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به گزارش زمان،  با توجه به اینکه سه ماه تا پایان سال باقی مانده و فقط ۲۱ 
درصد از تسهیالت ۳۰ هزار میلیارد تومانی طرح رونق تولید پرداخت شده است،  
رییس کل بانک مرکزی طی بخشنامه ای به بانک های عامل، خواستار تسریع در 

7پرداخت تسهیالت بانکی به واحدهای تولیدی شد.

 دستور سیف برای تسریع در 

پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید
بزرگترین  از  اقدامات اطالعاتی یکی  به گزارش زمان، طی یک سلسله 
شبکه ها و کارگاه های طراحی، چاپ و توزیع انواع اسکناس و چک پول 
های تقلبی در کشور توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل 

اطالعات استان کرمانشاه شناسایی و با هماهنگی قضایی متالشی شد.

به گزارش زمان،  رییس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی با 
ادعای فساد گسترده در اداره کل گمرک گفت که به دلیل بی اعتنایی 
مســئوالن گمرک از ابتدای ســال ۹۵ تا پایان مهرمــاه ۹۶، ۵۳۶۲ 

خودروی لوکس به صورت قاچاق وارد کشور شده است.  2

 باند بزرگ جعل اسکناس

 در کرمانشاه متالشی شد

 ورود ۵۳۶۲ خودروی لوکس

 قاچاق به کشور
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سرمقاله

تقابل و تناقض بریتانیایی 
اخالق و سیاست

نگاه روز

 افزایش »عوارض« 
 نبود گفت وگو

سیاست کازینوداری ترامپ

اگر این بــار وزیر خارجه 
بریتانیــا را جدی بگیریم، 
صراحت اعالم شده توسط 
او بالقوه می تواند بسیاری از 
معابر بســته شده تهران-
لندن را اگر نه کامال باز، دســت کم قابل تردد 
کند. بیشتر به این دلیل که دیپلماسی و ایرانی 
ها به وضوح نشان می دهد آن ها موفقیت را نه 
در تعارفات معمول، که بیشــتر در صراحت و 
بیان بی پرده نقطه نظراتشان دنبال می کنند. 
نکته ای که نه تنها بریتانیا بلکه اتحادیه اروپا 
باید روی آن تمرکز و مشکالت خود با تهران 
را به بهای تقویت دیپلماسی حل کنند.بوریس 
جانسون وزیر خارجه بریتانیا خسته از سفری 
طوالنی به تهــران و مذاکرات به قول خودش 
"صریــح" با مقامــات ایرانی، یک راســت به 

پارلمان رفت.
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2 متین مسلم 
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وزیر نفت اعالم کرد: ادامه مذاکرات برای امضای ۱۰ قرارداد جدید نفتی

تحقق افزایش تولید ۵ میلیون بشکه ای نفت ایران 7 محمود اسعدی 

2

روحانی اعالم کرد:  

 آمادگی ایران برای دفاع از "قدس"
فراخوان حماس به ادامه انتفاضه

 پول 
 همراه مسافر

۵میلیون تومان

 خروج 
 تأمین اجتماعی
 از بنگاه داری

 فروش
 تخم مرغ دولتی 

آغاز شد
7۵1

در بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام عنوان شد؛

 تاکید بر پایبندی همه کشورها
 به تعهدات برجام

عراقچی: متن برجام ربطی به 
مسایل منطقه  و جهان ندارد

31

کمال دهقانی فیروزآبادی 

ســید عباس عراقچی گفت: تمامی اعضای ۱+۵ این بار صریح 
و روشــن به آمریکا اعتراض و تاکید کردند که تعهدات خود را 
طبق برجام ســریع  و در وقت خود انجام دهد. نسبت به این که 
برخی اقدامات باید به موقع انجام شــود و نشده اعتراض شد و 
تاکیــد همه اعضا این بود که هر دو طرف باید به تعهدات خود 

پایبند باشند.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســید عباس عراقچی رییس 
هیات شکت کننده ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه 
سه ساعته دهمین کمیسیون مشترک برجام در وین گفت: در 
این جلســه در حوزه همکاری های هســته ای به ویژه در بحث 
مدرن ســازی اراک و امضای قراردادهای مربوطه جدی کردیم 
و کارگروهی در این باره اســت که بحث های مربوط به طراحثی 
اولیه و جزیی و تامین تجهیزات و امینی و سوخت و مشخصات 
ســوخت و تولید آن در ایران بحجث شد و پیشرفت خوبی هم 

انجام شده و در جدول زمانی پیش بینی شده قرار داریم.
وی ادامه داد که هم چنین موارد دیگر همکاری های هســته ای 
در این نشست بررسی شد.رییس هیات ایرانی مذاکره کننده در 
کمیسیون مشترک برجام گفت: درباره همکاری ایران و آژانس 
همــه طرف ها از همکاری ایران قدردانــی کردند و از این که ۹ 

گزارش پایبندی ایران را تایید می کند تقدیر شد.
معاون ظریف در بحث تحریم ها اظهار کرد: آنجا مباحث پیچیده، 
سخت و جنجالی تر بود؛ موارد زیادی که مربوط به عدم پایبندی 
آمریکا به تعهداتش در برخی از قســمت های برجام می شود و 
فضایی که با توجه به ســخنرانی ترامپ ایجاد شده است و مواد 

