلین را همواره دوســتانه و سازنده 
خواند و گفت: در دوره جدید نیز از گســترش بیش 
از پیش روابط دو کشور استقبال می کنیم.روحانی با 

اشاره به نقش سازنده و تاثیرگذار آلمان در مذاکرات 
برجام به عنوان یک قرارداد مهم چندجانبه، خروج 
یک جانبه آمریــکا از این توافــق را اقدامی خالف 
مقررات بین المللی، ناپخته و خارج از عرف دانست 
و تصریح کرد: اگر بنا باشــد توافقی که با قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد تایید شده، با یک 
بدعهدی و این گونه زیر پا گذاشته شود، تبعات آن در 

عرصه بین الملل زیان بار خواهد بود.روحانی همچنین 
به همکاری های ایران و آلمان در مســایل منطقه 
اشــاره و تاکید کرد: ایران با رویکرد ایجاد و تحکیم 
ثبات و امنیت منطقه ای، پیوسته تالش کرده است از 
تنش ها در منطقه بکاهد و به هیچ وجه از ایجاد تنش 
جدید در منطقه استقبال نمی کند.رئیس جمهور به 
حضور مستشاری ایران در سوریه اشاره و اظهار کرد: 

مبارزه ای که ایران در کنار مردم عراق و ســوریه با 
تروریست های داعشی داشت و در نتیجه آن، اکنون 
یک امنیت نسبی در سوریه و امنیتی خوب در عراق 
حاصل شده؛ به نفع منطقه، همه جهان و از جمله 
اروپا است.صدر اعظم آلمان نیز در این تماس تلفنی 
با ابراز تاســف از خروج آمریکا از برجام، تاکید کرد: 
موضوع خروج آمریکا از برجام مشکلی است که ایجاد 
شده اما باید با آن منطقی برخورد کرد و اتحادیه اروپا 
همچنان بــه این توافق پایبند خواهد بود و از ایران 
نیز درخواست دارد به آن پایبند بماند.خانم "آنگال 
مرکل "  باتشکر از تبریک رئیس جمهور ایران گفت: 
حفظ و پایــداری توافق  برجام برای اروپا از اهمیت 
بســیاری برخوردار اســت.وی با تاکید بر اهمیت 
نشســت کارشناســان و وزیران خارجه ایران و سه 
کشور اروپایی و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
گفت: در این نشست ها باید کامال جزئیات مشخص 
و بر اجرای دقیق آنها تاکید شــود.صدراعظم آلمان 
همچنین خواهان تقویت گفت وگوهای ایران و آلمان 
درباره موضوعات منطقه ای شــد.رئیس جمهوری 
اسالمی ایران و صدراعظم آلمان در این تماس تلفنی 
همچنین بر تداوم این گفت وگوها و رایزنی ها میان دو 

کشور تاکید کردند.

روحانی در تماس تلفنی صدر اعظم آلمان:

اروپا چگونگی تضمین حفظ منافع ایران در برجام را مشخص کند

ترس رژیم صهیونیستی از اقدام تالفی جویانه ایران
رژیم صهیونیستی فکر کرد با حمله به جوالن، »جنگ آخر« 

آغاز شده و قرار است طومار این رژیم درهم بپیچد.
در  زارعی  سعداهلل  سیما؛  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با بیان اینکه 
اتفاقی که  در جوالن افتاد شکست بسیار بزرگی برای رژیم 
صهیونیستی بود، افزود: این روزها منطقه ما در معرض یک 
تحول مهم و راهبردی است، اتفاقی جوالن نشانه های این 
تحول استراتژیک)راهبردی( به حساب می آید.وی گفت: البته 
غیر از این در لبنان نیز پیروزی بسیار بزرگ سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی حزب اهلل لبنان در انتخابات روز 16 اردیبهشت، 
یک تحول مهم استراتژیک)راهبردی( و نشانه یک تغییر بزرگ 
راهبردی در منطقه ماست. زارعی افزود: آنچه که در جوالن 
روی داد در واقع یک غافلگیری بزرگ اطالعاتی و نظامی برای 
رژیم صهیونیستی بود و از سه بُعد اطالعاتی، نظامی و سیاسی، 
شکست استراتژیک برای این رژیم به حساب می آید و این 
مسئله برای رژیم صهیونیستی در طول دوره حیات ننگین خود 
که امروز بیش از 70 سال از آن زمان می گذرد بی سابقه است.

وی گفت: رژیم صهیونیستی حداقل یک ماه است که مرتب از 
احتمال قوی وقوع عملیات نظامی از سوی نیروهای ایرانی در 
سوریه صحبت می کنند و خود آن ها می گویند ما این عملیات 
را حتمی می دانیم و در انتظار این عملیات هستیم.زارعی با 
اشاره به اقدامات گسترده سیاسی رژیم صهیونیستی برای اینکه 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم خونخوار  افزود:  نیفتد،  اتفاق  این 
صهیونیستی سه شنبه سفری به مسکو داشت و در دیدار با پوتین 
با اصرار زیاد از رئیس جمهور روسیه خواست که از روابطش با 
رهبران ایران استفاده بکند و مانع اقدام تالفی جویانه جمهوری 
اسالمی ایران بشود. وی گفت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
تماس های مکرری را با مقامات آمریکایی، انگلیسی، آلمانی و 
فرانسوی برقرار کرد و درخواست عاجزانه نتانیاهو این بود که 
به ایران بگویید که عملیاتی علیه ما انجام ندهد.زارعی افزود 
: بر همین اساس نیز آقای پامپئو وزیر دفاع رژیم آمریکا در 
نامه ای که برای مقامات ایرانی ارسال کرد و در اظهاراتی که 
بعدا علنی بیان کرد روی این مسئله که ایران باید خویشتندار 
باشد تاکید کرده بود.کارشناسی مسائل سیاسی گفت: پس از 
حمالت گسترده رزمندگان اسالم، رژیم صهیونیستی پیغام داد 

پیام دریافت شد.سعداهلل زارعی افزود: ظاهرا هیچ اتفاقی نباید 
خارج از دایره اطالعات رژیم صهیونیستی می افتاد، اما با همه 
این حرف ها وقتی به صورت گسترده و همزمان موشک ها و 
کاتایوشا ها به مناطق جوالن شلیک شد و در مدت دو ساعت 
این منطقه زیر فشار شدید آتش رزمندگان اسالم قرار داشت، 
رژیم صهیونیستی نتوانست برای جلوگیری و دفع آن هیچ کاری 
انجام دهد و دو ساعت تمام سیستم نظامی مربوط به منطقه 
سوریه فعال بود و کل سیستم رژیم صهیونیستی را زیر فشار 
شدید قرار داده بود.وی گفت: در این حمله بیش از هر نقطه ای 
به همان مراکزی از رژیم صهیونیستی شلیک شد که مناطق و 
مراکز اصلی جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات 
نظامی رژیم صهیونیستی بود.وی با بیان اینکه این مراکز نظامی 
اطالعاتی  رهگیری  نظامی  مرکز  افزود:  شدند،  ویران  کامال 
الکترونیکی، پایگاه سری اطالعات مرزی، مرکز نظامی کنترل 
ارتباطی فرستنده ها، مرکز  ارسال پارازیت، مرکز تنظیمات 
نظامی شنود شبکه های مخابراتی و ماهواره ای، مرکز کنترل 
یگان تسلیحات، فرودگاه بالگرد های نظامی، مقر فرماندهی تیپ 
810، مقر فرماندهی گردان های منطقه هرمون و مقر یگان 
ویژه بنیستن در این عملیات نظامی کامال ویران شدند و ده ها 
عضو موثر ارتش رژیم صهیونیستی به هالکت رسیدند.زارعی 
گفت: در این صحنه آن چیزی که مشخص شد، این بود که آن 
سیستمی که روی آن سرمایه گذاری و تبلیغات زیاد شده بود 
و در جهان به عنوان یک سیستم نمونه دفاعی از آن یاد می شد 
در زیر فشار رزمندگان اسالم در یک دوره کوتاه خرد و بی اثر 
شد و از آن طرف رژیم صهیونیستی که مدعی سیستم های 
اطالعاتی بود در مقابل سیستم اطالعاتی و حفاظت اطالعاتی 
جبهه مقاومت ناکام ماند.کارشناس مسائل سیاسی افزود: به 
دلیل ناتوانی نظامی در حین عملیات، نتانیاهو و لیبرمن وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی به روش های زیادی تالش کردند و از 
طریق روس ها و اروپایی ها به ایران پیغام دادند که بگویید بس 
کنید، پیام دریافت شد، ما به شما اطمینان می دهیم که دیگر 
علیه شما دست به اقدامی نظامی نزنیم؛ این از عجز آن هاست.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: حمله سوریه به جوالن نشان 
داد که اقدامات آمریکایی ها برای رژیم صهیونیستی امنیت آور 
نیست.سعداله زارعی درباره شکست نظامی رژیم صهیونیستی 

افزود: آن ها در واقع نشان دادند که برغم سر و صدا های زیاد از 
بُعد نظامی آسیب پذیرند؛ وقتی که عملیات رزمندگان اسالم 
شروع شد، حجم سنگین آتش رزمندگان، رژیم صهیونیستی را 
به این گمان انداخت که »جنگ آخر« آغاز شده و این جنگ 

قرار است طومار اسرائیلی ها را در هم بپیچد.
وی با اشاره به مالقات مقامات رژیم صهیونیستی با پوتین 
که  کردند  اعالم  دیدار  آن  در  گفت:  روسیه  رئیس جمهور 
شما مانع حمله نهایی شوید؛ اما آنچه رژیم صهیونیستی روز 
پنجشنبه چشید، واکنشی محدود به اقدامات تجاوزکارانه علیه 
جبهه مقاومت بود.کارشناس مسائل سیاسی درباره پیام بزرگ 
این عملیات افزود: عملیات دیروز در آستانه یوم النکبه یا روز 
تاسیس رژیم منحوس صهیونیستی انجام گرفت، این عملیات 
انتقال سفارت  در آستانه اجرایی شدن دستور ترامپ برای 
آمریکا از تل آویو به بیت المقدس صورت گرفت و نشان داد 
که اقدامات آمریکایی ها برای رژیم صهیونیستی امنیت آور 
نیست.زارعی تاکید کرد: آنچه موجب جلوگیری از دستاورد 
نتانیاهو و ترامپ شد، این بود که در منطقِه مشتعِل مقاومت، 
ناشیانه دکمه ای را فشار دادند تا به خیال خود موقعیتی برای 
رژیم صهیونیستی ایجاد کنند؛ اما در عمل این رژیم را به 
عملیات  به  اشاره  با  دادند.وی  سوق  بیشتر  انحطاط  سمت 
روز پنجشنبه و انتخابات هفته قبل لبنان گفت: این اتفاقات 
بیانگر تحوالت عمده ای دارای ابعاد مختلف بود، از نظر نظامی 
و امنیتی آنچه در جوالن رخ داد، پیروزی نظامی، امنیتی، 
اطالعاتی و سیاسی جبهه مقاومت را به رژیم صهیونیستی و 
پشتیبانان آن نشان داد.کارشناس سیاسی همچنین انتخابات 
لبنان را پیروزی مردمی اجتماعی دانست و افزود: این اتفاق 
نشان داد که جبهه مقاومت و در مرکز آن جمهوری اسالمی 
نظامی  فرهنگی،  احتماعی،  قدرت  از  برخورداری  با  ایران 
و امنیتی به عنوان موقعیتی ممتاز نزد مسلمان ها شناخته 
می شود و دیگر نمی توان ایران را با اشاره به بعضی موضوعات 
اینکه  بیان  با  کرد.زارعی  معرفی  منطقه  تهدید  عنوان  به 
نمی توان با اظهارات قلدرمآبانه یک مقام آمریکایی، ایران را 
تهدید منطقه معرفی کرد، گفت: آقایان، شما برابر یک دولت، 
ملت یا کشور قرار ندارید، بلکه شما برابر مسلمانان و جبهه 

متحد مردم منطقه قرار دارید.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با 
تاکید بر اینکه میزان شیوع سرطان در ایران 
بر  گفت:  نیست،  جهانی  متوسط  از  بیشتر 
ایران  در  میزان شیوع سرطان  آمارها  اساس 
1۴٣ مورد در هر صدهزار نفر است که این آمار 
در مقایسه با آمار کل دنیا که 182 در هر 100 
هزار نفر است بیانگر این است که سرطان در 
ایران بیشتر از متوسط جهانی نیست و سونامی 
سرطان واژه اشتباهی است که بر زبان ها افتاده 
است.به گزارش زمان به نقل ازایسنا،  دکتر رضا 
ملک زاده با تاکید بر اینکه ٥0 درصد سرطان ها 
قابل پیشگیری هستند، گفت: اگر بتوانیم به 
از  به پیشگیری  مردم آگاهی دهیم که قادر 
سرطان ها هستند و نسبت به درمان آگاهشان 
کنیم، گام بزرگی در حوزه سالمت برداشته ایم. 
در واقع بخش اعظم مرگ بر اثر سرطان در 
کمتر از 70 سال رخ می دهد که به آن مرگ 
زودرس می  گویند و این موضوع به عنوان یک 
معضل، نیازمند پیشگیری و پیگیری است و 
باید تالش کنیم مردم به دلیل سرطان دچار 
مرگ زودرس نشوند.وی در ادامه افزود: ثبت 
سرطان مبتنی بر جمعیت ایران در سال 9٣ 
نشان داد که در عرض یک سال حدود 11٣ 
گذشته  در  داشتیم،  کشور  در  سرطان  هزار 
تنها  نبود  کامل  سرطان  ثبت  روش های  که 
٣0 درصد سرطان ها را محاسبه می کردیم و 
مابقی را به حساب نمی آوردیم که این آمار به 
پیشگیری از سرطان نیز کمک می کند و طبق 
این آمارها می توانیم بگوییم 1۴٣ مورد در هر 
صدهزار نفر در ایران سرطان را شاهد هستیم و 

در مقایسه با آمار کل دنیا که 182 در هر 100 
هزار نفر است می بینیم سرطان در ایران بیشتر 
از متوسط جهانی نیست و سونامی سرطان 
واژه اشتباهی است که بر زبان ها افتاده است.

رئیس پژوهشکده گوارش و کبد ایران تاکید 
کرد: سرطان های دستگاه گوارش با آمار 28 
درصد و بعد از آن سرطان سینه با 12 درصد 
است، سرطان  زنان  در  شایع  از سرطان های 
روده بزرگ در مردان سومین و در زنان دومین 
سرطان شایع است.وی همچنین با اشاره به 
آمار ٣۴ درصد در هر 100 هزار نفر؛ سرطان 
سینه را در زنان از سرطان های شایع دانست و 
گفت: با توجه به آمارها باید موضوع پیشگیری 
و غربالگری را برای گروه های مختلف جامعه 
زاده  دهیم.ملک  قرار  بررسی  و   بحث  مورد 
اظهار کرد: سرطان روده بزرگ در زنان با 12 
مورد در هر 1000 نفر سرطان شایعی است و 
این سرطان بعد از سرطان ریه و سینه سومین 
رتبه را به خود اختصاص داده است و 7 هزار 
مورد سرطان جدید روده بزرگ داریم که بر 
اساس ارجاع دیر هنگام منجر به فوت می َشوند.

وی با بیان اینکه ساالنه بالغ بر 7 هزار بیمار 
اینکه ساالنه  با توجه به  جدید داریم، گفت: 
بالغ بر 7 هزار بیمار جدید داریم باید عوامل 
خطر را به جامعه معرفی کنیم و از آنجایی که 
90 درصد افراد مبتال به سرطان روده بزرگ 
باالی ٥0 سال هستند باید موضوع غربالگری 
را تلنگری برای این گروه سنی بدانیم.به گفته 
روده  سرطان  خانوادگی  سابقه  با  افراد  وی، 
بزرگ 2 تا ٣ برابر بیشتر از سایرین در معرض 

بیماری هستند و اگر به سرعت به کلینیک های 
پزشکی مراجعه کنند و غربالگری انجام دهند 
در مراحل اولیه تشخیص داده خواهند شد و 
بود.معاون  خواهند  معالجه  قابل  درصد   90
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار کرد: 
سن ابتال به سرطان روده بزرگ در کشور و 
به ویژه در افراد با سابقه فامیلی کاهش پیدا 
کرده است و باید افراد با مشاهده تغییراتی در 
عادت اجابت مزاج، کاهش وزن ناشناخته، کم 
خونی،  درد مستمر در شکم و لگن و خونریزی 
از مقعد به پزشک مراجعه کنند.دکتر ملک 
زاده تغذیه ناسالم،  مصرف زیاد گوشت قرمز و 
مصرف کم سبزیجات را از عوامل خطر ابتال به 
سرطان روده بزرگ دانست و افزود: ٣0 درصد 
خانم ها و 18 درصد مردان ایرانی توده بدنی 
بیش از ٣0 دارند این گروه ها در معرض چاقی 
ایرانیان  از  نیمی  هستند،  سرطان ها  انواع  و 
مصرف سبزی و میوه جات پایین دارند.وی در 
ادامه نوشیدن الکل و استعمال مواد مخدر را 
از عوامل مبتال به سرطان دانست و گفت: 10 
درصد ایرانیان باالی ۴0 سال مصرف تریاک 
دخانیات  درگیر  ایرانیان  درصد   1٥ و  دارند 
هستند.ملک زاده گفت: با توجه به اینکه 90 
درصد ایرانیانی که تحرک بدنی کافی ندارند، 
همچنین  و  گوناگون  بیماری های  مستعد 
سرطان هستند، کم تحرکی فیزیکی و چاقی،  
سن،  نژاد و قومیت، سابقه فامیلی پلیپ روده، 
سابقه فردی، بیماری های التهابی روده،  سابقه 
خانوادگی سرطانی کولن یا پلیپ های پیشرفته، 
سرطان  خطر  عوامل  از  اعضا  پیوند  سابقه 

با  افراد  اینکه  بیان  با  می شوند.وی  شناخته 
کبد چرب ۴ برابر سایرین سرطان می گیرند،  
برابر سایر  با کبد چرب ۴  افراد  اظهار کرد: 
افراد احتمال ابتال به سرطان کولون را دارند 
که باید این گروه ها با سبک زندگی سالمت 
و بهره مندی از مواردی که گفته شد عوامل 
خطر را کاهش دهند و اگر کسی چند مورد 
بزرگ  به سرطان روده  ابتال  از عوامل خطر 
به  باید  از سنین ٥0 سالگی  قبل  را داشت 
مراکز درمانی به صورت دوره ای مراجعه کند 
کولونوسکوپی  و  مخفی  خون  آزمایش  با  و 
نسبت  می کند  پیشنهاد  معالج  پزشک  که 
اقدام کند. به درمان  به مداخله زود هنگام 

بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
تصریح کرد: افرادی که از بهداشت دهان و 
دندان بهره مند هستند، کمتر در معرض انواع 
گوارش  دستگاه  سرطان  ویژه  به  سرطان ها 
هستند و از سالمت بیشتری در ارگان های 
قلب و عروق بهره مند خواهند شد.وی اظهار 
زودرس  تشخیص  غربالگری  هدف  کرد: 
سرطان کولون است و سن شروع غربالگری 
افراد  اما  است  باالتر  و  سال  افراد ٥0  کلیه 
زودتر  سال   10 سرطان،  فامیلی  سابقه  با 
باید به غربالگری مراجعه کنند و نسبت به 
زاده  کنند.ملک  را طی  روند صحیح  درمان 
در ادامه اظهار کرد: افراد با نشانگان ژنتیکی 
را  غربالگری  روش های  باید  کولون  سرطان 
بنا  تشخیصی  روش های  با  و  بگیرند  جدی 
بر صالحدیدی پزشک نسبت به درمان اقدام 

کنند.
بهداشت  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
در پایان گفت: با توجه به اینکه سرطان ها در 
کشور قبال پیشگیری و درمان هستند باید 
هرچه زودتر افراد در روند درمان قرار بگیرند که 
در این عرصه وزارت بهداشت گام های خوبی را 
برداشته است و امیدواریم با آگاه سازی جامعه 

سونامی سرطان در ایران واژه اشتباهی است

 5۰ درصد سرطان ها قابل پیشگیری هستند
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دیدار ظریف و وزرای خارجه سه کشور اروپایی 

 یک خبرگزاری ژاپنی به نقل از یک مقام دیپلماتیک ایران خبر داد که 
وزرای خارجه ایران و ســه کشــور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه روز 
سه شنبه در بروکســل دیدار می کنند. به گزارش زمان به نقل ازایسنا، 
خبرگزاری کیودو ژاپن به نقــل از یک  دیپلمات ایرانی گزارش داد که 
وزرای خارجه ایران و ســه کشــور اروپایی به همراه فدریکا موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه در بروکسل وضعیت 
برجام پس از خروج آمریکا را بررسی می کنند.بر اساس این گزارش، ایران 
پس از خروج آمریکا از برجام اعالم کرده است که اروپا باید برای حفظ 
برجام و ماندن تهران در آن تضمین دهد. در همین راســتا نیز امانوئل 
مکرون در تماس تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان تاکید 
کرد که کشورش همه تالش خود را برای حفظ برجام انجام خواهد داد.

پس از خروج آمریکا از برجام توســط دونالد ترامپ وزرای خارجه ســه 
کشور اروپایی در بیانیه ای مشترک بر ادامه پایبندی خود به این توافق 

بین المللی تاکید کرده اند.   

برپایی هفتمین جمعه تظاهرات
 "بازگشت" فلسطینی ها

شــهروندان فلســطینی برای هفتمین جمعه متوالی جهت شرکت در 
تظاهرات بزرگ "بازگشت" راهی مناطق مرزی نوار غزه شدند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، هفتمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت 
تحت عنوان "جمعه هشدار" برگزار شد و با توجه به اینکه این تظاهرات 
در آستانه فرا رسیدن موعد انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس برپا 
گشت، از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار بوده و مردم فلسطین اعتراض 
خود را نسبت به این اقدام باطل و مردود دولت آمریکا نشان دادند.صدها 
فلسطینی از مناطق مختلف راهی مناطق مرزی باریکه غزه شدند تا خود 
را برای شرکت در این تظاهرات بزرگ آماده کنند.اشغالگران صهیونیست 
همانند هفته های گذشته با شــلیک گلوله و گاز اشک آور به استقبال 
شهروندان فلسطینی رفتند. دو جوان فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان 
صهیونیست زخمی شدند.از آغاز تظاهرات بزرگ بازگشت در ٣0 مارس 
گذشــته تاکنون ٥٣ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست به 

شهادت رسیده و نزدیک به 9000 نفر دیگر زخمی شده اند.

فرصت۱۰ روزه سازمان ها 
برای انتشار دریافتی مدیران 

 رییس ســازمان اداری و استخدامی اعالم کرد: سازمان ها برای اجرای 
مقدمات انتشار دریافتی مدیران 10 روز فرصت دارند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، بر اساس بخشنامه رییس سازمان اداری 
و اســتخدامی، دستگاه های اجرایی مکلف شدند ظرف 10 روز اقدامات 
اولیه برای اعالم پرداختی در دستگاه خود را انجام داده تا با مصوبه هیات 
دولت، نحوه دسترســی دستگاه های نظارتی و عموم مردم به اطالعات 
دریافتی مدیران مشــخص شود.جمشــید انصاری در بخشنامه ای به 
دســتگاه های اجرایی مهلت 10 روزه برای دستگاه های اجرای تعیین 
کــرد تا نماینده تام االختیار آنها برای اخذ نام کاربری و شناســه عبور 
سامانه مشخص شود تا قالب اطالعات کلیه اقالم پرداختی را از سامانه 
مذکور دریافت کنند.همچنین نحوه دسترســی دستگاه های نظارتی و 
عموم مردم به اطالعات پرداختی به مدیران، پس از طی دوره آزمایشی 

و انجام اصالحات احتمالی  با مصوبه هیئت دولت مشخص خواهد شد.