تعلل، تاخیر و بدعهدی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: هم چنین خانم اشــمید به عنــوان هماهنگ کننده 
کمیسیون مشترک برجام جمع بندی داشتند در پایان و گفتند 
که با استقبال از پایبندی ایران به برجام از همه طرف ها خواسته 
شد تعهدات خود را با حسن نیست و سازنده انجام دهند و این 
مطالب در بیانیه ای از طرف ایشــان منتشر خواهد شد.عراقچی 
تاکید کرد: در این نشست خیلی صریح تر از گذشته با تخلفات 
آمریکا برخورد کرد و روشــن و مســتقیم توسط همه اعضا به 
آمریکایی ها تذکر داده شــد که برجام را باید در محیط مناسب 
خود اجرا کنند.معاون ظریف اظهار کرد: هیات آمریکایی هم در 
این نشست صحبت هایی داشتند و تاکید کردند که کماکان به 
برجام پایبند خواهند بود و تصمیم دولت آمریکا در شرایط حال 

حاضر پاینبدی به برجام است.
وی دربــاره تحوالت در داخل آمریکا و تاثیر آن بر برجام گفت: 

روندهای داخلی آمریکا به ما و کمیســیون مشــترک ارتباطی 
ندارد و آنها می توانند برجام را در کنگره و کاخ ســفید دائم رد 
و بدل کنند اما پایبندی به تعهدات خود را باید داشــته باشند. 
باید این بدانند و در این جلسه هم توسط همه اعضا تاکید شد، 
هیچ امکانی برای مذاکره مجدد و ربط دادن موضوعی به برجام 
وجود ندارد و اگر قرار باشد درباره موضوعات دیگر صحبت شود 
در صورتی کــه طرف ها عالقه مند باشــند، از کانال مخصوص 
خود باید انجام شود.عراقچی تاکید کرد: آمریکایی ها هر کاری 
می خواهند در روند خود انجام دهند به ما مربوط نیســت، مهم 

این است تحریم هایی که رفع شده به صورت رفع شده نگه دارند 
و تحریم هایی را برنگردانند در این صورت نقض برجام است.

رییس هیات ایرانی شرکت کننده در کمیسیون مشترک برجام 
در وین در ادامه درباره تالش اروپا برای مجاب کردن آمریکا به 
ماندن در برجام با بیان این که "ما هنوز تا رســیدن به نقطه ای 
که آمریکا بخواهد از برجام خارج شــود فاصله داریم" تصریح 
کرد: آمریکا در مواضع خود نســبت به برجام کامال در انزوا قرار 
دارد و مواضــع اروپایی ها خیلی صریح و روشــن در مخالفت با 
مواضع آمریکاست. شاید بی سابقه باشد که رییس جمهور آمریکا 
در موردی حرفی زده باشد و بالفاصله خانم موگرینی با قاطعیت 
آن را رد کند اما درباره برجام این اتفاق افتاده اســت. این انزوا 
بی نظیر است و مختص به اروپا نیست و تمام جامعه بین الملل 
از برجام حمایت می کنند و از سیاســت آمریکا دوری گزیده اند 
همان طور که درباره بیت المقدس اتفاق افتاده اســت.وی گفت: 
شــرکت ها و بانک های اروپایی عالقه مند به کار با ایران هستند 
و مذاکــرات و توافقات ادامــه دارد و در مجموع روال خوبی را 
با اروپا برای گســترش روابط در چارچــوب برجام داریم. البته 
بدعهدی های آمریــکا و ایجاد فضای مخرب تاثیرگذار اســت 
و مســایل بیرون از برجــام مثل FATF تاثیــر دارد اما روال 

همکاری ها مسیر خوبی را دارد.
عراقچی درباره اظهارات روز سه شنبه فدریکا موگرینی در پارلمان 
 )PREAMBLE( اروپــا مبنی بر این که "در بخــش مقدمه
توافق هسته ای ایران »نیم جمله ای« با این مضمون وجود دارد 
که خواستار قرار دادن برجام به عنوان زیربنایی برای گفت وگو 
درباره مســائل دیگر است" اظهار کرد: در برجام جمله ای است 
"اجرای کامل برجام می تواند مشــارکت کند در تامین صلح و 
امنیت منطقه ای و جهانــی". اوال اجرای کامل برجام هنوز رخ 
نداده و بعد از ده ســال اتفاق می افتد و این وقتی است که همه 
تحریم ها کامل لغو شد و  اگر بتوانند ثابت کنند برجام به لحاظ 
مذاکراتی یک تجربه موفق بوده، آن وقت می توان ادعا کرد که 
برجام در صلح جهانی مشارکت داشته است. البته می توانیم االن 
هم بگوییم در منطقه پر آشوب منطقه برجام توانسته با حل یک 

مساله در صلح منطقه مشارکت داشته باشد.
وی تصریح کرد: البته این ها لفاظی هایی است که برخی ها انجام 
می دهند. ترامپ هم مانورهایی بر روی این مســاله داشت، در 
حالی متن برجام کامل مشخص است و هیچ ارتباطی به مسایل 
منطقه ای و جهانی ندارد و این که کســی از یک جمله بخواهد 

تلقی خاصی انجام دهد، پذیرفته نیست.

عراقچی: متن برجام ربطی به مسایل منطقه  و جهان ندارد

در بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام عنوان شد؛

تاکید بر پایبندی همه کشورها به برجام
 شرکت کنندگان در دهمین نشست کمیسیون مشترک 
برجام برپایبندی مســتمر خود به تعهــدات برجامی و 
ضرورت تضمین اجرای موثر آن در همه بخش های مربوطه 
تاکید کردند.در بیانیه پایانی این نشست آمده است: در 
تاریخ 13 دسامبر 201۷ نشست کمیسیون مشترک برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( در وین برگزار شد. این 
هفتمین نشست کمیسیون مشترک از زمان روز اجرایی 
شــدن برجام )16 ژانویه 2016( بود. بر اســاس مقررات 
برجام، کمیسیون مشترک مسئولیت نظارت بر اجرای این 

توافق هسته ای را برعهده دارد.

فروش تخم مرغ دولتی آغاز شد
در حالی که طــی ماه های گذشــته قیمت تخم مرغ 
در بــازار رو به افزایش بود و به بیش از شــانه ای ۱۵ 
هزار تومان رســید، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ 
تخم گــذار از آغاز توزیع تخم مرغ ارزان قیمت از دیروز 
)۲۲ آذر( در میادیــن میوه و تره بــار تهران به قیمت 

شانه ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، قیمت تخم مرغ طی 
ماه های گذشــته روند افزایشی پیدا کرده بود تا جایی 
که همه رســانه ها و حتی نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی نیز علــت آن را از مســئوالن وزارت جهاد 
کشــاورزی جویا شــدند. حتی کار به جایی رسید که 
وزیر جهاد کشــاورزی در گفت وگوی تلویزیونی اخیر 
خود اعالم کرد کــه "عامل افزایش قیمت تخم مرغ و 
نوســان آن در بازار بروز آنفلوآنزای فوق  حاد پرندگان 
در سال گذشته و کاهش تولید ناشی از کشتار گله های 

آلوده بوده است که در حال مدیریت آن هستند".
در این بــاره رضا ترکاشــوند - مدیرعامــل اتحادیه 
مرغداران مرغ تخم گذار گفت: از دیروز تخم مرغ ارزان 
قیمت شیرینگ شده )بسته بندی مخصوص تخم مرغ( 
در بازار به قیمت شانه ای ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه 

می شود و به دست مصرف کنندگان می رسد.
وی افــزود: در هر روز ۲۰۰۰ تن تخم مرغ در کشــور 
مصرف می شــود و هدف از توزیع این محصول، ایجاد 
تعــادل در بازار تخم مرغ در پایتخت اســت. به همین 
سبب با هماهنگی های صورت گرفته از امروز تخم مرغ 
به قیمت مشــخص شــده در میادین میــوه و تره بار 

شهرداری تهران عرضه می شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم گذار تاکید کرد: 
ابتدا قرار بود که تخم مرغ فله ای را به قیمت شــانه ای 
۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار عرضه کنیم اما با توجه 
به این که تخم مرغ فله ای مشــکالتی از جمله سورت 
نشدن، نداشــتن بســته بندی، آلوده بودن و شکسته 
بودن را دارد که می تواند عوارض داشته باشد، تصمیم 
گرفتیم این محصول را به صورت شیرینگ شده، کیفی 
و در بســته بندی های مشــخص عرضه کنیم.به گفته 
ترکاشــوند، هیچ محدودیتی در عرضه تخم مرغ وجود 
ندارد و از امروز تا زمانی که بازار کنترل نشــود، توزیع 
این محصول به قیمت اعالم شده ادامه خواهد داشت.

البته حسن رکنی - معاون وزیر جهاد کشاورزی - در 
ایــن باره به ایســنا گفته بود که اگــر توزیع و عرضه 
مســتقیم تخم مرغ نتواند بــازار آن را به نفع مصرف 
کننــدگان و تولید کنندگان کنتــرل کند و به تعادل 
برساند، باید اقدام به واردات این محصول برای افزایش 
عرضه آن کنیم که از هم اکنون مجوز واردات تخم مرغ 
به اتحادیه مورد نظر داده شــده و به محض نیاز بازار 
این محصول را از کشــورهایی که مورد تایید سازمان 

دامپزشکی باشند وارد می کنیم.
با توجه به شرایط به وجود آمده برای تخم مرغ ایرانی 
که طی سال های گذشــته جزو محصوالت پروتئینی 
صادراتی به شــمار می رفــت، باید دید که بــازار این 
محصول با عرضه این محصول کنترل می شود یا آنکه 
مسئوالن بخش خصوصی و دولتی ناگزیر به واردات آن 
می شوند و پس از ســال ها شاهد تخم مرغ وارداتی در 

بازار داخلی خواهیم بود.