تجهیز نیروهای پلیس کشور 
به دوربین البسه در سال ۹۷

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از افزایش اعتبارات این پلیس برای تجهیز 
هرچه پرشتاب تر نیروهای گشت به دوربین البسه در سال 97 خبر داد. 
سردار  محمد شرفی  در نشست ویدئو کنفرانس روسای پلیس پیشگیری 
سراســر کشور با اشاره به اینکه صیانت و استاندارد سازی رفتار پرسنل 
یکــی از اصلی ترین مطالبات فرمانده معظم کل قوا اســت، اظهار کرد: 
سالمت اداری و صیانت کارکنان پلیس با ابزارها و روش های گوناگونی 
پیگیری می شود که سفیران صیانت، پایش مستمر پیام های سامانه 197 
و توسعه پیوسته مرکز نظارت و پایش هوشمند پلیس پیشگیری از جمله 

این روش هاست.
وی افــزود: در کنار روش های ذکر شــده برنامه ریزی بــرای افزایش 
نظارت های تخصصی استانی و عملیاتی کردن کامل دوربین های البسه 
به منظور کنترل رفتار کارکنان و ارباب رجوع نیز در حال پیگیری جدی 
است. رئیس پلیس پیشگیری ناجا  در تشریح ماموریت سفیران صیانت 
نیز اظهار کرد: این ســفیران به صورت دوره ای به کالنتری و پاسگاه ها 
سرکشــی کرده و موارد مغایر با قانون و یــا بر خالف اصول انتظامی را 
جستجو می کنند تا به این وسیله کارکنان را در حرکت به سوی مسیر 

درست یاری دهند.

گستاخی ترامپ، ملت ایران
 را متحدتر خواهد کرد

نایب رییس فراکســیون امید مجلس شورای 
اســالمی گفت: گســتاخی و بی ادبی ترامپ، 
ملت ایران را در برابر فشــارها متحدتر و عزم 
مســووالن برای خدمت را دو چندان خواهد 

کرد.
به گزارش زمــان به نقل ازایرنــا، محمدرضا 
تابــش در واکنش به خــروج آمریکا از برجام 
گفت: در شــرایطی فعلی ما باید با وحدت و 
همدلی و اتکا به اقتصــاد مقاومتی و تکیه بر 
اصول حاکم بر سیاست خارجی مان که همانا 
عزت، حکمت و مصلحت اســت منافع ملی را 

رقم بزنیم.
نماینــده مــردم اردکان در مجلــس افزود: 
موضع گیری اتحادیــه اروپا که حاکی از باقی 
مانــدن در برجام اســت و ســخنان رئیس 
جمهوری کشــورمان درباره این موضوع قابل 

توجه و مدبرانه است.
تابــش ادامــه داد: برجام توافــق چندجانبه 
بین المللی اســت و خروج آمریکا، عهدشکنی 
زمامداران این کشــور نســبت بــه معاهدات 
جهانی را نشان می دهد.وی گفت: مردم ایران 
با وحدت و همدلی در مقابل گســتاخی های 
ترامپ خواهند ایســتاد و اجازه تحقق برنامه 

های وی را نمی دهند.

گزافه گویی نتانیاهو: 
عبور ایران از خط قرمز

بنیامیــن نتانیاهو مدعی شــد: ایران از خط 
قرمز عبور کرده اســت و پاســخ اســرائیل 

مناسب بود!
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما؛ نخست 
وزیر رژیم صهیونیستي ضمن ادعا علیه ایران 
و خــودداري از هدف قــرار گرفتن مواضع 
راهبــردي نظامــي اش در جوالن اشــغالي 
ســوریه، تجاوز اخیر این رژیم را به سوریه- 
که با پاسخ قاطع و شدید دمشق روبرو شد- 

پیامي روشن به رهبران سوریه دانست.
به گزارش شــبکه تلویزیوني العالم، بنیامین 
نتانیاهو مدعي شــد: ایران از خط قرمز عبور 

کرده و پاسخ اسرائیل مناسب بود.
وي از اشــاره بــه دههــا فروند موشــک و 
گلوله اي که از ســوریه بــه مواضع نظامي و 
اطالعاتي تل آویو در جوالن اشغالي و اطراف 
آن شــلیک شد و اشــغالگران اسرائیلي را به 
تقویت گســترده نظامي در جوالن اشــغالي 

سوریه مجبور کرد خودداري کرد.
اشغالگران اســرائیلي به استقرار سامانه ضد 
موشــکي گنبــد آهنین و پدافنــد هوایي و 
خودروهاي نظامي و زرهي از جمله تانکهاي 

از نوع مرکاوا اقدام کردند.

گفت وگوی برجامی 
اردوغان و پوتین

 رجــب اردوغان و والدیمیر پوتین رؤســای 
جمهور ترکیه و روســیه حول موضوع خروج 
آمریکا از برجام و مســاله ســوریه به صورت 

تلفنی گفت وگو کردند.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، اردوغان و 
پوتیــن در این گفت وگوی تلفنی با اشــتباه 
دانســتن تصمیــم آمریــکا برای خــروج از 
توافق هســته ای، این توافــق را یک موفقیت 
دیپلماتیک شایســته حفاظت ارزیابی کردند.

رؤســای جمهور دو کشــور همچنین نسبت 
به تشــدید درگیری ها طی روزهای اخیر در 

سوریه ابراز نگرانی کردند.
رجب طیب اردوغان در این تماس تلفنی آغاز 
دور جدید ریاست جمهوری پوتین در روسیه 

را نیز به وی تبریک گفت.

خبرخبر

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه اگر بگوییم 
آمریکا نه و اتحادیه اروپا آری، این با عبرت آموزی 
هیچ  بدعهدی  در  اروپا  اتحادیه  گفت:  سازد،  نمی 

چیز از آمریکا کم نگذاشته است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، آیت اهلل سید احمد 
خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، 
پیرامون عاقبت بخیری و پشیمانی برخی افراد در 
قیامت  روز  که  نکنیم  کاری  داشت:  اظهار  آخرت 
پشیمان باشیم و از سرمایه عمرتان استفاده کنید 
این سرمایه ابدیت شما است و این موعظه حضرت 
علی )ع( است.وی در خصوص سبک زندگی قرآنی 
نبازید،  را  خودتان  باشید  مراقب  مومنین  گفت: 
سرمایه  این  آنکه  راه  نکنید،  تباه  را  خود  سرمایه 
تباه نشود چیست؟ در قرآن گفته شده تقوا است. 
انس تان  اگر  این مهم می شود،  بودید  با خدا  اگر 
را می  این سرمایه  بودید  قهر  یا  و  بود  با خدا کم 
بازیابی  ادامه داد: ماه رمضان سکوی  بازید.خاتمی 
خویش است از این سکو باال بروید خودتان را پیدا 
می کنید، نفس خود را پیدا می کنید حتی معنای 
عام آن که نخوردن و نیاشامیدن باشد این کار را 
می کند چرا که می توانید این کار را کنید ولی خدا 
می گوید نخورید شما می گویید چشم، این یعنی 
جمعه  بودن.امام  تشنه  و  بودن  گرسنه  هدفمند 
موقت تهران پیرامون مسئله خروج آمریکا از برجام 
و اظهارات ترامپ رئیس جمهور آن کشور تصریح 
کرد: این مسئله برای ما عبرت هایی داشت از جمله 
آنکه نباید به دشمنان اعتماد کرد چرا که اگر کسی 
نخواهد  ها  ارزش  پای  باشد،  نداشته  مبنا  و  دین 
کرد.خطیب  نخواهد  عمل  تعهداتش  به  و  ایستاد 
چیز  هیچ  دشمنان  شد:  یادآور  تهران  جمعه  نماز 
را رعایت نمی کنند و ما باید برای آینده حواسمان 
جمع باشد و بدانیم تمام دشمنان ما سر و ته یک 
کرباس هستند.وی با بیان اینکه اگر بگوییم آمریکا 
با عبرت آموزی نمی  این  اروپا آری،  اتحادیه  نه و 
چیز  هیچ  بدعهدی  در  اروپا  اتحادیه  افزود:  سازد، 
بدعهدی  هم  اینها  است.  نگذاشته  کم  آمریکا  از 
کردند، قرار بود سرمایه گذاری کنند ولی این کار 
دادند،  قرار  بهانه  را  ما  نکردند. موضوع موشکی  را 
قرارداد هواپیماهایی که بسته شده بود را لغو کردند 
این مسئله مهلت دادند  برای  نهایت رهبری  و در 
جبران  موضوع  ای،  هفته  چند  مهلت  این  در  که 

قرارداد  این  در  ملت  نکردند  جبران  اگر  که  شود 
نخواهد ماند.امام جمعه موقت تهران  اظهار داشت: 
این قصه به ما نشان داد که مذاکرات بیش از دو 
بلکه به گره ها  باز نمی کند  نه تنها گرهی  ساله، 
هم می افزاید. اینها )دشمنان( سختی شما را می 
خواهند. می خواهند در گرفتاری دست و پا بزنید 
و عده ای هم در داخل فکر می کنند که با ارتباط 
با بیگانگان می توان گره از مشکالت کشور باز کرد.
آیت اهلل خاتمی گفت: در روزهای ابتدایی پس از 
و  شدند  خوشحال  چقدر  ها  رسانه  بعضی  برجام، 
عنوان کردند گره گشایی هایی انجام شد، اما دیدیم 
نشد.خطیب  باز  گرهی  هیچ  و  نبود  خبری  چنین 
راه  که  این  دیگر  عبرت  افزود:  تهران  جمعه  نماز 
حل مشکالت، ارتباط با آمریکا نیست بلکه ارتباط 
با خدا و مردم خداباور است؛ مردم ما شکر خدا با 
را پشت سر  ها  تمام گردنه  دوراندیش خود  رهبر 
خواهند گذاشت.وی یادآور شد: نکته دیگر که می 
خواهم اشاره کنم تعبیر سخن آقا است که فرمودند 
امروز آزمون بزرگ مسئوالن است و اقتدار و عزت 
مردم باید حفظ شود هم در عرصه عملی و هم در 
خود  سخنرانی  در  ترامپ  آقای  ای.  رسانه  عرصه 
حداقل 10 دروغ در مورد ملت ایران گفت و تهمت 
ها و اهانت های زیادی را به این مملکت نسبت داد 

که من هم از قول ملت می گویم که آقای ترامپ 
شما غلط می کنید.امام جمعه موقت تهران تصریح 
کرد: با این تعبیر رهبری و پاسخ ایشان، گویی امام 
زنده شده است که فرموده بودند »امریکا شیطان 
بزرگ است و هیچ غلطی نمی تواند بکند« این دو 
رهبر درس گرفته مکتب امام حسین )ع( هستند 

که می فرمود »هیهات من الذله«.
 آیت اهلل خاتمی خاطرنشان کرد: مطلب دیگر این 
از آغاز انقالب اسالمی، آمریکا همواره در پای  که 
جنگ  سال  هشت  دوران  بود،  ما  نظام  براندازی 
از  نشان  آنها  اقدامات  دیگر  و   88 فتنه  تحمیلی، 
عزم آنها برای این کار دارد. خود آنها گفتند که در 
صد ساله اخیر، سخت ترین تحریم ها را به ایران 
روا داشتیم و همچنین در جنگ روانی هم آنها می 
خواهند ناامیدی را در میان مردم ما افزایش دهند 
روشن  کشور  آینده  بگویم  باید  رابطه  این  در  که 
تر  روشن  هم  دیروز  از  رهبری،  تعبیر  به  و  است 
است و ما بحران ها و گردنه ها را پشت سر خواهیم 
گذاشت.خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه 
را ضعیف می خواهند، همچون  ما  ایران  دشمنان 
کشورهای  از  برخی  مثل  یا  و  شاه  زمان  ایران 
منطقه، اظهار داشت: آنچه که در حرف های ترامپ 
مشخص بود این که بیش از نگرانی آنها نسبت به 

انرژی هسته ای، آنها نگران اقتدار ایران هستند.وی 
افزود: بنابراین ما باید توان و اقتدار دفاعی خود را 
افزایش دهیم و روز به روز اقتدار موشکی خود را 
بیشتر کنیم تا رژیم صهیونیستی، لحظه ای خوابش 
نبرد و بداند اگر دیوانگی کند تل آویو و حیفا را با 
خاک یکسان خواهیم کرد. مطلب دیگر این است 
که این اتفاق باعث شد بصیرت مردم ما باال برود. 

کار  روی  یازدهم  دولت  که   92 سال  از  پیش  از 
آمد، آقا فرمود چشم من آب نمی خورد ولی بروید 
را داشت که  فایده  این  و مذاکره کنید. مذاکرات 
حتی خوش بین ترین مردم این کشور هم متوجه 
شوند دشمنان به عهد خود پایبند نبوده و هرگز 
تهران  موقت  جمعه  نیستند.امام  اعتماد  قابل 
تصریح کرد: ترامپ در روزهای اخیر گفته بود که 
صدای مرگ بر آمریکا در ایران کم رنگ شده، به 
او می گویم اینجا تهران، قلب ایران اسالمی است 
و این جمعیت پرشکوه تر از گذشته، شعار مرگ 

بر آمریکا سر می دهند.
به  که  این  دیگر  نکته  گفت:  خاتمی  اهلل  آیت 
اردوگاه حامیان ترامپ در منطقه شامل عربستان، 
خلیج  دبیرکل شورای همکاری  و  امارات  بحرین، 
خودتان  برای  ننگی  شماها  که  گویم  می  فارس 
همکاری  صهیونیستی  رژیم  با  که  کردید  ثبت 
در  ای  حادثه  اگر  که  دهم  می  هشدار  و  دارید 
منطقه پیش آید شما پیش مرگ آمریکا خواهید 
نکته  داشت:  اظهار  تهران  جمعه  نماز  بود.خطیب 
دیگر این که در این شرایط باید انسجام داخلی را 
بدانیم حفظ وحدت  و  کنیم  پیش حفظ  از  بیش 
باید  و  است  واجب  نظرها، یک  اختالف  از  جدای 
و  باشند  داشته  معنای درستی  اختالف  و  وحدت 
بدانند که وحدت زیر سایه والیت مدنظر است و 
اگر به حرف رهبری گوش دادیم، برنده ایم و اگر 

نداده ایم آسیب می بینیم.
خود  تالش  نهایت  رهبری  کرد:  خاطرنشان  وی 
داشتند  ای  هسته  مذاکرات  دوران  در  و  پیش  را 
مذاکره  تیم  به  را  خود  حکیمانه  رهنمودهای  و 

کننده اعالم فرمودند. 
تیم مذاکره کننده هم نهایت تالش خود را در این 
راستا انجام داد اما رهبری به آنها گفتند از طرف 
مقابل تعهد کتبی بگیرید ولی متأسفانه آنها تعهد 

نگرفتند. کتبی 

آیت اهلل خاتمی:اتحادیه اروپا در بدعهدی کم از آمریکا ندارد 

  باید انسجام داخلی را بیش از پیش حفظ کنیم

امروز دشمنان به دنبال ایجاد جنگ 
اقتصادی هستند

خروج آمریکا از برجام به نظم 
جهانی لطمه می زند

دولت  گفت:  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
مختلف  ابعاد  در  است  سال   ۴0 آمریکا 
خروج  و  می کند  تالش  ایران  ملت  علیه 
از برجام و مباحث موشکی بهانه و هدفی 
است تا ملت ایران را تسلیم کند.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، سردار سالمی با اشاره 
مسئول  همه  اسالمی  نظام  در  اینکه  به 
هستند، خاطر نشان کرد: قطعا در آینده 
تن  خدمت  و  مسئولیت  لباس   که  ما  از 
مقابل  در  که  شود  می  سوال  ایم  کرده 
امروز مردمان  این مشکالت و رنج ها که 
این منطقه را گرفته  است چگونه برخورد 
دشمنان  اینکه  بر  تاکید  با  ایم.وی  کرده 
هستند،  اقتصادی  جنگ  ایجاد  دنبال  به 
تصریح کرد: این روزها آمریکا و متحدانش 

طرفی  از  و  هستند  ما  تحریم  دنبال  به 
خشکسالی نیز هجوم آورده  است از همین 
در  مشکالت  برای حل  باید  مسئولین  رو 

کنار مردم بایستند.
با الگوی جنگ در این  باید  وی گفت: ما 
طلوع  برای  و  کنیم  ایستادگی  میدان 
مانند  مناطقی  خورشید  به  بخشیدن 
سیستان همه مسئولین باید با هر تعصبی 
پای کار باشند تا مشکالت را برطرف کنند.

دیپلماسی  اینکه  به  امیدی  ما  گفت:  وی 
نداریم  کند،  ایجاد  برجام  در  راهی  بتواند 
مهم  اقتصادی  جنگ  این  در  آنچه  زیرا 
این  راهکار  بلکه  نیست  دیپلماسی  است، 
جنگ احیا و شکوفا کردن شجره مقاومت 

ملت است.

دیروز  آلمان  صدراعظم  مرکل«  »آنگال 
گفت که خروج یکجانبه آمریکا از برجام، 
می  تضعیف  را  جهانی  نظم  به  اطمینان 
وی  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  کند.به 
افزود: لغو یکجانبه توافقی که در مورد آن 
موافقت شده و در شورای امنیت سازمان 
ملل به تصویب رسیده است، کار درستی 
کم شدن سطح  باعث  مساله  این  نیست. 
با  شود.مرکل  می  جهانی  نظم  به  اعتماد 
زیست  توافق  از  آمریکا  خروج  به  اشاره 
محیطی پاریس گفت: اگر همواره بگوئیم 
که مسائلی را نمی پسندیم و نمی توانیم 
یابیم،  دست  المللی  بین  جدید  نظم  به 
دوست  کاری  هر  هر کس  آن صورت  در 
بدی  اخبار  این  و  دهد  می  انجام  دارد 

برای جامعه جهانی است. »پیتر آلتمایر« 
کرد  اعالم  دیروز  نیز  آلمان  اقتصاد  وزیر 
های  شرکت  به  است  آماده  کشورش  که 
آلمانی برای ادامه فعالیت تجاری در ایران 
کمک کند.در پی تصمیم رئیس جمهوری 
آلمان،  برجام،  از  خروج  بر  مبنی  آمریکا 
داشتن  نگه  زنده  به  انگلیس  و  فرانسه 
ایران  بین  شده  منعقد  ای  هسته  توافق 
جمهور  دادند.رئیس  وعده   ٥+1 گروه  و 
آمریکا علیرغم مخالفت های جهانی با هر 
گونه تصمیم یکجانبه، از توافق هسته ای 
ایران و 1+٥ خارج شد.به دنبال این اقدام 
یکجانبه و غیر قانونی، مقامات و دیپلمات 
های شرکای برجام دور تازه ای از رایزنیها 

برای حفظ این توافق را آغاز کرده اند.

اطالعیه ثبت نام کاندیداتوری ریاست هیئت انجمن های ورزشی استان البرز
 

اداره کل ورزش و جوانان استان البرز درنظر دارد مجمع انتخاب ریاست هیئت انجمن های ورزشی را برگزار نماید، 
لذا بدینوسیله از عالقمندان و داوطلبان )آقایان و بانوان( جهت کاندیداتوری ریاست هیئت با دارا بودن شرایط 

ذیل دعوت بعمل می آید:
1 . اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران

2 . تابعیت جمهوری اسالمی ایران
3 . معتقد بودن به یکی از ادیان رسمی کشور

4 . نداشتن سوء سابقه کیفری
5 . دارا بودن مدرک حداقل تحصیالت لیسانس )کسانی که قبال سابقه ریاست یکی از هیئت های ورزشی استان را داشته اند با مدرک 

تحصیلی فوق دیپلم می توانند کاندیدا شوند - در صورتیکه استعفا نداده باشند(
6 . دارا بودن حداقل 25 سال سن

7 . سکونت در استان البرز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

الف- دو سری کپی برابر اصل شده در دفاتر اسناد رسمی شامل : شناسنامه + کارت ملی + کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت 
رسمی در نیروهای مسلح )جهت آقایان( + آخرین مدرک تحصیلی

ب- دو قطعه عکس 4 * 3 پرسنلی جدید + تکمیل فرم مشخصات فردی + تکمیل فرمهای پرسش و پاسخ + ارائه برنامه مورد نظر در 
جهت توسعه ی رشته ی ورزشی

مکان ثبت نام :اداره کل ورزش و جوانان استان البرز- معاونت توسعه امور ورزش – واحد بررسی عملکرد هیئت ها و مجامع )خشنودپور( 
02632540102

زمان ثبت نام :از مورخ 23 / 2 / 97 لغایت تا پایان وقت اداری 30 / 2 / 97 از ساعت 8 صبح لغایت 14 )به مدت 7 روز کاری(
» ضمنا افراد معترض به فرآیند انتخابات و نتایج آن می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری و انتخابات، شکایت خود را به 

همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارت ورزش و جوانان ارسال نمایند«.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم خدیجه یوسفی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیرعبداللهی بخش به خواسته ابطال 
قرارداد مالی .... مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 960998٣0٣090090٥ شعبه ۴ 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1٣97/۴/2٥ ساعت 9:00  تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7٣ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده 
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م/الف ٣1٥6
منشی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردیس- منظوری 

 آگهی احضارمتهم
) مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفر خواست ( 

در پرونده کالسه 970998٣0٣٣۴0006٥ این شعبه محمد غفاری فرزند ابوطالب به اتهام 
تهدید تحت تعقیب قرار گرفته است. باعنایت به مجهول المکان بودن متهم ودراجرای مقررات 
ماده 17۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت ٣0 
روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات، رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد.م/الف ٣1۴7
بازپرس شعبه 4 دادسرای عمومی وانقالب شهرستان فردیس                                                   
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 آگهی شناسایی
درطرح  واقع  زمینهای  مالکان 
مسیراحداث خیابان 30 متری مصوب 
شهروحیدیه  وتفضیلی  جامع  طرح 
احتراماً به استناد قانون نحوه خرید 
های  وبرنامه  طرحه  اجرای  برای  امالک  اراضی  تملک 
عمومی ،عمرانی ونظامی دولت ،این شهرداری درنظردارد 
نسبت به اجرای پروژه احداث خیابان 30متری واقع دربلوار 
فاصل  کتابخانه عمومی شهروحیدیه حد  شهداء جنب 
ابتداء بلوارشهداء به سمت شمال به طول 480 متراقدام 
عملیات  درحوزه  واقع  مالکان  کلیه  اطالع  به  نماید،لذا 
پروژه می رساند بادردست داشتن مدارک مالکیت جهت 
سیرمراحل قانونی حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
وحیدیه  شهرداری  ومستغالت  امالک  واحد  به  اعالم 
مراجعه نمایند درغیراینصورت شهرداری براساس ضوابط 
فوق الشاره درخصوص تملک امالک واقع درطرح اقدام 

قانونی معمول می دارد.
شهرداری وحیدیه 

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

1-مجتبی بیرانوند فرزند ..... به نشانی :مجهول المکان 
تاریخ حضور :1٣97/0۴/0٣ یکشنبه ساعت 09:00 محل حضور خیابان امام )ره( 

میدان عدالت –دادگستری کل استان لرستان 
به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت  فریادی  در خصوص دعوی علی محمد 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.
شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره ( شهرستان خرم آباد .

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

آقای اقبال مظفریان فرزند اسمعیل درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را از 
پالک 1۴8 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1٣کرمانشاه معروف به زمین 
و  نموده  مالکیت  و درخواست سند  غفاری خریداری  آقای محمدعلی  از  الکناوکه 
پرونده نیز تحت کالسه 9٣-182تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
مورخ     1٣9660٣16007001٣8۴ شماره  رای   برابر  رسیدگی  از  پس  هیئت  و 
به مساحت  باب خانه  از یک  مالکیت قسمتی  به صدور سند  10/2۴/ 1٣96حکم 
اولیه  نام مالکین  اقبال مظفریان صادر نموده است و  نام آقای  ٣/1۴ متر مربع به 
پالک مزبور آقای احمدمیراحمدی می باشد لذا مراتب در دو نوبت به  فاصله 1٥روز 
تاریخ  از  دارند  اعتراض  تقاضا  مورد  به  نسبت  کسانیکه  چنانچه  تا  می شود  آگهی 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم 
تاریخ تسلیم  از  باید ظرف یکماه  ارسال گردد، معترض  به دادگاه صالحه  تا  دارند 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت  محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت 
مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام آقای اقبال مظفریانصادر 

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

تاریخ انتشار اول22/  2 /  1٣97
 تاریخ انتشار دوم  7/  ٣/  1٣97

متن آگهی
الدین  سمیه  متهم  علیه  شکایتی  بهرام  فرزند  چگنی  میرزایی  مریم  بنام  شاکی 
بیرانوند فرزند حیدر دایر بر سرقت به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
9٥09986611700019 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد )106 جزایی 
سابق (ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1٣97/٣/2۴ ساعت 10:00 تعیین که حسب 
به علت مجهول  آیین دادرسی مدنی  قانون  ماده 7٣  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )106 جزایی سابق ( –رمضان 

جمشیدی .