39 کشته و 9۰ زخمی در 
حمله ائتالف عربی به یمن

 
جنگنــده های انتالف عربی به ســرکردگی عربســتان و آمریکا در 
حملــه به صنعاء پایتخت یمن۳۹ ازجمله چندین زندانی را قتل عام 
کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جنگنده های ائتالف عربی یک 
مرکــز پلیس نظامی را در صنعا هدف حمله قرار دادند که دســتکم 
در این حمله ۳۹ نفر کشــته و ۹۰ نفر زخمی شده اند.براساس این 

گزارش شماری از کشته شدگان و زخمیان از میان زندانیان هستند.
خبرگزاری رسمی یمن )سبأ( نیز گزارش داد که دیروز جنگنده های 
ائتالف عربی 7 مرتبه مواضع پلیس نظامی راهدف حمله قرار دادند.
حمالت جنگنده های ائتالف عربی به یمن درحالی اســت که از روز 
گذشته سازمان ملل متحد و مسئولین آمریکا خود به وضعیت اسفبار 
8 میلیون یمنی در این کشــور اذغان کردند و خواســتار بازگشایی 
فوری گذرگاه ها از ســوی ائتالف عربی برای رســاندن کمک های 
انسانی به مردم شــده اند.»مارک گری« مدیر »آژانس امدادرسانی« 
وابسته به دولت آمریکا اعتراف کرد که هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه 
ائتالف نظامی به ســرکردگی عربســتان از محاصره بنادر یمن برای 

ورود کمک های انسانی برای مردم این کشور دست برداشته، وجود 
ندارد.هدر نوئرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز وضعیت انسانی 
در یمن را نگران کننده دانست و خواستار بازشدن گذرگاه های این 

کشور برای ارسال کمک های بشردوستانه به همه مردم یمن شد.

تسهیالت ۴۲ هزار میلیاردی دولت برای ایجاد اشتغال
 وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای ایجاد 
اشــتغال در کشــور بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان 

تسهیالت پیش بینی شده است.
به گزارش ایســنا، علی ربیعی اظهار کرد: تسهیالت 
پیش بینی شــده به شــکل ۲۰ هزار میلیارد برای 
اشتغال فراگیر، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای اشغال 

روستایی و یک ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ربیعی با بیان اینکه شــیوه توزیع این اعتبارات برای 
هر استانی شنبه اعالم می شود، گفت: برای اشتغال 
فراگیر در فارس۱۰۲۳ میلیارد تومان و برای روستایی 
۵۰۰ میلیارد تومــان پیش بینی کرده ایم که قابلیت 
افزایش را خواهد داشت.او تصریح کرد: اگر ۵۰ درصد 
اعتبارات اشتغال فراگیر توسط هر استان جذب شود، 
وزارت تعاون به همین میزان اعتبار تزریق می کند؛ 
در بخش روســتایی هم ۳۰ درصــد در اختیار وزیر 
اســت که با توجه به وضعیت جذب تزریق می شود.

ربیعی در بخشی از صحبت های خود ضمن اشاره به 
اینکه سه مرکز درمانی در فارس دست احداث داریم 
که به زودی افتتاح می شــود، گفت: در سال ۱۳۹۲ 
اعتبار طرح ســالمت 7۰۰۰ میلیارد تومان بود که 

امروز به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشــاره به اینکــه دولت امســال چند برنامه 

مهــم دارد، بحث آســیب های اجتماعــی، صندوق 
رفاه اجتماعــی و اشــتغال را از مهمترین برنامه ها 
دانســت و گفت: برای محدود کــردن و کاهش فقر 
مطلق برنامه داریم، البته زیرســاخت ها از ۹۴ و ۹۵ 
تامین شده اســت.ربیعی که اعتقاد دارد دولت های 
یازدهم و دوازدهم  با نظریه و تفکر کار کرده اســت، 
گفت: برنامه ی صندوق رفــاه اجتماعی می تواند در 
کاهش آســیب های اجتماعی و ارتقای وضعیت رفاه 
اجتماعی تاثیرگذار باشــد؛ دولت بدون ســر و صدا 
برنامه منسجمی را در رابطه با توجه به فقرا اجرایی 
کرده است.او با اشاره به کلیات برنامه ی صندوق رفاه 
اجتماعی از تحت پوشــش قرار گرفتن سه گروه از 
افراد کم درآمد جامعه توسط این صندوق طی یکی 
دو سال خبر داد و هدف را ارتقای میزان درآمدهای 
این سه گروه تا میزان کف حقوق تعیین شده اعالم 
کرد.ربیعی با تاکید براینکه یک برنامه توانمندسازی 
با کمک ســازمان فنی و حرفه ای تدوین شده است، 
گفت: تالش بر این است که افراد در سطح مستمری 
بگیر ماندگار نشوند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیان اینکه سیاســت های رفاهی دولت ها بیشــتر 

صدقه ای بوده است.
ادامه در صفحه ۲
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آیا تهران از صراحت لندن استقبال خواهد کرد؟

تقابل و تناقض بریتانیایی اخالق و سیاست
*متین مسلم

اگر این بار وزیر خارجه بریتانیا را جدی بگیریم، 
صراحت اعالم شــده توســط او بالقوه می تواند 
بسیاری از معابر بسته شــده تهران-لندن را اگر 
نه کامال باز، دســت کم قابل تردد کند. بیشتر به 
این دلیل که دیپلماســی و ایرانــی ها به وضوح 
نشــان می دهد آن ها موفقیــت را نه در تعارفات 