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

از  را  نامه عادی خود  به قول  خانم جمین احمدیفرزندمحموددرخواست رسیدگی 
پالک 1۴7فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 1٣کرمانشاه معروف به چاله 
گورهکه از آقایان وراث رمضان عبدالرحمن خریداری درخواست سند مالکیت نموده 
و پرونده نیز تحت کالسه9٥-۴٣ تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع 
و هیئت پس از رسیدگی برابر رأی شماره 1٣9660٣16007000918مورخ 10 / 
8/ 96  حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمانبه مساحت 76/71متر مربع 
به نام خانمجمین احمدی صادر نموده است و نام مالکین اولیه پالک مزبور آقای 
تا  آگهی می شود  فاصله 1٥روز  به  نوبت  مراتب در دو  لذا  احمدمیراحمدیمی باشد 
اول  انتشار نوبت  تاریخ  از  اعتراض دارند  چنانچه کسانی که نسبت به مورد تقاضا 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
ارسال گردد،معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره محل 
تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند 
مالکیت مورد تقاضا به نام خانم جمین احمدیصادرخواهد نمود. صدور سند مالکیت 

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

تاریخ انتشار اول22 / 2/ 1٣97 
تاریخ انتشار دوم6/ ٣/ 1٣97

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
 قسمتی ازپالک یک اصلی بخش سه رامهرمز

وساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  نظرباینکه 
آقای  مفروزی  وتصرفات  رامهرمزمالکیت  مستقردرثبت  فاقدسندرسمی  های 
19116۴٣22٣بشناسنامه۴صادره  کدملی  فرزندحمددارای  رشیدی  صادق 
ازرامهرمزرابرابررای شماره1٣9660٣1700٥00۴89۴ مورخه96/11/1۴تائیدنموده 
موصوف  لذاتحدیدحدودپالک  انتشاریافته  تکلیف  تعیین  ماده٣قانون  های  وآگهی 
بمساحت1٥7/٥7مترمربع  یکبابخانه  ششدانگ  عنوان  تحت  مشارالیه  بنام 
شنبه  درروزسه  خالدی  شهیدکاظم  کوچه  امت  خیابان  رامهرمز  آدرس  به 
میگیرد. انجام  ثبت  استنادماده1۴قانون  مورخه1٣97/٣/22ازساعت9الی12ظهربه 

ارتفاقی  حقوق  وصاحبان  یامجاورین  بمالکین  آگهی  این  موجب  به  لذابدینوسیله 
وروزمقرردرآگهی  درساعت  برداری  تحدیدحدودونقشه  عملیات  اخطارمیگرددکه 
به  باتوجه  ارتفاقی  حدودیاحقوق  به  نسبت  خواهدشدواعتراض  وشروع  انجام 
تحدیدحدودبمدت٣0روزپذیرفته  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  ماده20قانون 

خواهدشد.    شماره م.الف)12/78( تاریخ انتشار:1٣97/2/22
شیری-رئیس ثبت اسنادوامالک رامهرمز

آگهی فقدان مدرک
 )نوبت دوم(

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب خدیجه جعفری فرزند حسن به شماره شناسنامه 1027 
صادره از کرج در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی قم با شماره 
6606 مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد قم به نشانی قم- پردیسان بلوار دانشگاه – مجتمع دانشگاهی ص پ 

٣6۴/٣718٥ اداره فارغ التحصیالن ارسال نماید.

استاندار اصفهان :

موفقیت باشگاه ذوب آهن، نشان از تاثیر مدیریت دارد
با هدف استاندارد سازی و پیشگیری از اتالف انرژی صورت گرفت؛

اصالح و بازسازی ایستگاه پمپاژ شهر گلستان

استاندار  مهرعلیزاده  دکتر  اصفهان:  بهادری- 
اصفهان در دیدار با مدیرعامل باشگاه ذوب آهن 
گفت:  ذوب آهن با تمام مشکالتی که داشت نتایج 
خوبی گرفت. این نشان از مدیدریت خوب باشگاه 
دارد. مدیریت خوب امکانات می آورد، انگیزه می 
آورد. همه چیز پول نیست. نتایج ذوب آهن با 
شرایط مالی سختی که من در جریان آن بوده 
و هستم نشان دهنده تفاوت و تاثیر مدیریت در 
کارهاست.  مهرعلیزاده ضمن تقدیر از تالش های 
مدیریت، هیأت مدیره و پرسنل باشگاه ذوب آهن 
خاطر نشان کرد: به نظر من سرمربی با دانش ذوب 
آهن نقش مهمی در موفقیت های این تیم داشت 
و این هم تفاوت مربیان را به خوبی نشان می دهد. 
امیر قلعه نویی سرمربی با دانشی است. ما باید از 
افت و خیز ها درس های خوبی بگیریم که این 
افت و خیزها در خود درس های مدیریتی فراوانی 
دارد.  وی افزود: امیدوارم موفقیت های مجموعه 
باشگاه ذوب آهن و تیم فوتبال موجب کسب اعتبار 
و آبروی بیشتری برای کشور عزیزمان و شادی 
مردم اصفهان بشود.  استاندار اصفهان اذعان کرد: 
هر قدم برای ورزش که موجب توسعه ورزش در 
استان بشود قابل تقدیر است، زیرا ورزش هزینه 

نیست و سرمایه گذاری است.  سعید آذری نیز 
در این دیدار ضمن تقدیر از حمایت های استاندار 
اصفهان اظهار کرد: باشگاه ذوب آهن یکی از موفق 
اخیر کشور است که  باشگاههای ٥ سال  ترین 
با کسب مقام های قهرمانی جام حذفی و نایب 
قهرمانی در لیگ برتر و همچنین حضور ۴ سال 
پیاپی به عنوان نماینده ایران و اصفهان در لیگ 
قهرمانان باشگاههای آسیا این موضوع را اثبات 

کرده است.
 مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در این دیدار از تالش 
ذوب  کارخانه  مدیرعامل  مهندس صادقی  های 
از مجموعه  کارخانه  با وضعیت دشوار  آهن که 
باشگاه حمایت کرد و همچنین حمایت هیأت 
دکتر  شهنازی،  مهندس  آقایان  باشگاه  مدیره 
دشتیانه، مهندس برشان و مهندس جمشیدی 
که یک هیئت مدیره خوب و متخصص را تشکیل 
داده اند تقدیر و تشکر کرد.  وی افزود: کادر فنی 
باهوش، متعصب و دارای اشراف کامل به مسائل 
فنی و در راس آنها امیر قلعه نویی که واقعاً وجود 
ایشان یک موهبت برای باشگاه بود و نیز بازیکنان 
قهرمان، با اخالق و شایسته از دیگر عوامل موفقیت 

ما بود.

نوری- گلستان: به منظور ارتقاء کمی و 
گلستان،  شهروندان  آشامیدنی  آب  کیفی 
)ع(  قائم  میدان  پمپاژ  ایستگاه  تاسیسات 
این شهر بازبینی و اصالح و بازسازی شد. 

و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیر  تهران  استان  غربی  جنوب  فاضالب 
اعالم  با  بهارستان  شهرستان  آبفای  امور 
به  عنایت  با  داشت:  اظهار  مذکور  خبر 
شهروندان  آشامیدنی  آب  توزیع  و  تامین 
و  سبزدشت  شهرک  محترم  مشترکین  و 
طریق  از  گلستان  شهر  مناطق  از  بخشی 
ایستگاه پمپاژ شماره ٥ ) میدان قائم عج 
( و با توجه قدمت و فرسودگی تجهیزات و 
تاسیسات این ایستگاه ، علیهذا بدلیل تقارن 
فصل گرم و اوج مصرف آب موضوع به روز 
رسانی و رفع معایب و نواقص تاسیسات و 
ایستگاه در دستور کار قرار  این  تجهیزات 
جاری  ماه  فروردین  اواسط  از  و  گرفت 
آغاز شد و در شرف اتمام و پایان کار قرار 
به  اشاره  با  رضازاده  محمد  سید    . دارد 
اقدامات صورت گرفته  و  پروژه  مشخصات 
در این خصوص یادآور شد: در این عملیات 

که مطابق برنامه زمانبندی شده از اواسط 
فروردین ماه سالجاری و با اعتباری معادل 
٥ میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری و 
محوطه  بر  عالوه  است،  شده  آغاز  داخلی 
سازی محیطی و ابنیه ای و ارتقاء ضریب 
تعویض  و  تعمیر  پمپاژ،  ایستگاه  امنیتی 
الکتروموتور ، پمپها، اتصاالت و تاسیسات ، 
خطوط مکش و رانش، ساخت کلکتورهای 
پمپ  نصب  و  تهیه  خروجی،  و  ورودی 
همچنین  و  پمپاژ  ایستگاه  فیوژ  سانتری 
اندازی  بهسازی کامل سیستم برقی و راه 
تابلوهای الکترو پمپها با دو دستگاه درایو   
VSDو اتصاالت مربوطه انجام و کامال به 

روز رسانی گردیده است . 
و  اهمیت  با  ارتباط  در  رضازاده  مهندس 
هدف از اقدامات صورت گرفته خاطرنشان 
ساخت: با به روز رسانی و تعمیرات صورت 
بر  عالوه  مذکور  پمپاژ  ایستگاه  در  گرفته 
اتقاء کمی و کیفی در بهره وری و استفاده 
توجهی  قابل  بطور  تاسیسات،  از  بهینه 
نیز  اضافی  ی  ها  هزینه  و  انرژی  پرت  از 

پیشگیری می گردد. 

وجود ۱.5 درصد بیماران خاص 
کشور در کردستان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره 
بیماران خاص در سال  نرخ رشد 10.6 درصدی  به 
گذشته، گفت: در مجموع 1.٥ درصد از بیماران خاص 

کشور متعلق به استان کردستان هستند.
روز  مناسبت  به  قصری  هومن  ایسنا؛  از  نقل  به 
کرد:  اظهار  العالج   صعب  و  خاص  بیماری های 
از نظر وزارت بهداشت، درمان و  بیماری های خاص 
آموزش پزشکی و سازمان بیمه سالمت شامل تاالسمی 
)ماژور و اینترمدیا(، هموفیلی، همودیالیز، دیالیز صفاقی، 
پیوند کلیه و ام اس هستند. وی افزود: از نظر سازمان 
تامین اجتماعی تاالسمی )ماژور و اینترمدیا(، هموفیلی 
بیماران  دیالیز صفاقی جزو  و  ، همودیالیز   B و  A
پزشکی  علوم  دانشگاه  معاون درمان  خاص هستند. 
کردستان ادامه داد: از نظر طرح تحول نظام سالمت 
)برنامه ششم پروتکل( بیماری های سرطان، سوختگی، 
کاشت حلزون، بستری طوالنی مدت در بخش های 
ویژه، بیماری های روانی، پیوند اعضاء و فرآهم آوری، 
BMT ، مسمویت ها، اسکولیوز، صرع مقاوم به درمان، 
 DBS هپاتیت مقاوم در تاالسمی و هموفیلی، جراحی
برای بیماران پارکینسون و دیستونی و سایر بیماری ها 
نظیر هپاتیت ها، دیابت، ویلسون، نیمان پیک نوع سی 
و ... نیز از نظر خدمات بستری و دارویی به عنوان صعب 

العالج تحت پوشش بیمه ایی و وزارتی قرار گرفته اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ رشد بیماری های 
خاص در سال 96 نسبت به سال 9٥ در مجموع 10.6 
از  درصد  کل ٥.1  در  کرد:  اعالم  است،  بوده  درصد 
بیماران خاص کشور متعلق به استان کردستان هستند. 
قصری ادامه داد: در سال 9٥ تعداد یک هزار و ۴29 
مورد جدید ابتال به سرطان در استان شناسایی و تحت 
درمان قرار گرفته اند که بروز آن 89 در 100 هزار نفر 
بوده و این بروز در سال 9۴ ؛ 7٣ در 100 هزار نفر 
بوده است. وی افزود: این نرخ رشد دقیقا به منزله رشد 
خالص نیست، به این دلیل که در سال های اخیر ثبت 
و شناسایی سرطان پیشرفت چشمگیری داشته است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان تصریح 
کرد: با توجه به درصد پیشرفت های ذکر شده، در حال 
حاضر بیماری های خاص و سرطانی در استان رشد 
صعودی دارند.  وی در ارتباط با خدماتی که مشمول 
بیماران خاص می شود نیز اظهار کرد: براساس آخرین 
دستورالعمل بیماران خاص سرطانی و صعب العالج 
شورای عالی بیمه کشور، تعهدات سازمان های بیمه 
گر در خصوص این بیماران شامل بیماران همودیالیزی 
و پوشش خدمت همودیالیز، تعبیه راه عروقی، هزینه 

لوازم مصرفی و داروهای تخصصی است.

خبر

 ۲۱۹ مهرجو  تحت پوشش نهاد مردم نهاد 
آبشار عاطفه های جویبار

مدیر  ابوالحسنی:   - جویبار 
های  عاطفه  آبشار  موسسه 
تحت  از  حویبار   شهرستان 
پوشش 219 مهرجودر این نهاد 
مردم نهاد خبر دادوگفت: فعالیت  
این نهاد در شهرستان جویبار از 
سال 9۴ بوده که متاسفانه بدلیل 
عدم فعالیت و شناخت عملکرد 

گسترده ای نداشته است .
با  گفتگو  در  علیزاده  کوثر 
خبرنگاران با اعالم اینکه ازسال 
موسسه  گسترده  فعالیت   96

آبشار عاطفه در شهرستان آغاز شد ، افزود: در گام نخست کارناوال جهزیه 
برای ٥00 نوعروس در شرق مازندران انجام شد ، که 28 جهزیه عروس 

مربوط به جویبار بوده است.
وی سقف کمک ها به تهیه جهزیه برای نوعروسان در کارناوال جهزیه 
شرق استان را  ٣ میلیون تومان بیان کردو گفت: درآغاز سال تحصیلی 96 
تهیه پوشاک و بسته تحصیلی برای تمام مهرجویان تحت پوشش این نهاد 
انجام شده است .علیزاده از اعزام 10 نفر از مهرجویان تحت پوشش آبشار 
عاطفه ها به کربالی معلی اشاره کردو اظهار داشت: همچنین دراین اعزام 
12 میلیون تومان نذورات نیز جمع آوری شده است .مدیر موسسه خیریه 
آبشار عاطفه ها هدف از تاسیس این نهادرافقرزدایی و کمک به جامعه 
محرومین بیان کردو افزود: در ابتدای سالجاری نیز توزیع ٣00 بسته 
غذایی با همکاری این موسسه و کمیته امدادشهرستان بین مهرجویان 

تحت پوشش انجام شد.
علیزاده بیان کرد: برای نخستین باردفتر آبشار عاطفه ها پنج شنبه هرهفته 

با پرپایی سفره برکت میزبان ایتام و نیازمندان شهرستان خواهد بود .
علیزاده در ادامه از پرداخت وام اشتغالزایی به 6 مهرجوی آبشار عاطفه ها 
اشاره کردو گفت : بانزدیک شدن ماه مبارک رمضان بسته غذایی بین 1٥0 
خانواده تحت نیاز توزیع خواهد شد.مدیر موسسه آبشار عاطفه ها با اشاره 
به اینکه ٥0 پرونده درمانی نیز تحت پوشش حمایتی این نهادمردم نهاد 
قرار دارند، تصریح کرد: بیش از هزار خیر با این موسسه همکاری دارند 
، ودرآینده نزدیک نیز بانک جامع اطالعاتی از مهرجویان تحت پوشش 

شهرستان جمع آوری خواهد شد.
به  حتی  شهرستان  مسئولین  حمایت  متاسفانه  داشت:  اظهار  وی 
تعدادانگشتان یک دست هم نمی رسد ، که انتظار میرود با وجود فعایت 
خوب وگسترده این موسسه خیریه حمایت دستگاههای اجرایی بیشتر و 

پررنگ تر شود.
علیزاده با اعالم اینکه در 9 ماه فعالیت چشمگیر موسسه، عملکردی برابر 
با کمیته امدادو بهزیستی دراین شهرستان داشته است ، خاطر نشان کرد: 
در بحث عملکردی خدمات به مهرجویان، موسسه خیریه آبشار عاطفه ها 
ی جویباردر بین موسسات این نهاد درشهرستانها رتبه دوم را در مازندران 

به خود اختصاص داده است.

خبر

نظارت  به  توجه  با  زمان:  کرج- خبرنگار 
دقیق این سازمان بر قیمت ها و نرخ گذاری 
به هیچ عنوان عرضه کنندگان حق افزایش 

قیمتي را ندارند.
از روابط عمومي  به گزارش زمان و به نقل 
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده 
نوید  کرج؛  شهرداري  کشاورزي  هاي 
گذاري  نرخ  شوراي  جلسه  در  اسکندري 
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده 
کرد:  اظهار  کرج  شهرداري  کشاورزي  هاي 
شوراي نرخ گذاري هر هفته به طور متوالي 
با هماهنگی ریاست سازمان با حضور مدیر 
سازمان،  نظارتي  دستگاههاي  میادین،  امور 
فرمانداري  کشاورزي،  جهاد  نمایندگان 
معدن  و  صنعت  سازمان  کرج،  شهرستان 
حوزه  کارشناسان  همراه  به  برداران  بهره  و 

اجرائي برگزار مي شود.

مشاغل  ساماندهي  سازمان  اجرایي  معاون 
شهري و فرآورده هاي کشاورزي شهرداري 
کرج تصریح کرد:در این جلسه اعضاء شورا به 

بررسي و قیمت گذاري محصوالت کشاورزي 
مي پردازند.

رضایت  کسب  منظور  افزود:به  اسکندري 

شهروندی جلسات شورای نرخ گذاری بازار 
می  برگزار  هفتگی  روش  به  کرج  روزهای 

شود.
ایجاد  را  سازمان  این  تشکیل  از  هدف  وي 
تسهیالت الزم در امر تهیه و توزیع میوه و 
تره بار و فرآورده هاي کشاورزي عنوان کرد 
از  حمایت  جهت  در  تسهیالت  گفت:این  و 
بتواند  تا  گیرد  مي  صورت  تولیدکنندگان 
مسیر حرکت محصوالت را از تولید به توزیع 

با اصول صحیح هدایت کند.
تره  و  میوه  میادین  سازمان  کرد:  بیان  وي 
میوه  عرضه  شبکه  بزرگترین  عنوان  به  بار 
به منظور خدمات  بار در سطح شهر  تره  و 
رسانی به شهروندان در راستای اهداف کالن 
شهرداری، محصوالت میوه و تره بار را پایین 
تر و با کیفیت تر از سایر مراکز سطح شهر 

عرضه می کند.

عرضه کنندگان بازار روزها در کرج حق افزایش قیمت را ندارند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به 
آسیب های ناشی از نخاله های ساختمانی در حوزه محیط 
زیست خاطرنشان کرد: بهسازی و مقاوم سازی در ساختمان 
ها به جای نوسازی باید فرهنگ سازی شود. مهندس علی 
نیا در مراسم گرامیداشت روز معمار گه در مجتمع فرهنگ 
رفاهی میزبان بابلسر برگزار شد ضمن تشکر از حمایت 
های معاونت محترم عمرانی استاندار و مدیر کل محترم 
راه و شهرسازی و شهردار مرکز و اعضای کمیته چهارنفره 
اظهار داشت :خوشبختانه برای اولین بار افزایش تعرفه را بر 
اساس میزان برخورداری شهروندان تعیین کردیم و در کنار 
افزایش تعرفه مبادرت به کاهش تعرفه در شهرهای کوچک 
با  تعامل  در جهت  و همچنین  نمودیم  برخوردار  کم  و 
دولت و همکاری سازمان در موضوعات ملی کاهش بیست 
درصدی تعرفه خدمات مهندسی را در بافت های فرسوده 
مطابق با سال 97 داشتیم. عضو شورای مرکزی به تصویب 
آموزش و معرفی بازرسان ایمنی در کمیته چهارنفره که به 
تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده است اشاره کرد و 
بیان داشت: مقرر شد با همکاری اداره کل تعاون وکار و 
رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گیرد. رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به وجود هفت رشته 
تخصصی در حوزه مهندسی ساختمان ، به ضرورت ایجاد 
صالحیتهای جدید در همه رشته های هفت گانه تأکید 
کرد و گفت:  با توجه به پیشرفت و تغییر ذائقه بهره برداران 

طراحی داخلی ساختمان باید بعنوان یک صالحیت جدید 
تعریف شود.  مهندس علی نیا با تاکید بر ضرورت رعایت 
اخالق حرفه ای در ارائه خدمات مهندسی بیان داشت: 
تعرفه های خدمات مهندسی در قبال خدمات واقعی اعضا 
،ناچیز است ولی آنچه که موجب نگرانی است دریافت تعرفه 
در قبال خدمات صورت نگرفته است. باید با رعایت اخالق 
حرفه ای ضمن احترام به دانش و تخصص خود ، جامعه و 
افکار عمومی را با سازمان و جامعه مهندسی همراه نموده 
و جایگاه و منزلت حرفه مهندسی را ارتقاء بخشیم .با این 
رویکرد هر مسئولی که بخواهد این سازمان را تضعیف نماید 

مردم حامی سازمان خواهند شد.

وی با اشاره به شعار سال 97 و حمایت از کاالی ایرانی 
اظهار داشت: در حوزه تاسیسات ، معماری و سازه هیچ 
نیازی به استفاده از کاالی خارجی نداریم و برای اینکه چرخ 
اقتصاد کشور بچرخد همه ما حمایت از کاالی ایرانی را باید 

در دستور کار خود قرار دهیم.
نظام مهندسی ساختمان  عضو شورای مرکزی سازمان 
کشور با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در حوزه ساخت و 
ساز تصریح کرد: این فرهنگ سازی با کمک معماران باید 
شروع شود. مقاوم سازی و بهسازی در ساختمان هایی که 
قابلیت بهره برداری دارند باید جایگزین نوسازی شود. بحث 
نخاله های ساختمانی از آسیب های جدی در حوزه محیط 

زیست است که باید با فرهنگ سازی از تخریب و نوسازی 
ساختمان ها جلوگیری شود.

معماری تنها بخشی از خدمات مهندسی است 
که در زمان بهره برداری با انسان ارتباط برقرار 

می کند
مهندس علی نیا با اشاره به اهمیت معماری درساخت و 
ساز اظهار داشت: همه رشته های هفتگانه از اهمیت باالیی 
برخوردار می باشند ولی معماری تأثیرگذاری ویژه ای در 
جامعه دارد و اعتقاد داریم همانطور که روح در بدن یک 
انسان قداست و معنای متفاوت دارد معماری تنها بخشی 
در ساختمان می باشد که عامل نشاط و طراوت در زمان 

بهره برداری می باشد و می تواند با انسان و محیط ارتباط 
برقرار کند.  مهندس علی نیا با تاکید بر اهمیت خالقیت 
در حوزه مهندسی اظهار داشت: مهندسی علم خالقیت 
است ولی در حوزه معماری بدلیل جامعیت این رشته 
خالقیت برجسته تر می باشد بطوریکه در ساختمانهای 

تاریخی یک معمار عالوه بر ایفای نقش مربوط به خودش 
همه مالحظات مربوط به روشنایی و تهویه مطبوع و سرما و 
گرما را لحاظ می کرد. وی افزود: مهمترین عاملی که میلیونها 
انسان را دور خودش در جهان و کشور عزیز ما در بخش 
مسافرت و بازدیدها از مراکز فرهنگی و میراثی و تاریخی 
جمع می کند هنر معماران می باشد.  رئیس سازمان نظام 
مهندسی ساختمان مازندران با تاکید بر ضرورت صیانت از 
حقوق شهروندی در ساخت و سازها اظهار داشت: با توجه 
به ظرفیت باالی مهندسان معمار در استان ،جامعه و بهره 
برداران یک انتظار ویژه ای را مطالبه می کنند .وضعیت 
ساخت وساز  در شهرها چه در حوزه رعایت حقوق شهروندی  
و چه در سطح اشغال و طبقات و نمای معماری دچار یک 
بی نظمی شدید می باشد که مسئولیت معماران عزیز در 
چارچوب اختیارات داده شده بسیار سنگین می باشد. وی 
به ضرورت بازدید میدانی از محل اجرای طرح ها اشاره کرد 
و گفت :این بازدید عاملی خواهد بود تا در یک کوچه شاهد 
اشکال هندسی متفاوت که پیام خوبی را منتقل نمی کند 

نباشیم و یک نظمی را ایجاد کنیم.