معمول، که بیشــتر در صراحت و بیان بی پرده نقطه نظراتشــان دنبال 
می کننــد. نکته ای که نه تنها بریتانیا بلکه اتحادیــه اروپا باید روی آن 
تمرکز و مشکالت خود با تهران را به بهای تقویت دیپلماسی حل کنند.
بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا خسته از سفری طوالنی به تهران 
و مذاکرات به قــول خودش "صریح" با مقامات ایرانی، یک راســت به 
پارلمان رفت و گزارشــی از مالقات های خــود در تهران به نمایندگان 
پارلمان ارائه داد. هنگامی که چهره نه چندان جدی شهردار سابق لندن 
و وزیر خارجه فعلــی بریتانیا در تلویزیون که تالش می کرد نمایندگان 
را نســبت به اثرات مثبت سفرش به تهران قانع کند مشاهده می کردم 
از خود پرســیدم "باید خوشــحال باشــیم یا نگران!؟ این ابهام از آنجا 
ناشی می شود که برای آدم شوخ طبعی مانند آقای جانسون که معموال 
کنترلی بر زبان و رفتار خود ندارد، اســتانداردهای یک سفر و اثر مثبت 
در دیپلماســی چه می تواند باشد؟ آن هم در برخورد با مقام های ایرانی 
که جزو سرسخت ترین و پیچیده ترین دیپلمات های بین المللی محسوب 
می شوند و کار با آن ها معموال به سادگی پیش نمی رود. حداقل در آنچه 
به وزیر خارجه ایران جواد ظریف مربوط میشــود که اینگونه است.آقای 
جانسون نه از مذاکراتی موفق، بلکه گفت وگوی های صریح سخن گفته 
که اگر درســت باشد به باور من می تواند تضمین کننده هر آن چه باشد 
که او در تهران مطرح کرده است.در نقطه مقابل نگرانی های مطرح شده 
به آن مواردی مربوط می شــود که ممکن اســت لندن مترصد باشد در 
برخــورد با تهران آن ها را نادیده بگیرد و از مذاکرات به عنوان تاکتیکی 
گذرا اســتفاده کند. هرچند مقامات ۲ کشــور جزییات قابل توجهی از 
مذاکرات شان منتشر نکرده اند، اما به نظر می رسد به طور کلی ۲ موضوع 

حقوق بشر و توافق هسته ای در محور مذاکرات آن ها قرار داشته است.
نقد دیپلماسی عمومی سیال بریتانیا، یا دست کم سیاست هایی که خانم 
"ترزا می" نخست وزیر در خاورمیانه دنبال می کند، این ۲ موضوع را اتفاقاً 
به موضوعی جذاب بــرای تحلیل گران امور ایران و منطقه عربی تبدیل 
کرده اســت. چراکه نوع تعامل برقرار شده با ایران به خوبی می تواند به 
یک منشاء اخالقی تبدیل شود که با تکیه بر آن )حداقل از دید تهران( 
شاید بتوان ســرفصل جدیدی در مناسبات ۲ طرف را رقم زد. با توجه 
به شناختی که از آقای جانســون وجود دارد به درستی نمی توانم چون 
شکسپیر در باره هملت، نسبت به صداقت وزیر خارجه سوگند یاد کنم. 
اما اگر این بار وزیر خارجه را جدی بگیریم! فکر می کنم چنین صراحتی 
بالقوه می تواند بســیاری از معابر بسته شده ۲ طرف را اگر نه کامال باز، 
دســت کم قابل تردد کند. بیشــتر به این دلیل که دیپلماسی ایرانی ها 
به ویژه پس از روی کار آمدن حســن روحانــی و موفقیت در مذاکرات 
موفق هســته ای با جامعه بین المللی، نشان می دهد آن ها موفقیت را نه 
در تعارفات معمول، که بیشتر در صراحت و بیان بی پرده نقطه نظراتشان 
دنبال می کنند. نکته ای که نه تنها بریتانیا بلکه اتحادیه اروپا باید روی آن 
تمرکز و مشکالت خود با تهران را به بهای تقویت دیپلماسی، حل کنند.
موضوع حقوق بشر و شــرایط پس از توافق برجام در مناسبات لندن و 
تهران )جدای از اهمیت آن در اتحادیه اروپا( شــاید مهم باشند. اما فکر 
میکنم نتیجه نهایی آن به نســبت اصل موضوعات از اهمیت بیشتری 
برخوراســت. نتیجه ای که باید واقع بینانه حاوی سود دوطرفه باشد. به 
سخن روشن تر در همین مذاکرات تهران، بریتانیا نمی تواند انتظار داشته 
باشــد همه امتیازها را به دســت آورد، اما چیزی به طرف مقابل ندهد. 
جدای از هرگونه قضاوتی در باره توافق هسته ای و نقشی که بریتانیا در 
موفقیت آن می تواند ایفا کند و یا موضوع حقوق بشر، دولت خانم "می" 
که فعاًل سکان سیاست خارجی خود را به دست آقای جانسون شوخ طبع 
سپرده، الزم است ۲ ابهام را رفع کرده و مشخص کند چه پاسخ صریحی 
برای آن ها دارد. نخســت، در موضوع توافق هســته ای، ایران از حقوقی 
برخوردار شــده که بهره برداری از آن ها را حق خود می داند. مهم ترین 
آنها عبارتنــد از: ۱- رفع موانع بانکــی. ۲- ارائه تضمین های دولتی به 
بانک ها. ۳- تسهیل در فرآیند همکاری و سرمایه گذاری های تکنولوژیکی 
و مالی. در گرفتاری های ناشــی "برگزیــت" و نیز تحریم های ایران که 
چنین ســرمایه گذاری هایی می تواند به نفع اقتصاد ایران و بریتانیا تمام 
شــود بی تفاوتی لندن بی معنا و اســتدالل "ما نمی توانیم به بانک های 
خصوص فشــار وارد کنیم" قابل دفاع نیست.ازطرفی در موضوع حقوق 
بشــر نکته تعجب برانگیز آن اســت دولت عمال خاک خوردن حداقل ۶ 
پرونده سنگین نقض حقوق بشری در کشور و نیز از سوی متحدان عرب 

را نادیده می گیرد، اما انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته است: 
۱- نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی های مدنی در بحرین که به تایید 
کمیته حقیقت یاب بحرین به ریاســت "شریف بسیون" در سال ۲۰۱۱ 

رسیده و شرمساری که تا به امروز ادامه دارد.
۲- سرکوب سیستماتک آزادی های فردی در عربستان زیر نظر جوانی 

تندخو که اقدامات او نادیده گرفته می شود.
۳- جنایت رسمی و آشکار علیه بشریت در یمن توسط ائتالف به رهبری 
عربستان که صدای آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل را هم در آورده.

۴- اعمال محدودیت و نقض حاکمیت ملی و شــهروندی مردم قطر و 
تحریم علیه آن ها از سوی چند کشور عرب  به رهبری عربستان.

۵ و ۶- اندکی قبل تر، طی ۲ گزارش قاضی گلدشــتاین در سال ۲۰۰۹ 
علیه جنایات دولت اســرائیل در حق فلســطینیان و نیــز ارائه گزارش 
رســمی پیرامون جنگ غیرقانونی عراق توسط "ســر جان چلیکات" 
)گــزارش چلیکات( که افتضاحی به دامان آقای بلر و مایه شرمســاری 

دائمی برای کشور است. 
دولــت بریتانیا نمی تواند این موارد را نادیــده بگیرد، آن گاه چون معلم 
اخالق به عنوان مثال با تهران ســخن بگوید. بسیار خب، تصور می کنم 
حتما آقای جانســون از موضعی انتقادی و صریح با مقامات ایران سخن 
گفته است. اما خوب خواهد بود خانم می و وزیر خارجه به ما هم بگویند 

چه پاسخ صریح تری از ایران دریافت کرده اند!؟ 
matinmos@gmail.com

 احتمال صدور مجوز غنی سازی اورانیوم
 به عربستان توسط واشنگتن

بلومبرگ از احتمال صدور مجوز غنی ســازی اورانیوم به عربســتان 
توسط واشنگتن در ازای ساخت نیروگاه  های هسته  ای در این کشور 
با مشــارکت شــرکت  های آمریکائی خبر داد.به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا در حال ترغیب 
عربستان سعودی به قبول پیشنهادهای »وستنیگَهوس اِلکتریک« و 
دیگر شرکت  های آمریکائی برای ساخت راکتورهای هسته  ای در آن 
کشــور است و این احتمال نیز می  رود که به عنوان بخشی از چنین 

توافقی اجازه غنی  سازی اورانیوم نیز به ریاض داده شود.

 ظریف: آماده آتش بس فوری 
در یمن هستیم

 ظریف از آمادگی ایران 
برای هــر گونه تالش 
دســتیابی  منظور  به 
به آتش بــس فوری، 
کمک هــای  ارســال 
و  بشردوســتانه 
گفت وگوی یمنی ـ یمنی خبر داد.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان در توییتی نوشت: پایان 
دادن بــه کابوس جنگ در یمن مســوولیت 
مشترک همه ماست. ما این فهم فزاینده را که 
هیچ راه حل نظامی در این زمینه وجود ندارد، 
مورد اســتقبال قرار داده و آمادگی کمک به 
هر گونه تالش به منظور دســتیابی به آتش 
بس فوری، ارســال کمک های بشردوستانه و 

گفت وگوی یمنی ـ یمنی را داریم.

 باند بزرگ جعل اسکناس
 در کرمانشاه متالشی شد

طی یک سلســله اقدامــات اطالعاتی یکی از 
بزرگترین شبکه ها و کارگاه های طراحی، چاپ 
و توزیع انواع اسکناس و چک پول های تقلبی 
در کشور توسط سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در اداره کل اطالعات استان کرمانشاه شناسایی 

و با هماهنگی قضایی متالشی شد.
به گزارش زمان، در بازرسی از مخفیگاه و محل 
کارگاه این باند مقادیر قابل توجهی اسکناس، 
چک پول تقلبی،   امکانات و تجهیزات بسیاری 
شامل انواع دستگاه های چاپ حرفه ای، ابزار 
آالت الزم برای طراحی، دســتگاه های رایانه 
ای و نرم افزار و ده ها بســته کاغذ مخصوص 
که حکایت از اقدامات گســترده ی  تخصصی 
و حرفه ای اعضای این شــبکه دارد کشــف و 
توقیــف گردید.  حجم قابل توجهــی از انواع 
اسکناس و چک پول های جعلی طی ماههای 
اخیر توســط اعضای این باند چاپ و به استان 
های همجوار و استان تهران منتقل گردیده و 
مورد استفاده باندهای جرایم سازمان یافته قرار 
گرفته است. بررسی مقدماتی از امکانات فنی 
برآورد ها حکایــت از آن دارد که باند مذکور 
طی حداقل یکســال گذشــته ده ها میلیارد 
ریال انواع اســکناس و چک پول تقلبی تولید 
و توزیع نموده اند. تعدادی از عوامل و اعضای 
ایــن باند طی ماه های اخیر توســط این اداره 
کل شناسایی و دســتگیر گردیدند و به دلیل 
پیچیدگی فعالیت اعضای اصلی باند، اقدامات 
اطالعاتی بــرای شناســایی کارگاه اصلی در 
دستور کار سربازان گمنام امام زمان )عج( قرار 
گرفت و سرکرده ی  اصلی باند در حین ارتکاب 
جرم و در محل کارگاه شناســایی و دستگیر 

گردید.  