خلق آثار فاخر و ماندگار باید در دستور کار 
مهندسان معمار قرار گیرد

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به خلق آثار 
فاخر در استان اشاره کرد و اظهار داشت: باید نگاه در ساخت 
و ساز بر مبنای ماندگاری و تاثیرگذاری در اجتماع باشد. 
مهندس علی نیا در سخنانی به گزارش عملکرد سازمان در 
سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی 
ساختمان مازندران از سازمان های پیشرو در کشور است .با 
حمایت های هیأت مدیره سازمان پشتیبانی مناسبی از اعضا 
در حوزه خدمات بیمه مسئولیت و بیمه درمانی انجام شد به 
طوری که در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون 
تومان در بیمه درمان برای اعضا واریز شد. وی اظهار داشت: 
در حوزه آموزش مهندسان ، 8٥ کارگاه آموزشی بر اساس 
نیازسنجی صورت گرفته از اعصا برنامه ریزی شد که در سال 
گذشته ٣٥ کارگاه برگزار و باقی کارگاه ها در سال جاری 
اجرایی خواهد شد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
مازندران اظهار داشت : در حوزه کنترل و نظارت 11هزار و 

700 مورد بازدید از پروژه ها صورت گرفت.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران تاکید کرد:

ضـرورت بـهسازی و مـقاوم سازی سـاختمان ها به جـای نـوسازی
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خدمات تامین اجتماعي را 
غیر حضوري دریافت کنید

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: مردم می توانند تمام خدمات 
مربوط به تامین اجتماعی را به صورت غیرحضوری و از طریق کد دستوری 

#1۴2* دریافت کنند.
محمدحسن زدا افزود: بیمه شدگان و مستمری بگیران می تواند با استفاده از 
این نرم افزار و کد دستوری یادشده از آخرین سابقه بیمه، استحقاق درمان، 
آخرین مستمری، رابطه بیمه ای و نوبت دهی برای درمان نیز استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این سامانه اغلب خدمات موردنیاز بیمه شدگان و مستمری 
بگیران را دارد و نیاز به مراجعه حضوری مردم به شعب وجود ندارد و از 
این طریق بخشی از مشکالت مردم به ویژه در هزینه ها و رفت و آمدها 
به مراکز و شعب تامین اجتماعی کاهش می یابد.زدا افزود: همچنین در 
این کد دستوری، آخرین فیش حقوقی بیمه افراد موجود است و تنها راه 
دسترسی به این موضوع وارد کردن کدملی مستمری بگیر است و حتی 
آخرین ماهی که بیمه و دستمزد مستمری بگیر پرداخت شده در این سامانه 
قابل رویت است.وی ادامه داد: تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران 
تامین اجتماعی از این پس می توانند خدمات غیرحضوری خود را از طریق 
اپلیکیشن »تامین اجتماعی من« دریافت کنند و براساس رویکرد سازمان 
در ارائه خدمات غیرحضوری به جمعیت تحت پوشش و به دنبال راه اندازی 
سامانه مبتنی بر USSD، )کد دستوری#1۴2*(، هم اکنون اپلیکیشن 
تلفن همراه سرویس گرای این سازمان با نام »تامین اجتماعی من« توسعه 
https://cafebazaar.ir/ یافته و بر روی مارکت کافه بازار به نشانی
app/ir.sso.mobile/?l=fa در دسترس مخاطبان این سازمان قرار 
دارد.وی اضافه کرد: این اپلیکیشن شامل سرویس های استعالم ونمایش 
نمایه ساز توصیفی از اطالعات هویتی بیمه شده و سایر اطالعات بیمه ای 
مشتمل بر مشاهده آخرین روز کارکرد سابقه، آخرین دستمزد، استحقاق 
درمان، وضعیت بیمه پرداز، نوع بیمه، مشخصات شعبه و کارگاه، استعالم 
بخش مستمری بگیران با امکان مشاهده آخرین فیش مستمری، استعالم و 
نمایش میزان بدهی های کارفرمایان به صورت برآوردی و قطعی برای تمامی 
کارگاه ها و پیمان های تحت پوشش است.سازمان تامین اجتماعی با ۴2 
میلیون نفر بیمه شده و مستمری بگیر 18 نوع خدمت بیمه ای و درمانی 
به افراد زیر پوشش ارائه می دهد.این سازمان دارای مراکز مختلف بیمه ای 
و درمانی است و ٣٥6 بیمارستان و درمانگاه تامین اجتماعی بخش قابل 
توجهی از خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را به صورت رایگان تامین 
می کند.بخش بیمه ای تامین اجتماعی نیز دارای ۴80 شعبه در سراسر 
کشور است و خدمات بیمه ای این سازمان از طریق این واحدها به جامعه 
تحت پوشش ارائه می شود، همچنین برای تسهیل امور و دسترسی آسان 
تر مردم به سازمان شعب اقماری و کارگزاری های سازمان نیز به عنوان 

واحدهای وابسته به شعب مشغول به فعالیت هستند. 

تولید محصوالت تراریخته
 به نفع سالمت مردم و اقتصاد کشور است

رئیس انجمن ژنتیک ایران گفت: تولید محصوالت تراریخته عالوه بر اینکه 
از لحاظ اقتصادی برای کشور بسیار مقرون است موجب افزایش محصوالت 
کشاورزی با کیفیت می شود.به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی انجمن 
ژنتیک ایران ، دکتر محمود توالیی، رئیس انجمن ژنتیک ایران در آستانه 
برگزاری سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران با 
بیان اینکه محصوالت تراریخته مناسب اقتصاد و سالمت مردم کشور است، 
بیان کرد: بشر هزاران سال است که در حوزه کشاورزی تالش می کند 
به محصوالت با کیفیت دست پیدا کند که روش اصالح نژاد از جمله 
روش های بشر برای تولید اینگونه محصوالت بوده است.وی با تاکید براینکه 
اصالح نژاد فرآورده های کشاورزی در برهه ای از زمان به صورت کالسیک 
و در برهه دیگر به صورت هسته ای انجام می شد، افزود: هر سلول گیاهی 
دارای ٣0 هزار ژن است که تعدادی از ژن ها عامل ویژگی های ظاهری 
و مابقی عامل ویژگی های رشد، نمو و ... است که امروزه بشر با ترکیب 
ژن های مطلوب چند گیاه تالش می کند به محصول مورد نظر دست پیدا 
کند. برای مثال یک گیاه بنفشه دارای گل های قرمز است اما گیاه بنفشه 
دیگر دارای گل های سفید است که بشر برای تولید گیاه بنفشه با گل های 
دارای رنگ های ترکیبی، ژن های تولید رنگ را از این گیاهان جدا و سپس 

بعد از ترکیب بنفشه چند رنگ را تولید می کند.

دریچه

بررسي چشم اندازدرمان سرطان 
تا سال۱٤۰٤

دکتر علی مطلق با اشــاره به زیرساخت های ایجاد 
شــده در حوزه درمان ســرطان، گفت: از سه سال 
پیش اقدامی با عنوان »آمایش سرزمینی سرطان« 
از ســوی وزارت بهداشــت در کشور انجام شد و بر 
اساس آن مشخص کردیم که تا سال 1۴0۴ در هر 
منطقه چه میزان امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی 
مرتبط با تشــخیص و درمان ســرطان نیاز داریم. 
ماحصل این اقدام دو سند به نام »سند توسعه شبکه 
مراقبت  سرطان« و »سند توسعه نیروی انسانی« در 
این حوزه شد که نشان می دهد تا 10 سال آینده بر 
اساس میزان بروز سرطان، چه امکانات و تجهیزاتی 
در ایــن حوزه نیازمندیم. مطلــق ادامه داد: در این 
راســتا مراکز سه گانه ای شامل تیپ یک، تیپ دو و 
تیپ سه برای ارائه این خدمات پیش بینی شد که 
مراکز تیپ یک شامل مراکز تشخیص زودهنگام و 
غربالگری هستند. 1٣7 مرکز تیپ یک پیش بینی 
کردیم که حدود 7٥ مرکز به اتمام رسیده و پیگیر 
تجهیز آنها هستیم. بنابراین افراد مشکوک به سرطان 
در سطح شبکه بهداشتی شناسایی و به این مراکز 
ارجاع می شوند تا اقدامات تکمیلی  تشخیصی برای 
رد یا اثبات سرطان برایشان انجام شود. این اقدامات 
بویژه برای ســه ســرطان قابل پیشگیری پستان، 
روده بزرگ و دهانه رحم انجام می شود. وی همچنین 
گفت: مراکز تیپ دو و سه نیز مراکز درمان سرطان 
هســتند که در سطح کشور بر اساس بروز سرطان 
توزیع مناسبی پیدا کردند تا مردم دسترسی بهتری 
به خدمات داشته باشند. به طور عام 7۴ مرکز تیپ 
دو و 1٥ مرکز تیپ ســه که مراکز جامع ســرطان 
هستند، در کشــور مورد نیاز است. باید توجه کرد 
که ارائه خدمت در ایــن مراکز با تعرفه دولتی و با 
همکاری دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود. 
البته برخی از این مراکز در کشور موجودند و برخی 

هم باید ساخته شوند.

ضررت جذب نخبگان مهاجرت 
کرده به کشور  

معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور گفت: در 
سراسر دنیا مهاجرت دانشــجویان ب رای ادامه 
تحصیــل در کشــورهای دیگر امــری عادی و 
رایج اســت ولی نکته مهم فراهم کردن شــرایط 
بازگشت این دانشجویان به کشور مبدا است.دکتر 
سورنا ســتاری روز پنجشنبه در نشست روسای 
٣0 دانشــگاه مختولی همکاری های علمی بین 
المللــی در وزارت علوم گفت: میانگین مهاجرت 
دانشــجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در خارج 
از کشــور از میانگین جهانی نیز پایین تر اســت 
و ارائه آمارهای غلــو آمیز از طرف برخی از افراد 
در این خصوص صحیح نیســت.وی افزود: همه 
کشورها دانشــجویانی در کشورهای دیگر دارند، 
بــرای مثال چین ٣٥0 هزار دانشــجو در آمریکا 
دارد، بنابراین مهاجرت دانشــجویان امری رایج 
اســت و اصاًل نگران کننده نیســت و مسئوالن 
باید برای بازگشت دانشجویان پس از تحصیل به 
کشــور برنامه ریزی و مشوق هایی الزم را پیش 

بینی کنند.

خبر

رئیس مرکز مدیریــت پیوند و بیماری های خاص وزارت 
بهداشت، گفت: در حال حاضر، ایران باالترین رتبه پیوند 

اعضا در بین کشورهای منطقه آسیا و آفریقا را دارد.
سید محمد کاظمینی اظهار داشت: در 18 سال گذشته و 
بویژه با صدور فتوای امام)ره( در زمینه پیوند اعضا، رشــد 
اســتفاده از اعضای افراد مبتال به مرگ مغزی را در کشور 
شاهد بودیم.وی افزود: در حال حاضر، ایران باالترین رتبه 
پیوند اعضا را در بین کشــورهای منطقه قاره های آسیا و 
آفریقا دارد.کاظمینی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد 
920 اهدا کننده مرگ مغزی با میانگین اهدای سه عضو 
در کشور داشتیم، خاطرنشان کرد: امروز پیوند کبد و قلب 
بطور انحصاری از افراد دچار مرگ مغزی انجام می شود 
که از این نظــر در منطقه رتبه نخســت را داریم و 60 
درصد اهدای کلیه نیز از افراد مرگ مغزی است.وی ادامه 
داد: در حال حاضر، 2۴ واحــد فراهم آوری و ٣0 واحد 
شناســایی مرگ مغزی در بیمارســتان مسیح دانشوری 

تهران فعال است.

خبرگزاری ایسنا: پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای طرح 
برخورد با تخلفات ســاکن، صحبت با تلفن همراه و تجاوز 

به گذرگاه عابر پیاده خبر داد.
مرکز اطالع رســانی پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ اعالم کرد: در راستای نظم بخشی ترافیکی و تسهیل 
عبور و مرور، ماموران پلیس راهور از روز چهارشنبه طرح 
تشــدید برخورد با تخلفات ســاکن را که نقش به سزایی 
در بی انضباطی هــای ترافیکی شــهر دارد به مرحله اجرا 

درآوردند.
در همین راســتا نیز برخورد با تخلفات ساکن طی دو روز 
رشد هفت درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
داشته اســت.همچنین اعمال قانون در رابطه با تخلفات 
تلفن همراه و تجاوز به گذرگاه نســبت به ســال قبل نیز 
رشــدی بیش از 120 درصدی داشته است.در این مدت 
تعداد خودروهایی که به علت نقص فنی و دودزا بودن مورد 
اعمال قانون قرار گرفته اند نیز نسبت به سال قبل افزایشی 

بیش از 100 درصدی داشته است.

حمیدرضا حاجــی بابایی رئیس فراکســیون فرهنگیان 
مجلس با اشــاره به حضور مقام معظم رهبری در دانشگاه 
فرهنگیان در هفته معلم گفت: این حضور ارزشمند، پیام 
بســیار مهمی را در برداشت؛ پیامی که حکایت از اهمیت 
جایگاه معلم و دانشگاه فرهنگیان دارد که واقعا قلب سند 
تحول بنیادین اســت.وی افزود: بیــان معظم له مبنی بر 
آمار معلمان بازنشسته در آینده و اینکه تعداد دانشجویان 
این دانشــگاه قدرت پاسخگویی به این کمبود را ندارد، را 
باید از منظر آمار و ارقام دقیق و واقعی نگریســت.حاجی 
بابایی تأکید کرد: اگر آموزش و پرورش با آمار رو به رشد 
دانش آموزی را با تعداد 900 هزار نفر معلم که نیاز دارد، 
مورد بررســی قرار دهیم، با احتساب خدمت ٣0 ساله هر 
معلم و با این پیش فرض که تمام این معلمان در دانشگاه 
فرهنگیان و شــهید رجایی تربیت شــوند که این امر به 
صورت ویژه مورد تأکید رهبری قرار گرفت، باید هر سال 
٣0 هزار دانشجو جذب دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی 

و٣0 هزار معلم باز نشسته شوند.

وزیر بهداشت گفت: هم اکنون 70 درصد ارزش بازار 
دارویی کشور در اختیار تولیدات داخلی است.

 دکتر قاضی زاده هاشمی در مراسم رونمایی از پنج 
داروی تولیدی در شرکت باختر بیوشیمی کرمانشاه 
با اشاره به حمایت جدی دولت و وزارت بهداشت از 
تولیدات داخلی، اظهار کرد: این سیاســت از چهار 
ســال پیش در وزارت بهداشت آغاز و مقرر شده هر 
دارویی که تولید داخلــی دارد، 90 درصد بازار آن 

دارو در اختیار تولیدات داخلی باشد.
وی افزود: با سیاست های وزارت بهداشت در حال 
حاضــر ماهانه دو داروی جدیــد تولید داخل روانه 
بازار می شــود و امیدواریم با ادامه این سایســت 
ها وابســتگی دارویی کشــور به خارج از نظر ریالی 
به حداقل برســد.وی اظهار کــرد: در ابتدای دولت 
یازدهــم 60 درصد ارزش بازار دارویی کشــور در 

اختیار تولیدات داخلی بود که اکنون این میزان به 
70 درصد رسیده است.

وزیر بهداشــت گفت: وزارت بهداشــت با افتخار از 
تولیدکننــدگان داخلی و افرادی که در بازار جهانی 

فرصتی برای رقابت ایجاد کنند، حمایت می کند.
قاضی زاده هاشــمی همچنین با اشاره به رونمایی 
از پنــج قلم دارویــی جدید تولید شــرکت باختر 
بیوشــیمی، گفت: دو قلم از این داروها از چند ماه 
گذشته وارد بازار شــده بود و امروز شاهد رونمایی 
رسمی از این داروها هستیم. سه قلم دیگر نیز شامل 
داروهای هپاتیت B، هپاتیت C  و داروی پیشگیری 

از ایدز هستند که امروز رونمایی می شوند.
وزیر بهداشــت افــزود: جای خرســندی دارد که 
داروی پیشــگیری از ایدز که کمتر از یک سال از 
ورود آن به بازار جهانی می گذرد در کشــور ما و 
شرکت باختر بیوشیمی تولید شده و قطعا با توجه 
به سابقه خوب این شرکت از کیفیت مناسبی نیز 
برخوردار اســت. ضمن اینکه قیمت این دارو یک 

دهم مشابه خارجی است.

وزیر بهداشت:

7۰ درصد ارزش بازار دارویی در اختیار تولیدات داخلی

افزايش برخورد با تخلف 
صحبت با موبايل در حين رانندگی

وم جذب ٣٠هزار لز
 دانشجو معلم در هرسال

ين پيوند عضو در  ايران،باالتر
بين كشورهاي منطقه را دارد

آگهی قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد 1 و ٣ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
متقاضیانی که در هیات موضوع  امالک   ،1٣90/9/20
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی بابل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

آگهی می گردد :
اصلی  پالک  بابل  اراضی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

2٥8۴ بخش 1
به  نسبت  ولوکالئی  باقری  اله  سیف  میر  فرعی:   78
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
موسی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   1۴٥.10

کردی مالک.
اصلی  پالک  بابل  اراضی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

2٥87 بخش 1
به  نسبت  ولوکالئی  باقری  اله  سیف  میر  فرعی:   7٣
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
76.٥0 متر مربع خریداری بدون واسطه از حسینجان 

ذلفعلی زاده مالک.
اصلی  پالک  کال  تراجی  در  واقع  متقاضیان  امالک 

2810 بخش 1
به ششدانگ  نسبت  نخی  پور  علی  علیرضا  فرعی:   ۴٣
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 902 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از قربان تقوی مالک.

اصلی  و کتی پالک  علمدار  در  واقع  متقاضیان  امالک 
281٥ بخش 1

87٣0 فرعی: امید نجف زاده لداری نسبت به ششدانگ 
بنای احداثی به مساحت 22.11٣  با  یک قطعه زمین 
قنبرپور  رمضان  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگرکال پالک اصلی 2820 

بخش 1
2716 فرعی: ام کلثوم حسنعلی زاده چاری نسبت به 
آن که  در  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  ششدانگ یک 
٥.٥ دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به 
مساحت 110.٥9 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

علی روشن مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی 2٣26 

بخش 2
10٥٥0فرعی مفروز و مجزی شده از 110فرعی: علی 
یک  ششدانگ  به  نسبت  درونکالئی  ابوالحسنی  اکبر 
به مساحت 11٣.7٣ متر  احداثی  بنای  با  قطعه زمین 

مربع خریداری بدون واسطه از هادی عبادتیان مالک.
فرعی:   ٥66 از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   10٥٥1
سیده معصومه حسینی درازکالئی نسبت به ششدانگ 
بنای احداثی به مساحت ۴2.20٥  با  یک قطعه زمین 
کریمی  پنجعلی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
اصلی ٣62۴  پالک  اوشیب  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 2
269۴ فرعی مفروز و مجزی شده از ٣0 فرعی: حمید 

با  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  پور  نیک  رضا 
بنای احداثی به مساحت 1٣۴ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از ناهید نیک پور و غیره مالک.
امالک متقاضیان واقع در بندارکال پالک اصلی ۴86٥ 

بخش 2
فرعی:   1/18٣ از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   ٣٣77
قطعه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آرائی  عابدی  جمشید 
مربع  متر   878.٣٣ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم رمضانی مالک.
فرعی:   1/18٣ از  شده  مجزی  و  مفروز  ٣٣78فرعی 
فاطمه بشرا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 878.7٥ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از رضا شفیع زاده مالک.
نسبت  شاهکالئی  پور  اسمعیل  منوچهر  فرعی:   ٣٣79
بانضمام 1٣ سیر و 11  اعیانی یکبابخانه  به ششدانگ 
معادل  عرصه  باقیمانده  که  عرصه  نخود   9 و  مثقال 
٥دانگ و 1 سیر و 8مثقال و 6 نخود وقف هالل احمر و 
2٣ سیر و 8 مثقال و 11 نخود وقف عام و 1 سیر و ٣ 
مثقال و 22 نخود ثلث باقی است به مساحت 200 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از یحیی قاسم پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی ۴869 

بخش 2
به  نسبت  عزیزی  شیخی  رجبعلی  فرعی:   2816
متر   ٣٣.19 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 

مربع خریداری بدون واسطه از ربابه مددی مالک.
به  نسبت  بزرگی  رضا  محمد  سید  فرعی:   2817
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

220 متر مربع خریداری بدون واسطه از نیلوفر مظلوم 
نژاد مالک.