ایران خواستار ایجاد محور نظامی 
تا مدیترانه 

 وزیر امور خارجه فرانســه بــا طرح ادعاهایی 
بی اســاس علیه کشــورمان گفت کــه ایران 
خواهان گســترش نفوذ سیاسی و نظامی خود 

از تهران تا دریای مدیترانه است.
بــه گــزارش زمان به نقــل ازایســنا، ژان ایو 
لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در گفت وگو 
با یک شــبکه تلویزیونی فرانسوی، مدعی شد: 
ایران تالش می کند تا یک محور نظامی ایجاد 
کند و نفوذ سیاســی خود را در خاورمیانه، از 
تهران از طریق عراق، سوریه و لبنان تا دریای 

مدیترانه گسترش دهد.
لودریــان در ادامه ادعاهای خــود گفت: ایران 
بهتر است به جای دنبال کردن جاه طلبی هایش 
برای توسعه حضور نظامی در منطقه، به همراه 
روســیه، با سازمان ملل برای برقراری صلح در 
مناطق جنگی سوریه همکاری کند.وی افزود: 
حضور ایران و تمایل این کشور برای ایجاد یک 
محور از تهران تا مدیترانه قابل پذیرش نیست. 
در اینجا ســوریه ای وجود دارد که الزم است 
بدون قدرت و نفوذ کشورهای خارجی زندگی 
کند.وزیر امور خارجه فرانســه پیش از این نیز 
ادعا کرده بود که ایران تمایالت هژمونیک در 
منطقه دارد و خواستار گسترش نفوذ خود در 
خاورمیانه است.به گزارش ایسنا، این ادعاها در 
حالی مطرح می شــود که مقامات کشورمان 
همواره بر استقالل همســایگان خود به ویژه 
عراق، ســوریه و لبنان تاکیــد و هرگونه ادعا 
مبنی بر دخالت در امور دیگر کشورها را رد می 
کنند.مقامات ایــران همچنین تاکید دارند که 
سرنوشت کشــورها باید به دست ملت هایشان 
تعیین شــود وحضور ایران در سوریه تنها به 
صورت مستشــاری و بنا به درخواست دولت 

مشروع این کشور است.

خبر

سرمقاله

 حضرت علی)ع(

کالم  نور

حجت االســالم دکتر حسن روحانی رییس 
جمهوری اســالمی ایران گفــت: ایران برای 
دفاع از قدس و حمایت از فلســطین آماده 
همکاری بدون پیش شرط با همه کشورهای 

اسالمی است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، روحانی دیروز 
در اجالس فوق العاده سران کشورهای عضو 
ســازمان همکاری اســالمی در استانبول با 
ضروری خواندن وحدت جهان اسالم در برابر 
رژیم صهیونیســتی افزود: فلسطین باید به 

موضوع اول جهان اسالم برگردد.
وی با ارائه هفت پیشنهاد به جهان اسالم برای 
مقابله با تصمیم ناصحیح و غیر قانونی دولت 
آمریکا در خصوص قدس، اظهار کرد: آمریکا 
تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست ها 
اســت و احترامی برای خواسته های مشروع 
فلسطینیان قائل نیست.وی با تقدیر از رجب 
طیــب اردوغان رییس جمهــوری ترکیه به 
جهت برگزاری این نشست بسیار مهم بیان 
کرد: موضوعی که باعث گردهمایی ما شده، 
تبــادل نظر درباره فاجعه غــم انگیز و زخم 
کهنه امت اسالم در یکصد سال گذشته است 
که با توطئه بالفور شروع شد و اینک با اقدام 
ناصحیح و غیر قانونی رئیس جمهوری آمریکا 
برای انتقال سفارت این کشور به شهر قدس 
شریف فصل جدیدی در آن پدید آمده است.

وی تاکیــد کرد: امروز از قدس ســخن می 
گوییم که اولین قبله گاه مسلمانان و سومین 
حرم مقدس اســالمی است و هویت و اعتبار 

فلسطین به آن شناخته می شود. 
وی اضافه کرد: قیام مردم مجاهد فلســطین 
در روزهای گذشته علیه آمریکا و اشغالگران 
صهیونیست یک بار دیگر آشکار ساخت که 
فلســطینی ها به طرح های پوچ دل نبسته 

و بر خواسته بحق خود پافشاری می کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه کشورهای اسالمی 
در قبــال رویکــرد دولت آمریکا نســبت به 
شــهر قدس واکنشی ســریع از خود نشان 
دادند و تشــکیل این نشســت معطوف به 
قرائت درســت کشورهای اســالمی از اقدام 
نادرســت رئیس جمهور آمریکا است.رییس 
جمهوری کشــورمان همچنین گفت: باید از 