اصلی  پالک  آباد  محمود  در  واقع  متقاضیان  امالک 
۴870 بخش 2

ششدانگ  به  نسبت  صفری  حسین  سید  فرعی:   2٣1
متر   8٥ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک 
مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا عباس پور بیژن 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در ولوکال پالک اصلی 2٣ بخش 

6
به  نسبت  ولوکالئی  حبیبی  سمانه  سیده  فرعی:   6۴۴
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
12۴1 متر مربع خریداری بدون واسطه از سید مرتضی 

حبیبی مالک.
 18 اصلی  پالک  کال  گاوان  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 8
860 فرعی: فریده شکری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   216.٣٥ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از جواد لطیفی مالک.
تاالر پالک  امالک متقاضیان واقع در سیدکال - قرآن 

اصلی ٣٥ بخش 8
ششدانگ  به  نسبت  کاشی  احمدی  عباس  فرعی:   87
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٥71 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از رحیمه احمدی مالک.
 108 اصلی  پالک  درازکال  در  واقع  متقاضیان  امالک 

بخش 8
به ششدانگ  پور نسبت  1176 فرعی: مصطفی عباس 

بنای احداثی به مساحت 0٥.1۴٣  با  یک قطعه زمین 
فرجی  احتشام  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در چهره پالک اصلی 1٣2 بخش 

8
٣1 فرعی: جیران سیفی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
مربع  متر   7٥٣.80 مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین 

خریداری بدون واسطه از صفدر سیفی مالک.
امالک متقاضیان واقع در پایین بازیار پالک اصلی 17 

بخش 10
به  نسبت  وسطی  زاده  حسن  خدیجه  فرعی:   762
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
باباعلی  از  واسطه  بدون  خریداری  مربع  متر   6٣0.71

یعقوبی مالک.
امالک متقاضیان واقع در کمانگر پالک اصلی ٣9 بخش 

10
یک  ششدانگ  به  نسبت  گلچین  سعید  فرعی:   29۴
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 1820.71 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از منور محمدنیا مالک.
لنگور پالک اصلی ٥ بخش  امالک متقاضیان واقع در 

1٣
به  نسبت  لنگوری  غالمرضاپور  اصغر  فرعی:   112
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
19٣.6٥ متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اکبر 

غالمرضاپور مالک.
لذا به موجب ماده ٣ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 1٣ آئین 

نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1٥ روز 
از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها 

منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات 
اعالم  آرای  به  ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا  الصاق 
اولین  انتشار  تاریخ  از  باید  باشند  اعتراض داشته  شده 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
نکند  ارائه  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  صدور سند 
مذکور  نامه  آئین   1٣ ماده  برابر  است  بدیهی  نیست. 
ثبتی  نامه  اظهار  قبال  که  امالکی  از  قسمتی  مورد  در 
پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم 
فاقد  و  ثبت  جریان  در  امالک  به  نسبت  و  رساند  می 
سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1٣97/2/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 6/٣/1٣97
شهرام خسروی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

م.الف٣۴2/100/96

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد

دادنامه هیات تشخیص
دادنامه شماره 6/9 مورخ 97/1/22 کالسه پرونده :96/1/2٥6٥  
:علی  خواهان  شعبه ششم  تشخیص  :هیات  رسیدگی  مرجع 
قلی زاده میرزایی  به نشانی :مندرج در دادخواست –خواسته 
:مطالبات کارگری خوانده :شرکت خدمات فنی مهندسی رامان 

غرب –نعمت عبدالهی به نشانی :مندرج در دادخواست 
خالصه گردشکار : خواهان به موجب دادخواستی که به این 
اداره ارائه کردند درخواست دریافت مطالبات و رسیدگی به 
وضعیت قطع ارتباط کاری خود را نمود که جهت رسیدگی به 
دادخواست مورد نظر جلسه هیات تشخیص تشکیل خواهان 
در جلسه حاضر و ابراز داشت که سابقه کار طبق دادخواست 
معوقه  .حقوق  میباشد   9٥/8/٣0 لغایت   9٥/٣/1 تاریخ  از 
–سنوات  مرخصی  –مزد  پاداش  و  عیدی   – یکماه  بمدت 
خدمت –بن مرخصی –اضافه کار دریافت نکرده ام خوانده 
عدم حضور در جلسه پرونده جهت بررسی بیشتر و صحت و 
سقم اظهارات طرفین دعوا قرار تحقیق محلی صادر و پس از 
گزارش تحقیق مورخ 96/12/6 هیات به اتفاق آراء بشرح 

آتی اصدار رای می نماید . 
رای هیات تشخیص

نظر به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 
٣ قانون کار فی مابین طرفین دعوی و با توجه به محتویات 
پرونده و استماع اظهارات طرفین دعوا و گزارش تحقیق محلی 
قانونی  مطالبات  آراءبابت  اتفاق  به  هیات  لذا  مورخ 96/12/6 

ضمن و پایان کار خواهان بشرح آتی اصدار رای می نماید .
-باستناد تبصره ۴ بنده 1 ماده ۴1 قانون کار رفع موانع تولید 
رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور بابت سنوات خدمت 
به مدت 6 ماه سابقه کار بمدت 1٥ روز سنوات از قرار روزی 

270/722 ریال به مبلغ ۴/060/8٣0 
 9٥ سال  معوقه  حقوق  بابت  کار  قانون   ٣7 ماده  -باستناد 

بمدت یکماه به مبلغ 8/121/660 ریال 
-باستناد بخشنامه شورای عالی کار بابت وجه بن سال 9٥ 

بمدت 6 ماه به مبلغ ٥٥0/000 ریال 
در  ماه   6 کار  اضافه  بابت  بابت  کار  قانون  ماده٥9  -باستناد 
ریال   ٥1/707 روزی  قرار  از  ساعت   720 بمدت   9٥ سال 
که ماهینامه مبلغ ۴0/000 ریال دریافت کرده و جمعا مابه 

التفاوت مبلغ 8/۴29/0۴0 ریال 
باستناد مواد 6۴و 66 قانون کار بابت مزد مرخصی استفاده 

نشده سال بمدت ۴/٥0 روز از قرار روزی 270/722 ریال به 
مبلغ 1/218/2۴9 ریال 

پاداش  و  بابت عیدی  واحده مورخ 70/12/6  ماده  -باستناد 
سال 9٥ بمدت 6 ماه به مبلغ 8/121/660 ریال 

مبلغ  جمعا  است  مکلف  خوانده  رای  این  موجب  به 
و  هزار  یک  و  پانصد  و  میلیون  )سی  ریال   ٣0/٥01/۴٣9
چهارصد و سی نه ( ریال در وجه خواهان بپردازد و از تاریخ 

9٥/8/٣0 رابطه فی ما بین خاتمه یافته تلقی می گردد . 
قانون کاربمدت 1٥ روز پس  ماده 1٥9  رای صادره حسب 
اعتراض در هیات حل اختالف می  ابالغ به طرفین قابل  از 
باشد در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین قطعی و الزم 
قانون   16 ماده   2 تبصره  باستناد  مزبور  رای  شدن  االجراء 
تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه 
ماه  ظرف شش  و  کشور  داخل  اشخاص  این  ابالغ  تاریخ  از 
فرجام  قابل  کشور  از  خارج  مقیم  افراد  برای  ابالغ  تاریخ  از 

خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.  

آ گهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه :9710102290700728

شماره پروند:9٥099822921006٥1
شمارهبایگانی شعبه :96116۴

تاریخ تنظیم :1٣97/2/17
حسب دستور رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو 
بندک  علی  امیر  قایان  آ  به  بدینوسیله  کریم  رباط 
ابالغ  باقری  ذولفعلی  و  ترابی  ابو  هوشنگ  امیر  و 
 102 شعبه   96116۴ کالسه  پرونده  در  شود  می 
شکایات  اساس  بر  کریم  رباط  دو  کیفری  دادگاه 
شاکی و محتویات پرونده به اتهام سرقت و مشارکت 
ماده ٣۴۴  باشد طبق  تعقیب می  تحت  در سرقت 
قانون آ یین دادرسی کیفری ابالغ می شود در تاریخ 
شعبه  دراین   9:.. ساعت   97/۴/6 مورخ  رسیدگی 
تصمیم  اتخاذ  غیابا  اینصورت  غیر  در  شده  حاضر 

بعمل خواهد آ مد م الف 286
مدیر دفتر شعبه 102دادگاه کیفری دو شهرستان رباط 

کریم -بیات

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

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

برابررأی شماره1٣9660٣٣1010006070 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم انسیه کندری فرزند امراله  به شماره شناسنامه 8٥1  کد ملی 
۴910٣919٣2 صادره از شهریار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 228/72 مترمربع 
281 پالک فرعی از 16٣ اصلی واقع در جاده مالرد- روبروی مرغ مادر - کوچه میالد - پالک 1٥ 
خریداری از مالکین رسمی آقای ابراهیم بیات و مسلم نوین علی آباد محرز گردیده است، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله 1٥ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف ٣126
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/22 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 6/٣/97
 محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

به  اشاره  با  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
ایرانی،  کاالی  و  داخل  تولید  از  حمایت 
گفت: باید به طور جدی از داروهای تولید 
داخل حمایت کنیم. حتی در صورتی که 
طرف های مقابل ایران، بخواهند در عرصه 
بین المللی و سیاسی از عوامل انسانی مثل 
دارو، سوء استفاده کنند، بنابراین، حمایت 
از تولید داخل را در دستور کار خود قرار 

داده ایم.
دکتر کیانوش جهانپور  با تاکید بر این که 

96 درصد داروهای مصرفی در کشور تولید 
داخل است، گفت: از این میزان، ٥0 درصد 
بندی  بسته  تا  اولیه  ماده  از  یعنی  داروها 
اگرچه  است.  کشور  داخل  تولید  نهایی، 
ممکن است ٥0 درصد مواد موثره دارو نیز 
و محصول  فرموالسیون  اما  باشد،  وارداتی 

نهایی در داخل کشور تولید شود. 
این  بیان  با  دارو  و  سخنگوی سازمان غذا 
با  دارویی  مراودات  هیچگونه  ایران  که 
داشت،  نخواهد  و  نداشته  امریکا  کشور 

افزود: اغلب منابع وارداتی دارویی ایران از 
کشورهای اروپایی خصوصا سوئیس و آلمان 
است. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران 
حوزه  به  اگرچه  افزود:  هست.وی  و  بوده 
دارو باید نگاه انسانی داشت و نباید مسائل 
سیاسی را به آن مرتبط کرد، اما با توجه 
به بی اعتمادی و عدم اطمینان به امریکا، 
متاسفانه این کشور، مسائل سیاسی را در 
وبدا،  گزارش  کند.به  می  وارد  دارو  حوزه 
جهانپور ادامه داد: ممکن است در مواردی 
شرکت  اختیار  در  دارویی  تولید  انحصار 
های  سیاست  با  که  باشد  امریکایی  های 
سالمت و تالش وزارت بهداشت و سازمان 
غذا و دارو اجازه نمی دهیم مسائل انسانی 
گیری  گروگان  را  افراد  سالمت  و  جان  و 
و  المللی  بین  نهادهای  طریق  از  و  کنند 

با دیپلماسی مناسب سالمت، راهکارهایی 
پیش بینی شده تا مشکلی در حوزه دارو 
اغلب  این که  بیان  با  نشود.جهانپور  ایجاد 
شرکت  و  کشورها  در  وارداتی  داروهای 
های مختلف اروپایی با کیفیت و استاندارد 
مناسب و الزم در سطح بین المللی تولید 
از  برخی  که  مواردی  در  افزود:  شود،  می 
تولید  یا  و  نشوند  تولید  داخل  در  داروها 
کوتاه  در  نباشد،  کافی  داخل  در  دارو 
مدت از روزنه ها و مسیرهای متعددی که 

فراروی کشور است استفاده خواهیم کرد.
از  امریکا  خروج  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
بازار  در  نگرانی  جای  کرد:  تاکید  برجام، 
دارویی  وضعیت  و  نیست  کشور  دارویی 
بازار  کشور در حال حاضر مطلوب بوده و 

دارویی آرام است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

وضعیت دارو در کشور مطلوب است
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ایران و روسیه توافقنامه الحاقی
 احداث نیروگاه امضا کردند

وزارت انرژی روســیه اعالم کرد: ایران و روسیه توافقنامه الحاقی در مورد 
پروژه احداث نیروگاه حرارتی سیریک در ایران را امضا کردند.

»ریانووستی« به نقل از وزارت انرژی روسیه گزارش داد: در پایان مذاکرات 
»آناتولی تیخونوف« مدیرعامل آژانس انرژی روسیه با »مسعود کرباسیان« 
وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اســالمی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه طرفین توافق های الحاقی 
در ارتباط با تضمین اجرای قرارداد ســاخت نیروگاه حرارتی ســیریک را 
امضا کردند.براساس این گزارش، شرکت روسی »تکنوپروم اکسپورت« و 
هلدینگ ایرانی تولید برق حرارتی در اواسط سال 1٣9٥ قرارداد ساخت 
نیروگاه برق حرارتی ســیریک را امضا کرده بودند.براســاس این قرارداد 
فاینانس این پروژه به ارزش 1.2 میلیارد یورو را روســیه تامین می کند. 
سال گذشته ایران و روسیه کار ســاخت این نیروگاه حرارتی با ظرفیت 
1۴00 مگاوات را اســتارت زدند که براساس برآوردها اتمام این پروژه ٥.۴ 

سال زمان می برد.
جایگاه خوب شرکت های ایتالیایی

 در بازار ایران 

ایتالیا همواره یکی از مشتریان خوب نفت ایران بوده است که در سال های 
گذشته، سومین شریک نفتی این کشور محسوب می شد.مدیر پروژه های 
شرکت جی.بی.ای گفت: روابط سیاسی کشورها همواره بر روابط اقتصادی 
آنها تاثیرگذار بوده است اما نکته منفی در روابط ایران و اروپا وجود ندارد که 
مانع از ادامه همکاری ها شود.»ریکاردو بنلی«  ادامه داد: اروپا در همکاری 
با ایران موقعیت و جایگاهی جدا از آمریکا دارد و هیچ کشوری حق دخالت 
در امور دیگر کشورها را ندارد.وی افزود: ماندن در برجام منافع اروپا و ایران 
را تضمین می کند.بنلی گفت: به دنبال برداشــته شدن تحریم ها در سه 
سال اخیر این شرکت جایگاه خوبی در پروژه های نفت و گاز ایران به دست 
آورده و ســرمایه گذاری های خود را وارد این کشور کرده است.به گزارش 
ایرنا، اکنون ایتالیا به عنوان یکی از هشــت قدرت صنعتی دنیا، وابستگی 
زیادی به انرژی دارد که ایران می تواند ســهمی قابل توجه در تامین آن 
داشته باشد.در زمستان سال 1٣9٥، ایران و شرکت »انی« به عنوان بزرگ 
ترین شرکت نفتی ایتالیا، قرارداد یک ســاله  ای به منظور فروش روزانه 
60 هزار تا 100 هزار بشــکه نفت خام برای سال 2017 امضا کردند که 
بزرگ ترین قرارداد فروش نفت به ایتالیایی ها به شمار می رود.این قرارداد، 
پس از قرارداد ایران با شــرکت »ســاراس« ایتالیا برای فروش روزانه ٣٥ 
هزار تا 60 هزار بشــکه نفت خام، دومیــن قرارداد بلندمدت فروش نفت 
خام ایران با بزرگ ترین شرکت نفتی ایتالیا محسوب می شود.همچنین 
تفاهم نامه همکاری میان شرکت »آنسالدو« ایتالیا و شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، شــرکت نفت و گاز پارس، شرکت نفت مناطق مرکزی و 
شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با هدف جمع آوری گازهای ارسالی به 
مشعل )Flare( برای تولید برق و نوسازی تجهیزات نفت و گاز مهر ماه 
پارسال امضا شد.روزنامه ایتالیایی »الستمپا« نوزدهم اردیبهشت ماه نوشت: 
ایتالیایی ها که نخســتین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا محسوب 
می شوند در پی تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، نگران از دست دادن 

قراردادها و مبادالت اقتصادی خود با تهرانند.

روزنه

جزئیات قرارداد جدید نفتی ایران 
و آذربایجان در خزر 

معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی گفت: 
موضوع توافق دو کشــور ایــران و آذربایجان بر روی 
دو بلوک اســت که ما به یکی از این بلوک ها "البرز" 
مــی گوییم و آنها به همین بلــوک "الو" می گویند 
و همچنین بلوک دیگری کــه کمی پایین تر از این 

بلوک است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، امیرحسین زمانی نیا 
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت اظهار داشت: 
در توافق نفتی ایران و آذربایجــان اصال روی مرزهای 
آبی صحبت نشــده و اهمیت این توافق ما با آذربایجان 
هم این است که روابط سیاسی آنقدر بهبود پیدا کرده 
که اعتماد بین دو کشور بهتر شده که توانستند به این 
توافق، قبل از مشخص شدن رژیم حقوقی دریای خزر 
دست پیدا کنند.معاون وزیر نفت با بیان اینکه این توافق 
بر روی میدان سردار جنگل نیست، گفت: موضوع توافق 
دو کشــور بر روی دو بلوک است که ما به یکی از این 
بلــوک ها البرز می گوییم و آنها به همین بلوک الو می 
گوینــد و همچنین بلوک دیگری کــه کمی پایین تر 
از این بلوک اســت.وی ادامه داد: قرارداد منعقد شده، 
مسائل سیاســی آن حل و فصل شده و اکنون باید دو 
شــرکت نفت بر سر یک میز بنشینند و با هم به نقطه 
نظر مشترک برای روند توسعه میدان برسند.زمانی نیا 
در پاســخ به اینکه آیا این فعالیت مشترک هم شامل 
کار اکتشــافی و هم برداشت مشترک می شود، گفت: 
فکر می کنم کار اکتشــافی )مشترک( هم دارند.زمانی 
نیا در خصوص ابهام این توافق نفتی در زمان نبود رژیم 
حقوقی و مرزهای آبی اظهار داشت: این مسئله اصال به 
مرزها ربطی ندارد و هیــچ صحبتی روی مرزهای آبی 

نشده است.
وی افزود: مشخصات جغرافیایی این دو بلوک روی این 
قرارداد مشخص اســت، ولی هیچ ارتباطی به موضوع 
رژیم حقوقی دریای خــزر و مرزهای آبی نداردبا هدف 
انجام فعالیت های مشترک در بلوک های اکتشافی خزر، 
ایران و آذربایجان سند همکاری نفتی امضا کردند، این 
خبری بود که هشــتم فروردین ماه ســال جاری روی 
خروجی رســانه های جمعی قرار گرفت و وزیر نفت از 
آن به عنوان باز شــدن قفل خزر در بخش نفت نام برد.

طبق اعالم وزارت نفت سند همکاری ایران و جمهوری 
آذربایجــان به منظور انجام فعالیت های مشــترک در 
بلوک های اکتشافی خزر، با حضور رؤسای جمهوری دو 

کشور امضا شد.
 این سند همکاری عصر روز چهارشنبه، هشتم فروردین 
ماه، بین بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و پرویز شهبازاف، 
وزیر انرژی آذربایجان امضا و زمینه همکاری راهبردی 

دو کشور در این حوزه، پس از سال ها فراهم شد .

کوتاه از انرژی

وزیر نفت مهمترین اقدام ها و برنامه های صنعت نفت 
را یک روز پس از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی 
نفت ایران تشــریح کرد و با ذکر این مهم که با خروج 
آمریکا از برجام اتفاق قابل ذکری برای صادرات نفت 
و میعانات گازی ما رخ نخواهد داد و درآمدهای ارزی 
کشور طبق آنچه در بودجه است، تامین خواهد شد؛ 
گفت: تولید بنزین وضع خوبی دارد و به زودی فاز دوم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با حضور رئیس جمهوری 

به صورت رسمی افتتاح می شود.
به گزارش زمان به نقــل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، 
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به 
برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی اشاره کرد و درباره تفاوت 
امروز صنعت نفت با 20 ســال گذشته اظهار کرد: در 
زنجیره احداث تاسیسات شامل شرکت های اکتشاف و 
تولید، پیمانکاران عمومی، شرکت های ساخت و نصب، 
سازندگان سیستم ها و بسته های مورد نیاز و سازندگان 
تجهیزات تحول بزرگی رخ داده است. وی با یادآوری 
این که در 20 ســال گذشته نمی توانستیم یک متر 
لوله گذاری دریایی انجام دهیم اما هم اکنون به راحتی 
تاسیســات و تجهیزاتی داریم که لوله گذاری دریایی 
انجام می دهند، یادآور شــد: در سال 76 قادر نبودیم 
پایه های ســکو به ارتفاع 90 تا 100 متر را در داخل 
کشور بســازیم و در مالزی، سنگاپور و امارات ساخته 
می شــد اما هم اکنون حداقل سه شرکت بزرگ در 
این زمینه فعالیت می کنند. همچنین ساخت سکو که 
مانند مینی پاالیشگاه دارای سیستم پیچیده ای است 

به راحتی در ایران ساخته می شود. 
65درصد تجهیزات یک پاالیشگاه

 ایرانی است
وزیــر نفت در ادامه به اقدام وزارت نفت برای تامین و 
خرید 10 گروه کاالیی مورد نیاز صنعت نفت، اشــاره 
کــرد و به عنوان نمونه گفت: قــرارداد ٥٥6 میلیون 
یوروی ساخت لوله CRA  پارسال میان یک شرکت 
ایرانی و اسپانیایی امضاء شده است. تکنولوژی ساخت 
این لوله که برای انتقال گاز ترش از دریا به خشــکی 
مورد استفاده قرار می گیرد به مرور به شرکت ایرانی 
منتقل می شود. در پایان این قرارداد، ایران جزو ۴ یا 
٥ کشور جهان و تنها کشور منطقه است که لوله های 
مقــاوم در مقابل خوردگی را تولید می کند که ارزش 
افزوده و ایجاد اشــتغال را به همراه دارد. به گفته وی، 
هــم اکنون به معنــای واقعی تا بــاالی 6٥ درصد از 
تجهیزات یک پاالیشگاه داخلی است و هر چه این عدد 

بیشتر شود اشتغال و توان بیشتری ایجاد می شود.

 اتفاق قابل ذکری با خروج آمریکا
 برای صادرات نفتمان نمی افتد

زنگنه در پاسخ به ســوالی درباره تاثیر خروج آمریکا 
از برجام و این که چقــدر روی صنعت نفت، درآمد و 
صــادرات ما اثر می گذارد، گفــت: معتقدم با خروج 
آمریکا از برجام اتفاق قابل ذکری برای صادرات نفت 
و میعانات گازی ما رخ نخواهد داد و درآمدهای ارزی 
کشور طبق آنچه در بودجه است، تامین خواهد شد. 
وی افزود: قدیمها خیلی برای ما شــاخ و شــانه می 
کشیدند که جلوی واردات بنزین را می گیریم و ایران 
را فلج می کنیم این حرفها به تاریخ پیوســته است و 
وضعمان در تولید بنزین با وجود رشد مصرف ساالنه 
8 الی9 درصدی خیلی خوب است و از این طریق نمی 
توانند ما را تحت فشــار قرار دهند. زنگنه در همین 
زمینه به آخرین وضع پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
هم اشــاره کرد و گفت: فاز نخست این طرح پارسال 
و در همین ایام با حضــور رئیس جمهوری افتتاح و 
فاز دوم هم بــرای تولید 12 میلیون لیتر بنزین یورو 
٥ منتظر برنامه رئیس جمهوری برای افتتاح رسمی 
اســت. وی با بیان ایــن که تولید بنزین کشــور در 
یکســال گذشــته حدود 2٥ میلیون لیتر اضافه و از 
حــدود 62 میلیون لیتر به حــدود 87 میلیون لیتر 
رســیده اســت، افزود: این تولید تحول بزرگی است 
که در ستاره خلیج فارس و پاالیشگاه بندر عباس رخ 
داده و همزمان کیفیت بنزیــن را هم ارتقاء داده ایم. 
وزیر نفت در توضیح طرح های آماده افتتاح در ســال 
جاری، عالوه بر برنامه افتتاح فاز دوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، یادآور شــد: ســال گذشته 6 فاز پارس 
جنوبی به بهره برداری رســید و حدود 1٥0 میلیون 
متر مکعب گاز شــیرین وارد شــبکه شد. وی با بیان 

این که چهار پاالیشــگاه پارس جنوبی با تولید 100 
میلیون مترمکعب در روز امســال به بهره برداری می 
رســد و تکمیل پاالیشــگاه فاز 1۴ که به اندازه 2 فاز 
متعارف پارس جنوبی است به سال آینده موکول می 
شــود، تصریح کرد: میزان گاز ترشی که امسال برای 
شیرین سازی به تاسیسات پاالیشگاهی پارس جنوبی 
انتقال داده می شود 1٥0 میلیون مترمکعب خواهد 
بود. زنگنه به طرح های پتروشیمی نیز اشاره کرد و با 
بیان این که تولید پتروشیمی پردیس از چند ماه پیش 
آغاز شده است، افزود: پتروشیمی متانول کاوه با هفت 
هزار تن بعنوان بزرگترین متانول دنیا،  پتروشــیمی 
الفین بوشهر، پتروشیمی مرجان و ایالم امسال به بهره 
برداری می رسند. وزیر نفت به افزایش تولید نفت از 
میدان های غرب کارون نیز اشــاره کرد و افزود: تولید 
فعلــی از میدان های غرب کارون که هم اکنون بیش 
از ٣00 هزار بشکه است، در مجموعه امسال افزایش 
می یابند. وی با یادآوری این که ســال گذشته برای 
نخســتین بار تولید نفت از میدان مشــترک آذر در 
خشــکی و الیه نفتی پارس جنوبی در دریا  صورت 
گرفــت، گفت: هیچ نگرانی از ایــن طرح ها ندارم که 

بتوانند با شیطنت مشکلی برای ما به وجود بیاورند.
 آلودگی شهرهای بزرگ مربوط

 به بنزین نیست
وزیرنفت آلودگی شــهرهای بزرگ را امری نامرتبط 
با کیفیت فعلی بنزین دانســت و در این باره توضیح 
داد: بیشترین میزان آلودگی تهران و شهرهای بزرگ 
مربوط به بنزین نیست بلکه ناشی از گازوئیلی است که 
از 10 شب تا 6 صبح به وسیله کامیون های فرسوده ای 
که بدون اســتاندارد در سطح شهر ها رفت و آمد می 
کنند، به وجود می آید این نوع وسایل هرنوع گازوئیلی 

که داشته باشــند برایشان فرقی نمی کند زیر خودرو 
فرسوده محسوب می شوند.

 تولید میعانات گازی به یک میلیون بشکه 
درروز می رسد

وزیر نفت درباره میزان تولید نفت در سالجاری توضیح 
داد: ظرفیت تولید نفت در حدود ۴ میلیون بشکه باقی 
می ماند اما میــزان تولید میعانات گازی که اکنون به 
طور متوسط روزانه 700 هزار بشکه است باال می رود 
زیرا بقیه فازهای پــارس جنوبی پس از ورود به مدار 
سرویس سبب افزایش تولید میعانات بین ٣0 تا ۴0 
بشکه در روز می شوند بنابراین ظرف یکسال و نیم به 
تولید یک میلیون بشکه میعانات دست می یابیم. وی 
درباره اجرای طرح آماک یا جمع آوری گازهای همراه 
نفت هم اظهار کرد: طرح هــای مهمی برای این کار 
داریم. اکنون ۴ ان جی ال در حال اجرا هســتند.  ان 
جی ال ها واحدهایی هستند که گازهای همراه نفت 
را گرفته و در داخل خود تصفیه و تفکیک می کنند 
این گازها ترکیبی از متان، اتان، پروپان، بوتان، پنتان 
و باالتر اســت که پس از تفکیک، به مبادی مختلف 
مصرف ارسال می شود بخشی مربوط به شبکه گاز و 
بخشــی برای خوراک پتروشیمی و باقیمانده آن نیز 
صادر می شــود. زنگنه از ان جی ال ٣100 ایالم ، ان 
جی ال ٣200 غرب کارون، ان جی ال خارک برای گاز 
های دریایی و بیدبلند برای شیرین سازی و تفکیک 
60 میلیون متر مکعب گاز بعنوان ۴ طرح ان جی ال 
نام بــرد و افزود: با اجرای این طرح ها تمامی گازهای 

همراه پوشش داده می شود.
 پارس جنوبی دیگری نداریم

وزیــر نفت با بیان این که پــارس جنوبی میدانی 
است که دیگر تکرار نمی شود و همه واحدهای آن 
توسعه یافته است، اظهار کرد: ما 10 میدان پارس 
جنوبی نداریم میدان پارس جنوبی، همین میدان 
اســت که همه واحدهایش توســعه یافته است و 
تمام ســرمایه گذاری هایی که پــس از آن انجام 
میدهیم با هدف حفظ میزان تولید اســت. زنگنه 
در ادامه به موضوع بنزین اشاره کرد و گفت: پیش 
از این نیــز گفته بودم که مشــکل مصرف بنزین 
را در داخــل پاالیشــگاه ها جســتجو نکنید بلکه 
این مشــکل باید در کارخانه های خودروســازی 
جســتجو شــود تا خودروهایی را تولید کنند که 
مصــرف بنزین کاهش پیدا کند نه اینکه خودرو با 
مصرف باال تولید شــود و به دنبال آن ما نیز مدام 

پاالیشگاه بسازیم.

وزیر نفت با اشاره به خروج آمریکا از برجام تشریح کرد؛

 اتفاقی برای صادرات نفت کشور نمی افتد

رونوشت اگهی حصر وراثت
خانم سیده منصوره عظیمی فرزند سید خلیل به شماره شناسنامه 666 به استناد 
شماره  به  خواستی  در  ورثه  شناسنامه  فتوکپی  و  فوت  گواهی  و  نامه  شهادت 
۴۴/1/97/ ح تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان خانم بلور 
عقبائی به شماره شناسنامه ٥18 در تاریخ 1٣9٣/6/1٣ در اقامتگاه دائمی خود در 

شهرستان طالقان در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارت است از:
از  8صادره  شناسنامه  شماره  به   1٣27 متولد  عظیمی  رضا  علی  سید  1-آقای 

ساوجبالغ  نسبت پسر متوفی
از  12صادره  شناسنامه  شماره  به  متولد 1٣٣2  عظیمی  نصرالدین  سید  آقای   -2

ساوجبالغ  نسبت پسر متوفی
از  به شماره شناسنامه 667صادره  متولد 1٣۴٥  اسماعیل عظیمی  آقای سید   -٣

تهران نسبت پسر متوفی
۴- آقای سید شمس الدین عظیمی  متولد 1٣٣۴ به شماره شناسنامه  ٣ صادره از 

ساوجبالغ  نسبت پسر متوفی
از  به شماره شناسنامه 9۴98صادره  متولد 1٣۴9  ابراهیم عظیمی  آقای سید   -٥

تهران  نسبت پسر متوفی
از  صادره   620 شناسنامه  شماره  1٣26به  متولد  عظیمی  گالبتون  سیده  6-خانم 

ساوجبالغ نسبت دختر متوفی  
7- خانم سیده منصوره عظیمی متولد 1٣٣7 به شماره شناسنامه 666 صادره از 

ساوجبالغ نسبت دختر متوفی  
و چون ماترک حین الفوت متوفی طبق اظهار نامه مالیاتی بیش از مبلغ سی میلیون 
ریال میباشد اینک با انجام تشریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را مطابق بند 
آخر ماده ٣6۴ امور حسبی یک مرتبه آگهی می نماید تاهر کس اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نصب اگهی ظرف یک ماه به این شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر می گردد. م.الف:۴6٥1        تاریخ انتشار : 97/2/22

دبیر شورای حل اختالف شهرستان طالقان

اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خرم آباد
دادنامه هیات تشخیص

رسیدگی  مرجع   96/1/2۴1٥: پرونده  کالسه   97/1/22 مورخ   6/7 شماره  دادنامه 
در  :مندرج  نشانی  به  جودکی  :مهرعلی  خواهان  ششم  شعبه  تشخیص  :هیات 
مهندسی  فنی  خدمات  :شرکت  خوانده  کارگری  :مطالبات  –خواسته  دادخواست 

رامان غرب –نعمت عبدالهی به نشانی :مندرج در دادخواست 
کردند  ارائه  اداره  این  به  که  دادخواستی  موجب  به  خواهان   : گردشکار  خالصه 
درخواست دریافت مطالبات و رسیدگی به وضعیت قطع ارتباط کاری خود را نمود 
که جهت رسیدگی به دادخواست مورد نظر جلسه هیات تشخیص تشکیل خواهان 
در جلسه حاضر و ابراز داشت که سابقه کار طبق دادخواست از تاریخ 9٥/٣/1 لغایت 
9٥/8/٣0 میباشد .حقوق معوقه بمدت یکماه – عیدی و پاداش –مزد مرخصی –
سنوات خدمت –بن مرخصی –اضافه کار دریافت نکرده ام خوانده عدم حضور در 
جلسه پرونده جهت بررسی بیشتر و صحت و سقم اظهارات طرفین دعوا قرار تحقیق 
محلی صادر و و پس از گزارش تحقیق مورخ 96/12/6 هیات به اتفاق آراء بشرح 

آتی اصدار رای می نماید . 
رای هیات تشخیص

نظر به احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و ٣ قانون کار فی مابین 
و  دعوا  طرفین  اظهارات  استماع  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  و  دعوی  طرفین 
گزارش تحقیق محلی مورخ 96/12/6 لذا هیات به اتفاق آراءبابت مطالبات قانونی 

ضمن و پایان کار خواهان بشرح آتی اصدار رای می نماید .
-باستناد تبصره ۴ بنده 1 ماده ۴1 قانون کار رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای 
نظام مالی کشور بابت سنوات خدمت به مدت 6 ماه سابقه کار بمدت 1٥ روز سنوات 

از قرار روزی 270/722 ریال به مبلغ ۴/060/8٣0 
مبلغ  به  یکماه  بمدت   9٥ سال  معوقه  حقوق  بابت  کار  قانون   ٣7 ماده  -باستناد 

8/121/660 ریال 
بابت وجه بن سال 9٥ بمدت 6 ماه به مبلغ  -باستناد بخشنامه شورای عالی کار 

٥٥0/000 ریال 
-باستناد ماده٥9 قانون کار بابت اضافه کار 6 ماه در سال 9٥ بمدت 720 ساعت 
از قرار روزی ٥1/707 ریال که ماهینامه مبلغ ۴0/000 ریال دریافت کرده و جمعا 

مابه التفاوت مبلغ 8/۴29/0۴0 ریال 
باستناد مواد 6۴و 66 قانون کار بابت مزد مرخصی استفاده نشده سال بمدت ٥0/۴ 

روز از قرار روزی 270/722 ریال به مبلغ 1/218/2۴9 ریال 
-باستناد ماده واحده مورخ 70/12/6 بابت عیدی و پاداش سال 9٥ بمدت 6 ماه به 

مبلغ 8/121/660 ریال 
به موجب این رای خوانده مکلف است جمعا مبلغ ٣0/٥01/۴٣9 ریال )سی میلیون 
و پانصد و یک هزار و چهارصد و سی نه ( ریال در وجه خواهان بپردازد و از تاریخ 

9٥/8/٣0 رابطه فی ما بین خاتمه یافته تلقی می گردد . 
رای صادره حسب ماده 1٥9 قانون کاربمدت 1٥ روز پس از ابالغ به طرفین قابل 
اعتراض در هیات حل اختالف می باشد در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین 
قطعی و الزم االجراء شدن رای مزبور باستناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیالت و 
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این اشخاص داخل 
کشور و ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام 

خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.  

متن آگهی 
پرونده کالسه ی 96099866112009٥0 شعبه ی 108 دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )108 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ی 970997661۴200160 – 
شاکی : خانم صغری میرزایی فرزند محمد ابراهیم به نشانی استان لرستان –خرم 
ارتش گلستان کوچه سوم منزل احمد بردی نشین  باغ  آباد ماسور پوشاک جنب 
-متهمین :1- خانم زهره خدائی فرزند مهدی به نشانی لرستان – خرم آباد خیابان 
امام خمینی )ره (سبزه میدان کوچه کمالوند جنب پارکینگ طبقاتی مهر سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری خرم آباد 2-آقای فیروز بهرامی )مجهول المکان ( –

اتهام : عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
و  به طرفین  ابالغ  و  و رسیدگی  وقت  تعیین  و  پرونده  ثبت  از  از  : پس  گردشکار 
استماع اظهارات ایشان در جلسه رسیدگی دادگاه به تصدی امضاء کننده ی ذیل 
تشکیل و باعنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید . 
رای دادگاه : در خصوص اتهام 1-خانم زهره خدایی فرزند مهدی متولد 1٣٥6 مدیر 
عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرستان خرم اباد –باسواد –متاهل –فاقد سابقه 
کیفری –آزاد با قرار قبولی کفالت –اهل و مقیم شهرستان خرم آباد 2-آقای فیروز 
بهرامی مدیر عامل شرکت مهر جویان افق )به علت مجهول المکان بودن نامبرده 
اطالعات بیشتری از وی در دسترس نمی باشد ( دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی 
منتهی به ایراد صدمه ی بدنی غیر عمدی به ترتیب به میزان 0/٣0 و 0/۴0 تقصیر 
موضوع کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد به 
شماره ی 9610۴٣661100٥۴61 مورخه ی 1٣96/11/10 و شکایت خانم صغری 
میرزایی فرزند محمد ابراهیم با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل 
قانونی مورخه  –گواهی پزشکی  از قبیل :شکایت شاکیه  امارات موجود  و  قرائن  و 
اصابت جسم سخت  اثر  در  ایجاد صدمات  از  نامبرده که حاکی  ی 12/26/1٣9٥ 
در تاریخ ادعایی وی می باشد –گزارش مورخه ی 1٣9٥/12/19 مرکز فوریتهای 
نفره  سه  هئیت  ی  نظریه  مفاد  است  حادثه  وقوع  بیانگر صحت  که   110 پلیسی 
کارشناسی حوادث که از اعتراض موجه مصون باقی مانده و مبین تقصیر هر یک 
از مشتکی عنهما به میزان سابق الذکر در ایجاد حادثه می باشد دفاعیات و انکار 
اول و عدم حضور متهم ردیف دوم در جلسه ی  بالوجه و غیر موثر متهم ردیف 
رسیدگی این مرجع ابالغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر 
االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیهما را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و با توجه 
به اینکه موضوع صرفا واجد جنبه ی خصوصی )دیه ( می باشد فلذا مستندا به مواد 
2 و ۴۴8 و ۴۴9 و ۴٥2 و ۴62 و ۴88 و ٥٥9 و 616و 619و 709و 710و 71۴و 
71٥ قانون مجازات اسالمی مصوب 1٣92 حکم بر محکومیت هر یک از نامبردگان 
بابت  کامل  ی  دیه  از  هزارم  1-سه  از  درصد  چهل  و  سی  پرداخت  به  ترتیب  به 
سیاه شدگی زانوی چپ 2-نیم درصد از دیه ی کامل بابت خراشیدگی زانوی چپ 
)حارصه (٣-یک درصد از دیه ی کامل بابت ساییدگی لب فوقانی )حارصه (۴-نیم 
درصد از دیه ی کامل بابت ارش تورم کف دست چپ ٥-دو سوم از یک بیستم دیه 
ی کامل بابت سیاه شدگی دندان شماره ی یک قدامی سمت چپ فک باال در حق 
خانم صغری میرزایی فرزند محمد ابراهیم ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت 
بپردازد صادر و  را  بایست هر سال نصف دیات متعلقه  که که محکوم علیهما می 
اعالم می گردد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و با توجه به میزان 
دیات متعلقه که کمتر از یک دهم دیه ی کامل است و مستندا به بند به ماده ی 
۴27 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1٣92 با اصالحات و الحاقات بعدی قطعی 
بوده و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ 
از انقضاء مهلت واخواهی و مستندا به  واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس 

مقرره ی اخیر الذکر قطعی می باشد . 
دادرس شعبه 108 دادگاه کیفری 2 خرم آباد – سید مجید همتی

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شریفه کرمی فرزند وزیر 

خواهان خانم شریفه کرمی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم شریفه کرمی به خواسته 
مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 970088 شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان سنندج ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1٣/1٣97/0٣ 
ساعت 16:۴٥ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 7٣ قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان 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 رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
م الف:5148 مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه دوم شورای حل اختالف 

شهرستان سنندج 

آگهی حصر وراثت
ازدزفول  بشناسنامه٥٣676صادره  پدرمحمدعلی  نام  فرد  محمدرضاسلطانی  آقای 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که9700۴٣مرحوم 
درتاریخ1٣96/12/8در  دزفول  بشناسنامه20صادره  بانیان  جهان  زهرا 
فرد  سلطانی  باال2-علی  از1-متقاضی  عبارتند  اش  ورثه  فوت  دائمی  اهوازاقامتگاه 
بشناسنامه1٥٣دزفول)پسران متوفیه(٣-مژگان سلطانی فرد بشناسنامه122دزفول 
فرد  سلطانی  فردبشناسنامه٥٣677دزفول٥-پروین  سلطانی  ۴-نرگس 
بشناسنامه129اندیمشک7-فرزانه  فرد  بشناسنامه۴961٥دزفول6-شهنازسلطانی 
سلطانی فرد بشناسنامه21دزفول8-مریم سلطانی فرد بشناسنامه7۴٣دزفول)دختران 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  اینک  متوفیه(. 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیاوصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی دزفول-مرتضی سواری

آگهی حصروراثت
ازدزفول  پدرپرویزبشناسنامه20006٥1٣۴8صادره  نام  کماری  مسجدی  فریده  خانم 
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که همسرش مرحوم 
علی میرزا مسجدی کماری بشناسنامه2001011٥20صادره دزفول درتاریخ96/11/10در 
الذکر)همسرمرحوم(2- فوق  مشخصات  با  عبارتنداز:1-متقاضی  اش  ورثه  گتوندفوت 
امیرمحمد مسجدی کماری بشناسنامه187068۴818صادره ازشوشتر)پسرمرحوم(٣-
فائزه مسجدی کماری بشناسنامه18709٥0٥٣۴صادره دزفول)دخترمرحوم(۴-سوگلی 
عوضی بشناسنامه٥صادره از شوشتر)مادرمرحوم(والغیر.تشریفات قانونی مراتب مزبورا 
دریک نوبت متوالی بفاصله یک ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض 
دارد ویا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم داردواال گواهی صادروهروصیت نامه بجزسری و رسمی  که بعد ازاین تاریخ 

ابرازشودازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:16/19
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گتوند

آگهی مفقودی
سند کمپانی،برگ سبز،کارت ماشین وبیمه نامه خودرو سواری سایپا هاچ پک تیپ 
تیبا2مدل 1٣96،نوع سوخت بنزین،شماره پالک ایران 1۴-917و۴٣،شماره موتور

نام عباس عیسی  M1٥/8۴892۴9،شماره شاسیNAS821100H11191٣8به 
چعبی،کد ملی 17٥79۴88۴8مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.

اهواز

آگهي مزایده اموال غیر منقول) نوبت اول ( 
دادگاه   ٣۴ شعبه  از  اجراییه  و   )97016۴ و   960٣7٣( کالسه  پرونده  موجب  به 
عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران و کالسه اجرایی 970278 کرج 
ملی 00٣٥٥08٣10  کد  به  محمدرضا  فرزند  جعفری  اصغر  آقای  علیه  محکوم  و 
محکوم است به پرداخت مبلغ 9/۴18/88٣/1٣۴ ریال اصل خواسته در حق محکوم 
حق  در  دولتی  عشر  نیم  ریال   ۴70/9۴۴/1٥6 مبلغ  و  حاجیلو  مصطفی  آقای  له 
دولت، محکوم می باشد. با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیه ابالغ گردیده و 
در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم 
له به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی متعلق به از سوی این اجرا 
توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده 
و مقرر گردیده در مورخ 1٣97/٣/27 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت طبق نظریه 
کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه 
نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس 
از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد 
شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی 
پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه 
هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است. که از محل فروش پرداخت 
خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام 
مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد 
مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبین بشرکت در مزایده میتوانند 
بازدید نمایند. مال مورد  از مال مورد مزایده  با اطالع  از مزایده  ظرف ٥ روز قبل 

مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : 
محله  آسارا،  چالوس،  جاده  کرج  ملک:  آدرس   26/22٣ ثبتی  پالک  خصوص  در 
بموجب سند شماره 89171  آدران کرج  بخش  گلستان(  )شهرک  نوسر  پلخواب، 
اصغر   -1 بنام  کرج   2٥ شماره  رسمی  اسناد  دفترخانه  توسط   9٣/11/2٣ تاریخ 
جعفری ف محمدرضا و 2- محمد جعفری ف اصغر انتقال قطعی یافته )بصورت سه 
دانگ سه دانگ( سند مالکیت فاقد مساحت و متراژ ابعادی است تاکنون وضعیت 
بنا به اظهارات مالکان متن سند عرصه ملک  موجود برداشت نقشه برداری نشده 
حدودا 19٥0 مترمربع اعالم گردید. متراژ دقیق مساحت و ابعاد ملک منوط به نقشه 
برداری وضعیت موجود در شبکه UTM و تایید اداره ثبت اعالم می گردد. مالکان 
به همسایه  ورودی  راه  و دسترسی  دیوار غربی  اصالح  بابت  توافقی  داشتند  اظهار 
غربی داشته اند. به استناد تصویر گواهی پایانکار شماره 16/288٥ تاریخ 10/26/9٥ 

توسط شهرداری آسارا دارای ابنیه به شرح جدول ذیل اعالم گردیده : 
زیرزمین، نوع استفاده  انباری قدیمی،  تعداد واحد 1،  مساحت 2٥/٣8 مترمربع

تعداد واحد1،   مساحت 2٥/٣8  مترمربع همکف، نوع استفاده  سرایداری قدیمی 
انباری ، مساحت 27/7 مترمربع

مسکونی تعداد واحد 1،  مساحت 1٣8 مترمربع
هال  و  بهداشتی  سرویس  آشپزخانه،  خواب،  اتاق  دارای  موجود  مسکونی  فضای 

پذیرایی با راه پله گرد به طبقه باال و دسترسی بیرون از پشت. 
باغ ویال،  وضعیت موجود: پالک موصوف در وضعیت موجود به صورت یک قطعه 
شده،  سازی  محوطه  مثمر،  و  میوه  درختان  نوساز،  و  قدیمی  ویالیی  بنای  دارای 
محصور و دیوار کشی شده از ضلع جنوب با دیوار سنگی با ارتفاع ٣/20 متر به معبر 
عام و از ضلع شرق توسط دیوار سنگی به ارتفاع ٥0 سانت و نرده فلزی دارای مرزی 
است بات همسایه شرقی، در زمان بازدید پی دیوار همسایه غربی در حال احداث 
بود. دارای دو درب ورودی فلزی ماشین رو و درب فلزی آدم رو است. اسکلت بناهای 
موجود ترکیب فلز و دیوار با مصالح بنایی و سنگ و سقف سبک شیبدار با دامپا، 
نما سنگی، کف محوطه دارای فضای سبز و کف سازی شده با رویه سنگ، باغچه 
بندی شده با سنگ و مالت ماسه سیمان دارای سیستم گرمایشی مرکزی از کف 
کنتور برق سه فاز یک کنتور برق تک فاز و یک حلقه چاه آب کول گذاری شده به 
قطر هشتاد سانت عمق ۴ متر دارای استخر نیمه کاره بتونی به ابعاد 6 در 10 مترو 
عمق 1/80 متر و فضای موتور خانه استخر در زیر زمین دارای جکوزی نیمه کاره به 
قطر دو نیم متر. عرصه ویالی موصوف از ضلع شمال به رودخانه جاده چالوس و از 
ضلع جنوب به معبر عام سپس به پل فلزی و از طریق پل به جاده چالوس دسترسی 
دارای  نگرفت. ضمنا  قرار  میزان حریم رودخانه در دسترس  بابت  استعالمی  دارد. 
٥0 متر مربع ایوان و سرویس بهداشتی در جلوی مسکونی است. ملک موصوف در 
زمان بازدید بصورت بنای ویالیی در مرحله بهره برداری در استفاده مالکان متن 

سند قرار داشت. 
با توجه به مراتب گزارش فوق، شرایط و موقعیت مکانی و زمانی رعایت جمیع جهات 
و سایر عوامل موثر در موضوع ارزش روز پایه مزایده سه دانگ ملک ویالیی موصوف 

1/٣2٥/000/000 تومان اعالم می گردد.  97/8۴71/ف م/الف
دادورز شعبه دایره نیابت کرج شهرستانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کیانوش زاده یوسف دارای شناسنامه شماره 887 به  شرح دادخواست به کالسه 
170/٣/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان کمال زاده یوسف بشناسنامه  شماره ٣۴7 در تاریخ 1٣97/1/21 اقامتگاه دائمی 
خود را بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1. کیانوش زاده 

یوسف  فرزند کمال - ش ش 887- ت ت  1٣٥2 ص از تهران- پسرمتوفی 
 - ارومیه  از  کمال -ش ش 212- ت ت 1٣۴٥ ص  فرزند  یوسف   زاده  رقیه   .2

دخترمتوفی
- ت ت1٣٥7 ص  کمال- ش ش0۴٥012078٣  فرزند  یوسف  زاده  کیانوش   .٣

ازشمیران- پسرمتوفی 
ص   1٣٥9 ت  ت   -0۴٥01۴606٥ ش  ش  کمال-  فرزند  یوسف   کیافرزاده   .۴

ازشمیران - پسرمتوفی 
٥. زهرا اقبال جومغانجوقی فرزند محمدرضا- ش ش 00۴79٥7٥6٥- ت ت  1٣٣٥ 

ص از تهران - همسرمتوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی، درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.م/الف ٣1٥1
رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان فردیس
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چرا مردم سوداگر می شوند؟

آلبرت بغزیان

چرا مردم ســوداگر می شوند؟ این سئوال مهمی است که پاسخ به 
آن دالیل وضعیت موجــود و رفتارهای کنونی توده مردم در قبال 

بازار ارز و سکه را روشن می کند.
برای تحلیل بازار ارز ایران الزم است کمی عقب تر از فروردین ماه 
ســال جاری را بررســی کنیم. میانه دی ماه و بهمن ماه؛ امیدوارم 
مقامات بانک مرکزی به این نوشــتار توجهی نشان داده و حداقل 
توضیحی برای ســئواالت مطرح شده داشته باشند تا بلکه بتوانیم 
از البالی توضیحات آنها دلیل اتخاذ سیاست هایی از این دست را 

دریابیم.
هنــوز نه خبری از نطق ترامپ بود و نه کســی به دالر هفت هزار 
تومانی فکر می کرد که بانک مرکزی در دی ماه ســال گذشــته ، 
عرضــه ارز به صرافی ها را کاهــش داد. صرافی هایی که به عنوان 
مثال صد هزار دالر ســهمیه داشــتند، ٥0 هزار دالر می گرفتند 
و تمامی صرافی ها نیز چنین امکانی را نداشــتند که از ســهمیه 
روزانه شان اســتفاده کنند.در نهایت کاهش تزریق دالر، بسیاری 
از متقاضیان این ارز را به جســتجو و تالش چند روزه برای خرید 
واداشــت. در عین حال مقامات به تقویم اشــاره می کردند و می 
گفتند بنا بر مناســبت ها این هیجان ها زودگذر است. حاال من با 
استناد به همان تقویم می گویم که چرا در آستانه ماه رمضان، بازار 
به جای آنکه ثبات داشته باشد،دچار آشفتگی شده است . اگر مبنا 
مناسبت های تقویمی اســت، چرا در دوره  کشش و التهاب مورد 
استناد قرار می گیرد اما در دوره آرامش و ثبات کارکردی ندارد.اگر 
بانک مرکزی روشــن توضیح دهد دلیل کاهش عرضه ارز و تزریق 
دالر به بازار چه بود، من بــه عنوان یک معلم اقتصاد قادر خواهم 
بود که تحلیلی درباره سیاســت ارزی بانــک مرکزی ارائه کنم .از 
سوی دیگر در چنین شرایطی دولت ارز را تک نرخی کرد و خرید 
و فروش ارز بیش از این مبلغ را مشمول مجازات اعالم نمود . بانک 
مرکزی در آســتانه یک ماهگی این سیاست میزان ارز تخصیصی 
۴200 تومانی به شرکت ها، تولید کنندگان، مسافران، دانشجویان 
و ... را برای اطالع عموم گزارش کند. به نظر می رسد در این حوزه 
نیز نوعی بدفهمی وجود دارد چرا که ارز زمانی تک نرخی می شود 
که بانک مرکزی قادر باشــد به تمامی نیازهای بازار در این قیمت 
پاسخ مناســب بدهد در حالی که صرافی ها امروز دیگر ارزی برای 
تخصیص نمی گیرند. نکته مهم اینجاست که بانک مرکزی با اتخاذ 
سیاست هایی نادرســت خود تقاضا را در بازار تحریک کرد و حاال 
حتــی تزریق میلیون ها دالر به بازار نیز نمی تواند این مشــکل را 
برطرف نماید چرا که مردم تحت تاثیر این سیاســت سوداگر شده 
اند. به نظر می رسد بانک مرکزی الزم است ابتدا سیاست هایی را 
برای برگرداندن ثبات به بازار در دســتور کار قرار دهد. اتفاقی که 

البته در صورت تداوم روند کنونی چندان امکان پذیر نیست.     

آغاز دور تازه گفتگوی صنعتی اروپا و ایران
 از خرداد ماه

سفیر بلغارستان در تهران که کشــورش ریاست دوره ای اتحادیه 
اروپــا را بر عهده دارد، از آغاز گفتگــوی صنعتی اروپا با ایران در 

10 روز آینده خبر داد.
بــه گزارش زمان بــه نقل ازمهر، آریســتو پولنداکوف،  در دیدار 
بــا رییس اتاق ایران اعالم کرد: قرار اســت این گفتگوی صنعتی 
با ســفر اعضای کمیســیون انرژی و محیط زیست اروپا به ایران 

آغاز شود. 
پولنداکوف بررســی چگونگی ارتباط مســتقیم شرکت های فعال 
اروپایــی با طرف هــای ایرانــی در بخش های ماشین ســازی، 
داروســازی، فناوری  های اطالعاتی و نساجی را محور اصلی این 
مذاکرات عنوان کرد.ســفیر بلغارســتان در تهران درباره خروج 
آمریکا از توافق هســته ای برجام گفــت: اروپا و ایران باید در این 
شرایط حساس و مهم با واقع  بینی و استفاده بهینه از موقعیت ها 

بر اساس حفظ منافع دو طرف حرکت کنند.
پولنداکوف اعالم کرد بیست و چهارم اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد 
بلغارستان در صدر هیاتی از فعاالن اقتصادی، جمعی از نمایندگان 
پارلمان و استانداران سه استان مهم این کشور به ایران سفر می 
کند که قرار اســت افزون بر دیدار با معاون اول رییس جمهوری، 
وزیــر اموراقتصــاد و دارایی و رییس کل بانــک مرکزی ایران در 

پارلمان بخش خصوصی ایران حضور یابد.

سایپا بزرگ ترین تولیدکننده خودرو کشور  

گروه خودروسازی سایپا با افزایش تولید خود به ٣7 هزار و 761 
دســتگاه خودرو در فروردین ماه امســال، بزرگ ترین خودروساز 

ایران لقب گرفت.
به گزارش زمان به نقل ازســایپا نیوز، باوجود تعطیلی دو هفته ای 
صنعت خودروسازی کشــور در نوروز امسال، گروه خودروسازی 
ســایپا توانســت در مدت 1٥ روز فروردین ماه سال جاری، تعداد 
٣7 هزار و 761 دستگاه خودرو تولید کند و با کسب ۴6.٥ درصد 
از ســهم بازار فروش کشور، به تنهایی در مقام نخست بزرگ ترین 
تولیدکننده خودرو در کشــور قرار گیرد.گروه خودروسازی سایپا 
در حالی توانســت بزرگ ترین تولیدکننــده خودرو در ایران لقب 
گیــرد که پس از این گروه، دیگر خودروســاز مطرح کشــور هم 
٣٣ هزار و 919 دســتگاه خودرو تولید کرد و با سهم بازار ۴1.8 

درصدی در جایگاه دوم قرار گرفت.
ســایر خودروسازان داخلی هم در مجموع 8 هزار و ۴60 دستگاه 
خودرو تولید کردند و توانســتند 10.۴ درصد از سهم بازار ایران 

را از آن خود کنند.
ســهم 1.٣ درصدی بازار هم در اختیار واردکنندگان خودرو قرار 
گرفــت و این شــرکت ها در فروردین ماه تعــداد یک هزار و ۴7 

دستگاه خودرو را در بازار داخلی به فروش رساندند.
قرار گرفتن گروه خودروســازی ســایپا در صــدر تولیدکنندگان 
داخلی در ابتدای امســال و کسب عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
خودرو در ایران در حالی رقم خورده که این گروه ســال گذشته 
را نیز با تولید 666 هزار 666 دســتگاه خودرو به پایان رســاند و 

توانست هدف تولیدی خود را محقق کند.
باتوجه به سیاســت های گروه ســایپا در رشد بهره وری این گروه 
در زمینه تولید و همچنین تعامل مناســب با شرکت های زنجیره 
تأمین و قطعه ســازان، پیش بینی می شود که در سال جاری هم 
شــاهد ادامه روند موفقیت آمیز این گروه در زمینه تولید و فروش 

خودرو در بازارهای داخلی و صادراتی خواهیم بود.

نگاه روز
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پیش بینی ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
برای تقویت و توسعه ی صادرات

معــاون وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
امســال در قالب بودجــه، 1٣00 میلیارد تومان 
برای تقویت و توسعه صادرات واحدهای صنعتی 
پیش بینی شــده اســت.به گزارش زمان به نقل 
ازایسنا، صادق نجفی با بیان اینکه تقویت و توسعه 
صادرات واحدهای صنعتی از برنامه های مهم این 
سازمان است و امسال 1٣00 میلیارد تومان برای 
این موضوع پیش بینی شــده اســت، تاکید کرد 
که ســرفصل های درآمد عمومی دولت و افزایش 
تعرفه ها، محل تامین این اعتبــارات خواهد بود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: از محل این اعتبارات بخشی 
از هزینه هــای مربــوط به ثبت نشــان تجاری، 
عوارض صادراتی کشــورهای مقصــد، کمک به 
برقراری خطــوط ریلی هوایی و دریایی، تبلیغات 
و بازاریابی در کشورهای هدف، توسعه خوشه های 
کســب و کار و شبکه ســازی، کمک هزینه سود 
تسهیالت بانکی برای صادرکنندگان و نیز اعزام به 
نمایشگاه های خارجی پرداخت خواهد شد.نجفی، 
فراهم کردن بستر و شرایط برای ارتقای صادرات 
واحدهای صنعتــی را از برنامه های اصلی دولت 
اعالم کرد و گفــت: آیین نامه های اختصاص این 
اعتبارات به زودی تدوین و اجرایی خواهد شد.وی 
تصریح کرد: از دیگر اولویت های امســال اجرای 
طــرح کلینیک صنعت با هدف عارضه یابی و حل 
مشــکالت واحدهای صنعتی است و این طرح با 

رویکردی جدید اجرایی خواهد شد.

اختصاص 6/6 میلیارد دالر ارز 
برای تامین نیازهای کشور

 بانک مرکزی اعالم کرد:از زمان ابالغ سیاســت 
جدید ارزی تا18 اردیبهشــت مــاه، در مجموع 
معادل بیش از 6 میلیارد و 600 میلیون دالر ارز به 
نرخ معادل ۴200تومان برای تامین نیازهای کشور 

تخصیص داده شده است.
به گزارش زمان به نقــل ازبانک مرکزی،  معادل 
دالری ٥ میلیــارد و ۴6۴ میلیــون دالر از منابع 
تخصیص یافته در این مــدت به صورت بانکی و 
از منابع بانک مرکزی بوده است. همچنین معادل 
حدود 700 میلیون دالر ارز توسط شبکه بانکی از 
طریق سامانه نیما )نظام یکپارچه معامالت ارزی( 
برای واردات کاال و خدمت اختصاص یافته اســت 
و معادل ۴۴٥ میلیون دالر نیز ارز اشــخاص بوده 
که به صورت واردات در قبال صادرات به موضوع 
واردات اختصــاص پیدا کرده اســت.الزم به ذکر 
اســت از معادل 6 میلیارد و 600 میلیون دالر ارز 
تخصیص داده شــده، بالغ بر معادل ٣ میلیارد و 
7٥0 میلیون دالر آن، تامین شده و بانک مرکزی 
ایــن میزان ارز را به بانک هــای عامل فروخته و 
بانــک ها نیز در اختیار متقاضیان قــرار داده اند.
گفتنی است، از مجموع ارز تخصیصی برای تامین 
نیازهای کشور حدود یک میلیارد و 100 میلیون 
دالر به واردات کاالهای اساسی شامل »برنج، جو، 
حبوبات، دام زنده، ذرت، روغن، شکر، کره، کنجاله 
سویا، گندم و گوشــت« اختصاص یافته است و 
معادل ٣٣0 میلیون دالر نیز برای واردات دارویی 
شامل تجهیزات پزشکی، داروی ساخته شده، شیر 
خشک و مواد اولیه دارو تخصیص پیدا کرده است.

مجوز فعالیت سرمایه گذاران 
خارجی۳ساله شد

 مدیر کل اشــتغال اتباع خارجی وزارت کار با 
اشــاره به تعرفه های جدید صدور مجوز اشتغال 
اتباع بیگانه در کشور از افزایش دوره اعتبار پروانه 
فعالیت سرمایه گذاران خارجی به سه سال خبرداد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اقبالی از  افزایش 
تعرفه ارائه خدمات به کارفرمایان متقاضی استفاده 
از نیروی کار خارجی خبر داد و گفت: تعرفه صدور 
پروانه کار اتباع خارجی از ٣60 هزار تومان به ۴00 
هزار تومان و تعرفه تمدید پروانه اشتغال این افراد 
نیز از 2٥0 هزار تومان به 28٥ هزار تومان افزایش 
یافت.وی همچنین با اشاره به افزایش مدت اعتبار 
پروانه اشتغال ســرمایه گذاران خارجی در ایران 
گفت: در حالی که تا سال گذشته پروانه کار برای 
ســرمایه گذاران خارجی برای مدت یکسال صادر 
می شــد اما از ســال 97 پروانه کار برای سرمایه 
گذاران در کشــور ٣ سال اعتبار دارد.اقبالی افزود: 
بر این اساس صدور پروانه فعالیت سرمایه گذاران 
خارجی برای دوره ســه ســاله 700 هزار تومان و 
تمدید پروانه کار برای سرمایه گذاران خارجی برای 

یک دوره سه ساله ٥00 هزار تومان تعیین شد.
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ادامه از صفحه 1
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین 
دولت  اجرای  جریان  در  اینکه  بیان  با 
حالت  از  مختلف  دستگاه های  الکترونیک 
یکدیگر  به  و  می آیند  بیرون  سیلندری 
در  را  همراه  دولت  افزود:  می شوند،  متصل 
فرایند  آغاز  که  می کنیم  افتتاح  هفته  این 
همراه  گوشی  طریق  از  زنجیره ای  خدمات 
به  اشاره  با  جهرمی  است.آذری  کاربران  به 
کنار  در  کشور  قوای  استقالل طلبی  اینکه 
تحقق  مانع  دستگاه ها  مستقل  عملکرد 
کرد:  اظهار  است،  الکترونیک  همه دولت 
اتصال  برای  قضاییه  قوه  با  زمینه  این  در 
اتصال  این  چراکه  کردیم  مذاکره  سامانه ها 
دولت  اجرای  می گیرد.وی  را  فساد  جلوی 
نظام  در  جدی  تحول  که  را  الکترونیک 
همراه  جدی  موانع  با  است،  کشور  اداری 
برای  زیادی  انرژی  کرد:  تصریح  و  دانست 

هم اکنون  که  گذاشتیم  الکترونیک  دولت 
برای  و  شده  فراهم  آن  زیرساخت های 
و  هزینه ها  فساد،  کاهش  شفافیت،  ایجاد 
باالبردن راندمان و بهره وری تالش می کنیم.  

بیان  با   ICT حوزه  مسوول  مقام  باالترین 
الکترونیک  دولت  شاخص  در  ایران  اینکه 
کرد:  خاطرنشان  دارد،  قرار  صدم  رتبه  در 
مطابق تکلیفی که مجلس در قانون توسعه 

برنامه ششم توسعه کشور بر عهده ما قرار 
داده باید در پایان سال ششم، ٣0 رتبه در 
این حوزه ارتقا پیدا کنیم.وی همچنین یکی 
از راه های نجات و چابک سازی نظام اداری 
را توسعه دولت الکترونیک دانست و افزود: 
ظرفیت سازی ارتباطات یک زیرساخت است 
که عالوه بر تحول اداری بر تحول دیجیتال 

نیاز دارد. 
بر همین اساس، پروژه های افتتاح شده شامل 
توسعه ظرفیت شبکه انتقال، توسعه پهنای 
اپراتورها توسط شرکت  باند دسترسی دیتا 
دیتا،  افزایش ظرفیت  زیرساخت،  ارتباطات 
رادیو  و  سوییچ  مرکز  فیبرنوری،  توسعه 
راه اندازی  و  نوسازی  مخابرات،  شرکت 
سایت نسل دوم، سوم و چهارم تلفن همراه 
ثابت  اینترنت  سایت  احداث  و  راه اندازی  و 
سه گانه  اپراتورهای  سوی  از  چهارم  نسل 

تلفن همراه می شود.

وزیر ارتباطات اعالم کرد: افتتاح فاز نخست دولت همراه

درآمد ۴۰۰ میلیون دالری از رجیستری

سرمایه گذاری دانمارک برای 
ساخت دارو در ایران

شکل گیری قطب های جدید 
خودروسازی در کشور

مشاور خودرویی وزیر صنعت با بیان اینکه 
قطعه سازی،  حوزه  در  گذشته  در  عمدتا 
گفت:  می گرفت،  صورت  برداری  کپی 
اتفاقی که امروزه شاهد آن هستیم، حضور 
تولید  صورت  به  قطعه سازان  مستقیم 
زمان  گزارش  است.به  درایران  مشترک 
ازمهر، اصغر خسروشاهی، مشاور  به نقل 
خودرویی وزیر صنعت با بیان اینکه عمدتا 
کپی  قطعه سازی،  حوزه  در  گذشته  در 
برداری صورت می گرفت، گفت: اتفاقی که 
امروزه شاهد آن هستیم، حضور مستقیم 
مشترک  تولید  صورت  به  قطعه سازان 
درایران است. نه تنها تولید برای بازارایران 
بلکه عالقمند به صادرات نیز هستند.وی 
خارجی  شرکت های  این  افزود:  ادامه  در 
خود  جهانی  زنجیره  تامین  برای  حتی 
به دنبال استفاده از ظرفیت های  تولیدی 
درایران هستند. زیرا بستر مناسبی برای 
که   است  مهیا  درایران  صادرات  و  تولید 
رخ  حال  در  حاضر  حال  در  اتفاق  این 
دادن است. برای تحقق  این موضوع دولت 
انجام  را  خود  حمایت  باید  حاکمیت  و 
دهد. همان طور که سایر کشورها مانند 
حمایتی  برنامه  یک  ترکیه  کره،   چین، 
داشته  قطعه سازی  و  خودرو  صنعت  از 
وزیر  خودرویی  مشاور  خسروشاهی،  اند. 
قطعه  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  صنعت، 
پوست  حال  در  خودروسازی  و  سازی 
را  کشور  تحریم ها  گفت:  است،  اندازی 
ساخت،  محروم  جدید  تکنولوژی های   از 
شرکت های  همکاری  به  نیاز  بدین جهت 

خارجی  طرف های   با  داخلی  قطعه سازی 
بود تا تکنولوژی قطعه سازی درایران رشد 
کند. این مسائل خود مراحل جدیدی است 
که در حال شکل گیری است.وی در پاسخ 
به این سوال که برای آنکه پوست اندازی 
در صنعت خودروسازی و قطعه سازی به 
قطب سوم،  ایجاد  گیرد،   درستی صورت 
در  نمود:  عنوان  است،  مطلوبی  مکانیزم 
من  این  شخصی  نظر  سوم  قطب  بحث 
با  را  سوم  قطب  نباید  دولت  که  است 
محوریت دولت راه اندازی کند. من معتقد 
کشور  در  باید  خصوصی  بخش  هستم 
سرمایه گذاری نماید و دولت آن را حمایت 
ممکن  خصوصی  بخش  حال این  کند. 
ممکن  داخلی.  یا  باشد  خارجی  است 
شرکت  سرمایه گذار  روزی  این  است 
یا  رنو  یا  سیتروئن  دیگری  روز  و  هیوندا 
به  اشاره  با  باشد.وی  داخلی  سرمایه گذار 
اینکه غیر از رنو و سیتروئن شرکت های 
دیگری نیز ظرفیت قطب شدن در صنعت 
کرد:  نشان  خاطر  دارند،  را  خودروسازی 
حال  در  سیتروئن  و  رنو  حاضر  حال  در 
کرمان  شرکت  هستند.  سرمایه گذاری 
خودرو با شرکت هیوندا در حال همکاری 
است. گروه بهمن در حال همکاری با دو 
سه شرکت است و تا 2 سال آینده تمام 
به   این شرکت ها شکل خواهند گرفت و 
از 2 میلیون خودرو  تولید بیش  ظرفیت 

در سال خواهیم رسید. 
آینده  سال  دو  تا  شرکت ها  تمام  این 

جایگاه خود را پیدا خواهند کرد.

با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
و  ایران  مذاکرات  جزئیات  تشریح 
دانمارک از سرمایه گذاری این کشور در 
برای  ایران  آمادگی  و  دارو  تولید  زمینه 

اعزام نیروی کار به این کشور خبرداد.
علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ربیعی گفت: در سفر به دانمارک اهداف 
چند گانه ای را در حوزه اقتصادی دنبال 
کردیم. دانمارکی ها 70 میلیون یورو در 
حوزه دارو در ایران سرمایه گذاری کرده 
اند که بخشی از این سرمایه جذب شده و 
بخش دیگر آن نیز قرار است وارد کشور 
گسترش  برای  زمینه  همین  در  شود. 
داروسازی  بخش  در  گذاری  سرمایه 
منظور  به  کشور  این  شد  قرار  کشور، 
داروهایی  تولید  برای  گذاری  سرمایه 
وجود  ایران  در  آنها  ساخت  توانایی  که 
و  کار  تعاون،  کند.وزیر  مشارکت  ندارد، 
رفاه اجتماعی ادامه داد: در همین راستا 
تأمین  داروسازی  هلدینگ  همراه  به 
شرکت  یک  از  بازدید  ضمن  اجتماعی 
داروسازی با مدیرعامل این شرکت برای 
ایران  توسعه فعالیت های داروسازی در 
مذاکره کردیم.وی تصریح کرد: همچنین 
اینکه شیرخشک یک کاالی  به  با توجه 
قرار شد  استراتژیک محسوب می شود، 
این  تولید  چرخه  دانمارک،  مشارکت  با 
را  کشور  داخل  در  استراتژیک  کاالی 
سرمایه  اینکه  بیان  با  کنیم.وی  تکمیل 
دیگر  از  نقل  و  حمل  حوزه  در  گذاری 
اظهار  بود،  طرفین  مذاکرات  محورهای 

داشت: برای سرمایه گذاری یک شرکت 
ایرانی- دانمارکی در حوزه حمل و نقل 
قرار  که  گرفت  صورت  مذاکراتی  نیز 
از  یکی  در  زودی  به  شرکت  این  است 
کند  گذاری  سرمایه  آزادایران  مناطق 
این صورت در گام نخست ٥00  که در 
خواهد  ایجاد  کشور  در  شغلی  فرصت 
دانمارک  با  مذاکره  به  اشاره  با  شد.وی 
مذاکرات  ادامه  و  سازی  هتل  زمینه  در 
ذیربط،  هلدینگ  توسط  زمینه  این  در 
خبرداد  کشور  این  کار  وزیر  با  دیدار  از 
کار  وزیر  با  سفر  این  طول  در  گفت:  و 
دانمارک مذاکره داشتم که ارتقاء مهارت 
های فنی و حرفه ای و تبادل دانش روز 
دنیا در زمینه آموزش های فنی و حرفه 

ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ویژه  به  ها  اروپایی  اینکه  بیان  با  وی 
های  آموزش  زمینه  در  دانمارک 
جدید  های  شغل  توسعه  با  مرتبط 
فضای  در  مولد  خدمات  و  آینده  در 
اند  داده  انجام  خوبی  اقدامات  مجازی 
استفاده  افزود:  دارند  مناسبی  دانش  و 
دانش  تبادل  و  ها  دانمارکی  دانش  از 
در زمینه فنی و حرفه ای از محورهای 
بود. کشور  این  کار  وزیر  با  مذاکره 

پایان  در  کرد:  خاطرنشان  ربیعی 
مذاکرات قرار شد در سال 2018 وزیر 
تا  کند  سفر  تهران  به  دانمارک  کار 
گرفته،  صورت  توافقات  بررسی  ضمن 
نامه  تفاهم  شده،  انجام  مذاکرات  پیرو 

شود. امضا  طرفین  بین  مرتبط  های 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1٣9660٣٣10٥700۴791هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی علوی جیردهی فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 9 صادره از فومن درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 1118/٥2 مترمربع پالک ٥٣۴٣ فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی خانم زینب طایفی نصرآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.661 م/الف   
   تاریخ انتشار نوبت اول : 97/02/22                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 06/97/0٣             

  ایرج فهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1٣9660٣٣10٥700۴800هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پوران فوالدی فرزند فریدون بشماره 
شناسنامه 7 صادره از کرج درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 6000 
مترمربع پالک 11٥ فرعی از ٣62 اصلی واقع در محمدشهرخریداری از مالک رسمی آقای 
حاج جواد منصوربخت محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1٥ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.6٥9 م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/02/22   تاریخ انتشار نوبت دوم : 06/97/0٣

ایرج فهیمی / رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره1٣9660٣٣10٥700۴790هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمجیدمیرعشقی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 171 صادره از اراک درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 1118/٥2 مترمربع پالک ٥٣۴٣ فرعی از 9 اصلی واقع در ماهدشت 
خریداری از مالک رسمی خانم زینب طایفی نصرآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1٥ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.662 م/الف      
 تاریخ انتشار نوبت اول : 97/02/22                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 06/97/0٣                     

 ایرج فهیمی /  رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1٣9٥60٣٣10٥7000۴9٥ هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کرج - ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم جواهرکشاورزفیض  آسا فرزند نعمت 
اله بشماره شناسنامه ٣8۴ صادره از الهیجان درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
82/٥0 مترمربع پالک 27 فرعی از ٣6٥ اصلی واقع در محمدشهر خریداری از مالک رسمی 
آقای مراد علی مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1٥ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.660 م/الف          
 تاریخ انتشار نوبت اول : 97/02/22              تاریخ انتشار نوبت دوم : 06/97/0٣                    

 ایرج فهیمی    /  رئیس ثبت اسناد و امالک

تورم بخش های مختلف در ماه پایانی ۹۶

 تورم بخش های مختلف در اســفندماه 96 اعالم شد که بر این اساس شاخص بهای گروه دخانیات معادل 
18 درصد افزایش داشــته اســت.به گزارش زمان به نقل ازمهر ، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در 
مناطق شهری ایران )شاخص تورم( در اسـفندمـاه 1٣96 به عدد 11۴.7 رسید که نسبت به ماه قبل معادل 
1.1 درصد افزایش داشــت. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.٣ درصد افزایش یافت.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1٣96 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1٣9٥ معادل 
9.6 درصد اســت. شــاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در اسفندماه 1٣96 پس از حذف نوسانات 
فصلی نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزایش داشت.شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در اسفندماه 
1٣96 نسبت به ماه قبل در تمام استانهای کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلـق بـه 
استان چهارمحال و بختیاری معادل 2 درصد و کمترین آن مربوط به استان یـــزد معـادل 0.7 درصد بود. 
شـاخص مذکور در استان تهران معادل یک درصد افزایش داشته است.در اسفندماه 1٣96، شاخص بهای 

گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها نسبت به ماه قبل معادل 1.٥ درصد افزایش داشت.



اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم 
باید به حقیقت عشق بورزیم. 

)اسکات پک(

سخن حکیمانه

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد
که چو سرو پایبند است و چو الله داغ دارد

سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس
که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد

امروز با حافظ

تدوینگر »لورنس عربستان« 
درگذشت

تدوینگر  آن وی. کوتــس 
جایزه  برنــده  انگلیســی 
اســکار در فیلم کالسیک 
»لورنــس عربســتان« در 
سن 92 سالگی درگذشت.

کوتس  ورایتی،  گزارش  به 
روز سه شنبه 8 می در وودلند هیلز کالیفرنیا در 
گذشت. خبر درگذشــت وی را آکادمی هنرهای 
فیلم و تلویزیون بریتانیــا )بفتا( در توییتی اعالم 
کرد.در این پیام آمده ما از شنیدن خبر درگذشت 
تدوینگر انگلیسی آن وی. کوتس بسیار ناراحتیم، 
او در دوران شگفت انگیز فعالیتش ۴ بار برای فیلم 
هایی از جمله »مــرد فیل نما« و»ارین براکویچ« 
نامزد جایزه بفتا شــد و در سال 2007 نیز جایزه 
افتخاری بفتا را بدست آورد.کوتس در سال 1962 
برای فیلم »لورنس عربســتان« ساخته حماسی 
دیوید لین اســکار بهترین تدوین را بدست آورد. 
این فیلم حماسی نزدیک به ۴ ساعت دارای یکی 
از مشهورترین سکانس های تاریخ سینما مشهور 
به تدوین»کبریت« اســت. در این صحنه تصویر 
خاموش کردن کبریت توسط پیتر اوتول به غروب 
باشکوه بیابان تدوین می شود.کوتس ۴ بار دیگر 
بــرای تدوین فیلم های »بکت«، »مرد فیل نما«، 
»در خــط آتش« و »خــارج از دید« نامزد جایزه 
اسکار بهترین تدوین شد.از دیگر فیلم های کوتس 
به عنوان تدوینگر می توان به »قتل در قطار سریع 
السیر شرق« و »چاپلین« اشــاره کرد.او در سال 
2016 جایزه یک عمر دســتاورد هنری اسکار را 

از آن خود کرد.

البوم شعر شمس لنگرودي 
رونمایي مي شود

 آلبوم »دایره  بی پایان« با شــعر و صدای شــمس 
لنگرودی و موسیقی محمد فرمانیان رونمایی می شود.
نشســت رونمایی از آلبوم »دایره  بی پایان« در روز 
دوشنبه 2۴ اردیبهشت ساعت 16 با حضور شمس 
لنگــرودی، بهمن کاظمی، محمد فرمانیان، حمید 
پاکیزه و نوید نوروزی در مرکز فرهنگی شهر کتاب 
واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد 
قصیر )بخارست(، نبش کوچه  سوم برگزار می شود.

حضور عالقه مندان در این نشست آزاد است.
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ترجمه ایتالیایي سو و شون رونمایي شد

مائورو کنچاتوری، ســفیر ایتالیا، در این نشست اظهار 
کرد: اغلب درباره  روابط گذشــته  ایران و ایتالیا صحبت 
می شــود اما نباید روابط فعلی این دو کشــور را از یاد 
ببریم. زمان آن رسیده است که فرهنگ نوین دو کشور 
به اهالی شناسانده شود.او افزود: امروزه حافظه  عمومی 
مردم با مسائل گوناگون خدشه دار شده است و به همین 
دلیل نویسندگان وظیفه  سنگینی بر دوش دارند.سفیر 
ایتالیا در ایران خاطرنشــان کرد: رمان با وقایعی که به 
تصویر می کشــد نوعی همزادپنــداری را برای خواننده 
ایجاد می کند و ترجمه  کتاب » سووشون« که تصویرگر 

دوره  مهمــی از تاریــخ ایران بــوده کاری ارزنده و قابل تقدیر اســت.بلقیس 
ســلیمانی، داستان نویس، نیز در این نشســت با اشاره به اینکه صحبت کردن 
درباره  سیمین دانشور سهل و ممتنع است، گفت: سهل از این منظر که درباره  
سیمین دانشور بسیار سخن رفته است و ممتنع از این نظر که فرصت دلجویی 
از خانم دانشور را به خاطر نقدی که درباره  » جزیره  سرگردانی« منتشر کرده 
بودم هیچ گاه نیافتم.او با اشاره به اینکه »سووشون« بدون شک در لیست سه 
رمان مهم و برتر ایرانی قرار دارد خاطرنشان کرد: رکورد کتاب های نویسندگان 
زن ایرانی با آثار زویا پیرزاد و فهمیه رحیمی شکسته شد اما همچنان معتقدم 
»سووشــون« بهترین اثر زنان نویسنده  ایرانی اســت.این نویسنده با اشاره به 
اینکه »سووشــون« دوران تاریخی بســیار مهمی را نمایندگی می کند، گفت: 
اشغال ایران توسط قوای متفقین در پایان جنگ جهانی دوم، مبارزات مردمی 
علیه استعمار، ناامنی اجتماعی و جابه جایی قدرت در رمان »سووشون« مدنظر 
قرار گرفته است و گویی دانشور با این کتاب آیینه ای روبه روی دوره ی تاریخی 
از ایران گرفته است.سیمین دانشور، آغازگر نگاه زنانه در ادبیات داستانی ایران 
سلیمانی با اشاره به دیگر ویژگی ممتاز این اثر تصریح کرد: دانشور برای اولین 
بار در تاریخ، نگاه زنانه را وارد ادبیات داستانی ما کرد و از پس آن خواننده را 
واداشــت به امر سیاسی و اجتماعی با نگاهی زنانه مواجه شود.او افزود: دانشور 
بدون رویکرد مردســتیزانه و هجوم آشــکار به نظام مردساالرانه به اموری که 
مردان رقم زدند نگاهی زنانه می کند. در حالی که نویســندگان زن ما معموال 
به شــبکه  خانواده در آثار خود توجه می کنند، برای اولین بار سیمین زن را از 
خانه به حوزه  عمومی و کوچه و بازار می آورد.ســلیمانی تصریح کرد: دانشور با 
آگاهی کامل نسبت به ژانر رمان، اثری فوق العاده تکنیکال را در دهه  ۴0 عرضه 
می کند و عالوه بر این تســلط او بر زبان فارسی و همچنین شناخت عمیق او 
از الیه هــای مختلف اجتماعی و زبان مردم و کوچه و بازار باعث می شــود اثر 
او ممتاز و ویژه باشــد.او در پایان از آنا وانزا مترجم ایتالیایی که »سووشــون« 
را برای مخاطبان ایتالیایی قابل خواندن کرد، تشــکر کرد.یکی از اعضای تیم 
ترجمه  این اثر نیز که در این نشســت حضور داشــت با اشاره به اینکه هشت 
سال از بهترین ســال های عمر خود را در ایران و تهران گذرانده است، اظهار 
کرد: من هنگام بازگشــت به ایتالیا کشــور ایران را سرلوحه  کارم قرار دادم و 
حال خرســندم که کتاب مهم »سووشون« را به شــما معرفی می کنم.تتزیانا 
بوچیکو با اشــاره به همزادپنداری خود با شــخصیت سیمین دانشور تصریح 
کرد: برای معرفی به خوانندگان ایتالیایی زبان پنج نویســنده  زن ایرانی را در 
نظر گرفته ایم که ســه تن از آنها متاخر و دو تن متقدم هستند.وی ادامه داد: 
در برهــه ای از تاریخ قرار داریم که محتاجیم دیگران را به خود نزدیکتر کنیم 
و خوشــحالم که بگویم در ایتالیا شناخت نسبتا خوبی درباره  ادبیات کالسیک 
ایران بخصوص خیام، حافظ و فردوسی وجود دارد.بوچیکو با اشاره به شکافی 
که میان ادبیات کالســیک و معاصر ایرانی در میان خوانندگان ایتالیایی زبان 
وجود دارد خاطرنشــان کرد: امیدوارم ترجمه  ایتالیایی کتاب »سووشون« این 
شکاف را پر کند.سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با شعار »نه به 

کتاب نخواندن« تا 22 اردیبهشت ماه در مصالی امام خمینی )ره( برپاست.

کنسرت »کیتارو« لغو شد

کنســرت »کیتارو« در ایران به دلیل صادر نشدن ویزا 
برای اعضای گروه، لغو شد.به گزارش از روابط عمومی 
کنســرت »کیتارو« در ایــران، برگزارکننــدگان این 
کنسرت ضمن اعالم لغو قطعی این برنامه اعالم کردند 
که این اتفاق به دلیل تأخیــر در صدور ویزای اعضای 
گروه کنسرت »کیتارو« رخ داده است و خریداران بلیت 
این کنسرت نیز می توانند از طریق سایت فروش بلیت، 
از نحوه بازگشــت هزینه بلیت های خود مطلع شوند.

سایت فروش بلیت کنسرت »کیتارو« نیز طی اطالعیه 
ای اعالم کرد که در ســریع تریــن زمان ممکن، بهای 

پرداختی بلیت خریداران به حساب آن ها بازگردانده می شود.

سفر »چتر خاکستری« به ایتالیا و کلمبیا

فیلم کوتاه »چتر خاکستری« به کارگردانی محمد پوستین دوز در 2 جشنواره 
در ایتالیا و کلمبیا رقابت می کند.به گزارش از روابط عمومی انجمن سینمای 
جوانان ایران، فیلم کوتاه »چتر خاکســتری« به کارگردانی و تهیه کنندگی 
 Corti a محمد پوســتین دوز در یازدهمین دوره جشــنواره فیلــم کوتاه
 International ایتالیا و هجدهمین دوره جشــنواره فیلــم کوتاه Point
Cine a La Calle کلمبیا نیز حضور دارد.»چتر خاکستری« داستان آقای 
مالکی را روایت می کند که دچار عادتی همیشگی است تا زمانی که مردی 

با چتر وارد زندگی او می شود.
فیلمنامه این فیلم کوتاه برداشت آزادی از داستان »مردی که عادت کرده با 

چتر بر سرم بکوبد« نوشته فرناندو سورنتیو است.
ایــن فیلم همچنین به تازگی در چهلمین دوره جشــنوا ره ســاالنه فیلم 
آمریکا، USA Film Festival که از 2٥ تا 29 آوریل که در داالس آمریکا 
برگزار شــد، جایــزه بهترین فیلم کوتاه را از آن خــود کرد و برنده بهترین 
 Short Film Festival in Lnonu فیلــم یازدهمیــن دوره جشــنواره

University  ترکیه شد.
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رهبر معظم انقالب اســالمی دیروزبه مدت یک ســاعت و نیم از 
سی ویکمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، در این بازدید که آقای صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز حضور داشت، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای از ٥0 غرفه دیدن کردند و ضمن گفت وگو با ناشــران 
و شــنیدن نکات و دغدغه های آنان در جریان تازه های نشر قرار 
گرفتند.رهبر انقالب اسالمی پس از بازدید، در سخنان کوتاهی، 
کتاب و کتابخوانی را یکی از ضرورتهای زندگی آحاد مردم بویژه 
جوانان دانستند و افزودند: نقش کتاب یک نقش بی بدیل است، 
البته بهترین کتابها، کتابی اســت که انسان را به سمت خداوند 
و ارزشــهای واال و انقالبی هدایت کند، و امیدواریم کتاب جایگاه 

حقیقی خود را در جامعه بیابد.
خاطره ی جالب آیت اهلل خامنه ای
 از مترجم کتاب خانواده ی تیبو 

آقا رســیدند غرفه ی انتشارات نیلوفر، مثل همه جا خوش و بش 

کردند و از تازه ها ســوال کردند. کتابی نظرشــان را جلب کرد و 
پرســیدند این همان چهارجلدی قدیمی است؟ و جواب گرفتند 
بله. پرسیدند مترجمش چه کسی بود؟ گفتند ابوالحسن نجفی. 
آقا گفت: آها ابوالحســن نجفی... بگذارید یک ماجرایی را تعریف 
کنم. سالها قبل ابوالحسن نجفی با آقای مرحوم حبیبی و چند نفر 
دیگر از بزرگان ادبیات آمدند پیش ما. من پرسیدم »شما مترجم 
"خانواده تیبو" هستید؟« آقای نجفی از اینکه من اسم این رمان 
را بلدم تعجب کردند. بعد که نشستیم من از رمان تعریف کردم 
و نقدی هم به ترجمه ایشان گفتم. آقای نجفی با تعجب بیشتر 
پرسید: »شما واقعا هر چهار جلد را خوانده اید؟ من اصال فکرش را 
نمیکردم شما حتی اسمش را شنیده باشید!«آقا با خنده ادامه داد: 
گفتم حاال خوانده بودم دیگر... خدا آقای ابوالحسن نجفی را بیامرزد. 
کتاب خانواده ی تیبو رمان خیلی خوبی بود که متاسفانه در حد 
قدرش معروف نشد.خانواده تیبو رمان بلندی است که توسط روژه 
مارتن دوگار نویسنده فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات نوشته 

شده اســت. این رمان از سویی به بررسی وقایع اروپا در سال های 
ابتدایی قرن بیستم و ســالهای جنگ اول جهانی می پردازد و از 
سویی دیگر همگام با آن شرح وقایع خانواده ثروتمند و فرهیخته 

فرانسوی یعنی خانواده تیبو را توصیف می کند.

کاریکاتور

کنسرت ارکســتر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و 
خوانندگی وحید تاج، چهارشنبه شــب 19 اردیبهشت  سال 

جاری در تاالر وحدت برگزار شد.
اُورتور آوار آغاز کننده اجرای ارکستر ملی ایران بود و وحید 
تاج برای خواندن قطعه »بهار عاشق« اثری از روح اهلل خالقی و 
شعری از فریدون مشیری به روی صحنه آمد تا اجرا با حضور 

وی ادامه پیدا کند.
»دو نغمه بختیاری« از دیگر آثار روح اهلل خالقی و با شعری از 
علی بختیاری با صدای وحید تاج اجرا و بخش نخست اجرا 

به پایان رسید.
پس از دقایقی آنتراکت قطعات »به یاد صبا« و »نغمه ترک« 
از ساخته های حسین دهلوی توسط ارکستر ملی به رهبری 
فریدون شهبازیان اجرا شدند و در ادامه با حضور وحید تاج 
بر روی استیج، قطعات »مست مست«، »دریغ« و »مست« 
از ســاخته های آرش کامور و اشعار عطار نیشابوری به اجرا 
درآمدنــد که می توان این قطعــات را مهم ترین بخش اجرا 

دانست.

و  عقیلی  ساالر  صدای  با  پنهان«  »پیدای  آلبوم 
آهنگسازی احسان اتوریان منتشر شد. این آلبوم در 

سبک موسیقی کالسیک تولید شده است.
مقدمه«،  پنهان،  »پیدای  قطعات  شامل  آلبوم  این 
»پیدای پنهان«، »آرام جان، ساز و آواز«، »در میان 
دل«،  »سودای  سنتور«،  »تکنوازی  آتش«،  و  آب 
است.در  شیرین«  »حکایت  و  آواز«  و  »شب-ساز 
این آلبوم رضا انسان )تار(، علی فربودنیا )کالرینت(، 
پدرام فریوسفی )ویولن و آلتو(، بابک غسالی )عود(، 
مهرداد عالمی )ویولونسل(، یاشار شکرریز )بم تار(، 
احسان  و  کوزه(  تنبک،  )دف،  خوش اندام  مرجان 
انوریان )سرپرست، سنتور( با ساالر عقیلی همکاری 
کرده اند.گفتنی است که آلبوم موسیقی »لبریز« با 
آهنگسازی مجید درخشانی و آواز ساالر عقیلی یک 
ماه پیش )یعنی 20 فروردین ماه( در قالبی متفاوت 

از این آلبوم منتشر شده بود.

محمد معتمدی، در تازه ترین کنســرت خود در مرکز 
همایش های برج میالد تهران، قطعات ارکســترال و 

را خواهد خواند. عاشقانه خود 
محمــد معتمــدی، خواننــده موســیقی ایرانی، روز 
چهارشــنبه 26 اردیبهشت، کنســرتی را با همراهی 
ارکســتر فرهنگ و هنر به رهبری علی اکبر قربانی و 
شهرام توکلی در مرکز همایش های برج میالد تهران 

برگزار خواهد کرد.
در این کنسرت کارهای ارکســترال محمد معتمدی 

اجرا خواهد شد. 
البتــه در البــه الی خوانش این قطعات، یک ســری 
از اشــعار شــاعران  برگرفته  بداهه خوانی های جدید 

اجرا می شود. نیز  معاصر کشورمان 
کنســرت عاشــقانه های محمد معتمدی، ساعت 21 
چهارشــنبه 26 اردیبهشت در مرکز همایش های برج 

برگزار خواهد شد. تهران  میالد 

وحيد اتج اب اركسرت  ميل 
روي صحنه مي رود

معمتدي در برج ميالد 
ميخواند عاشقانه 

البوم جديد ساالر عقييل 
منترش شد

آگهی تجدید مزایده
 یک دستگاه کامیون کمپرسی آتکو ) شهرداری گهرو( 

شهرداری گهرو در نظر دارد براساس مجوز شماره 5 مورخ 97/2/9 شورای محترم اسالمی 
شهرگهرو نسبت به فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی کارکرده شهرداری از طریق 

مزایده بشرح ذیل اقدام نماید .
1-یک دستگاه کامیون کمپرسی آتکو مدل 1384 قیمت کارشناسی با احتساب ارزش 

افزوده  1/780/000/000 ریال – مدارک کامل – بیمه نامه 1397/11/19
شرایط مزایده :

1-متقاضیان جهت شرکت در مزایده بایستی به واریز 5 درصد کل مبلغ کارشناسی به 
حساب سپرده شهرداری نزد بانک ملی 3100002394003 یا ضمانت نامه بانکی ارائه 

نمایند 
2-متقاضیان می توانند در مهلت قانونی اسناد مزایده را از قسمت امور مالی شهرداری 

اخذ نمایند .
3-متقاضیان تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ 1397/2/27 پیشنهادات خود را 

به امور مالی شهرداری تحویل نمایند .
4-هزینه کارشناسی و انتشار آگهی  برعهده برنده مزایده میباشد 

5-کمیسیون معامالت در روز شنبه مورخ 1397/2/29 تشکیل و برنده مزایده اعالم 
علی محمدی - شهردار گهرو میگردد .

رهبر معظم انقالب تاکید کردند : 

کتابخوانی از ضرورت های زندگی مردم بویژه جوانان است

محمد صائبی مدیر روابط عمومی نمایش »توبه نمی کنم« 
با بیان اینکه کارگردان و عوامل نمایش »توبه نمی کنم« 
علی  امیرالمومنین  مقدس  ساحت  نذر  را  اثر  این  اجرای 
)ع( کرده اند، گفت: در مناسبت های مختلف بسیاری از 
مردم نذرهای مختلف می کنند. ما هم با این کار نذری را 
ادا می کنیم. از قدیم گفته اند آنچه از دل برآید الجرم بر 
دل نشیند و از آنجایی که هر نذری به صورت دلی ادا می 
شود، امیدواریم بتوانیم بیشترین تاثیر را بر روی مخاطبان 

خود داشته باشیم.
برای  که  کارهایی  حال  به  تا  خوشبختانه  افزود:  وی 
اجرا  کوفه«  »یتیمان  گروه  توسط  )ع(  امیرالمومنین 
است.  بوده  روبرو  تماشاگران  خوب  همراهی  با  گردیده 
به عنوان  از ویژگی های آن حضور کارگردان  البته یکی 
یکی از بازیگران نمایش است. در نمایش »توبه نمی کنم« 
به حاشیه ای از دوره طالیی حکومت حضرت علی)ع( می 
پردازیم. البته این نمایش ارتباط مستقیمی با حکومتداری 
وجود  تا  کار سعی شده  این  در  بلکه  ندارد  امیر  حضرت 
با دیگران  ایشان، مهربانی ها و نحوه برخوردشان  نازنین 

از حضور خدا  تبلوری  امیر  معرفی شود چرا که حضرت 
روی زمین است.

نمایش »توبه نمی کنم« با حضور ٥٣ بازیگر، از تاریخ ٣1 
اردیبهشت تا 19 خرداد از ساعت 18 تا 19:٣0 برای عموم 

عالقه مندان در تاالر اندیشه حوزه هنری اجرا می شود.
و  نویسندگی  به  مذهبی  تئاتری  کنم«  نمی  »توبه 
داستان  نمایش  این  است.  هاشمی  سیدجواد  کارگردانی 
از دشمنان حضرت علی )ع(  نام حارث یکی  به  شخصی 
را روایت می کند که می خواهد از آن حضرت انتقام بگیرد 

ولی دختری به نام مونس سر راه او قرار می گیرد.
در این نمایش علی سلیمانی، سبا سلیمانی، عارف برهمن 
اکبری،  مجید  کیانی،  علی  محمد  العلومی،  بحر  سعید   ،
حسین میرزاییان، سیدعلی رضا موسوی، یوسف طاهریان، 

امیر رونقی و سید جواد هاشمی ایفای نقش می کنند.
از:  عبارتند  کنم«  نمی  »توبه  نمایش  عوامل  دیگر 
گریم:  و  لباس  طراح  خباز،  جالل  کارگردان:  دستیار 
امیر  سهیال جوادی، آهنگساز و سرپرست گروه ارکستر: 
زرشامفر، مدیر برنامه ریزی: عباس دلدار، طراح حرکات 

علی  محمد  پوستر:  طراح  رضوی،  کمال  سید  موزون: 
روابط  مدیر  بخش،  عالم  حسین  صحنه:  طراح  کیانی، 

عمومی: محمد صائبی.

سید جواد هاشمي وارد حوزه هنري مي شود

جشن طالق زوجها 
دوباره فیلم میشود

درباره جدیدترین  کوتاه  فیلم  کارگردان عرصه  امیریان کاظمی  امیر   
فیلمنامه   2 نگارش  مشغول  حاضر  حال  در  گفت:  خود  های  فعالیت 
کوتاه هستم که فکر می کنم تا آخر امسال بتوانم یکی از آنها را بسازم 
البته هنوز نام قطعی برای آنها انتخاب نکرده ایم با این وجود عنوان 

یکی از آنها ممکن است »جشن تولد« باشد.
وی افزود: احتمال ساخت فیلم کوتاه »جشن تولد« بیشتر است این 
هم  از  که  است  زوجی  درباره  کوتاه  فیلم  این  که  بگویم  باید  هم  را 
طالق گرفته اند اما بعد از مدتی مجبور می شوند در کنار هم زندگی 
کنند. تمام فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می شود و یک فضای 

شهری دارد.
تولد« ممکن است  بیان کرد: »جشن  به گزارش مهرامیریان کاظمی 
رگه هایی از طنز داشته باشد چراکه ما درباره این موضوع هم مشورت 
کرده ایم این نکته را هم باید عنوان کنم که موضوع این فیلم موضوع 
با توجه به مطالبی که درباره جشن طالق  روز جامعه است. در واقع 
برخی از زوج ها در زمان جدایی شنیدم، این موضوع برایم دغدغه شد 

و تصمیم گرفتم چنین فیلمی را بسازم.
با  ای  دقیقه   10 فیلم  این  زیاد  احتمال  به  کارگردان،  این  گفته  به 

همکاری انجمن سینمای جوانان ایران ساخته شود.