همه راههای ممکن مانــع اجرای این اقدام 
غیرقانونی دولت آمریکا شویم، اما جای طرح 
این سوال وجود دارد که چه عناصر و عواملی 
باعث شد رئیس جمهوری آمریکا این چنین 

گستاخانه حرمت شکنی کند؟
وی افــزود: به عقیده مــن آنچه بیش از هر 
چیز دیگری محرک و مشــوق این تصمیم 
گیری بوده، تالش برخی برای ایجاد ارتباط 
با رژیم صهیونیستی و هماهنگی و همکاری 
با آن رژیم است که به جای مقابله با تهدید 
صهیونیست ها، در همراهی با آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی، نســخه هایی را برای آینده 
فلســطین تجویز می کنند کــه در صورت 
عملی شدن، صهیونیست ها برای همیشه بر 

فلسطین مسلط خواهند شد.
وی تاکید کرد: امــروز دیگر همه می دانند 
که بزرگترین دشمن یهودیان، نه مسلمانان 
و اعــراب بلکه پروژه خطرناک صهیونیســم 
است و ما مسلمانان و مسیحیان و یهودیان، 
صاحبان تاریخی این منطقه هســتیم و این 
صهیونیستها هستند که در این جمع غریبه 
اند و خود را بر این منطقه تحمیل کرده اند 
و آنهایی که بذر تروریســم و خشونت گرایی 
را از سال های آغازین قرن گذشته به منطقه 
ما آوردند، صهیونیستها هستند.وی بیان کرد: 
در طول چند دهه گذشته رژیم صهیونیستی 
مســئول کشتار و آوارگی فلسطینی ها و بی 
حرمتی به مقدسات اســالمی در فلسطین 

است و در تمامی این جنایات، ایاالت متحده 
آمریــکا با آن همراه و در شــورای امنیت با 
وتــوی خود از آن حمایت کرد و در ارســال 
انواع ســالح مخرب برای جنــگ افروزی، از 
هیچ تالشی فروگذار نکرد و متاسفانه برخی 
آمریکا را در طول سالها مذاکره، داور گرفتند 
و یــا از آن حمایت خواســتند و دل در گرو 
میانجیگری آن سپردند. دکتر روحانی اظهار 
کرد: ایاالت متحده هیچگاه میانجی صادقی 
نبوده و نخواهد بود و اقدام اخیر دولت آمریکا 
برای کسانی که هنوز روزنه امیدی به ایفای 
نقش مثبت آمریکا در حل بحران فلســطین 
داشــتند، آشکارا روشن ســاخت که آمریکا 
تنها در پی منافع حداکثری صهیونیست ها 
بوده و احترامی برای خواســته های مشروع 
فلســطینی ها قائل نیســت.وی با تشــریح 
هفت پیشنهاد جمهوری اسالمی ایران برای 
موضوع قدس و فلسطین اشغالی اضافه کرد: 
برای مقابله با ایــن اقدامات ظالمانه و کوته 
نظرانه ضرورت دارد اقدامات عملی ذیل را در 

سرلوحه برنامه جمعی خود قرار دهیم:
۱ ـ ضروری اســت تصمیم اخیر آمریکا در 
اعالم قدس شــریف به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی و انتقال سفارت خود به آنجا به 

شدت توسط این اجالس محکوم شود.
۲ـ  در شرایط کنونی، وحدت جهان اسالم در 
برابر رژیم صهیونیستی بسیار ضروری است و 
اگر در برخی از مســائل با هم اختالف نظر 

داریــم، اما در مورد دفــاع از قدس و آرمان 
فلســطین نباید اختالفی داشته باشیم چرا 
که همــه معضالت جهان اســالم از طریق 
گفتگو قابل حل است و تنها از طریق وحدت 
اسالمی است که بهتر می توان از حقوق امت 

اسالم و قدس حمایت کنیم.
۳ ـ دولت آمریکا بایــد متوجه این واقعیت 
بشود که جهان اســالم نسبت به سرنوشت 
فلسطین و قدس شریف بی تفاوت نبوده و به 
سخره گرفتن مصوبات بین المللی و نظرات 
اکثریت قریب به اتفــاق جامعه بین المللی 
در موضوع فلســطین، بدون هزینه سیاسی 

نخواهد بود.
۴ ـ کشــورهای اســالمی به طور یکپارچه 
موضع اصولی خود در مخالفت با اقدام اخیر 
آمریــکا را در گفت و گو با شــرکای آمریکا 
به ویژه کشــورهای اروپایی مطرح و بر لزوم 
پایداری همه کشورها در برابر تصمیم اخیر 

ترامپ تاکید کنند.
۵ـ  باید موضوع فلســطین بــه موضوع اول 
جهان اســالم برگردد و با شکست داعش در 
عراق و ســوریه و لزوم تداوم مبارزه با دیگر 
گروه های تروریستی، نباید از خطرات رژیم 
صهیونیستی از جمله زرادخانه هسته ای این 
رژیم که کل جهــان را مورد تهدید قرار می 

دهد، غافل باشیم.
۶ـ  سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت 
و مجمــع عمومی آن در مقطع کنونی نقش 
کلیدی در مخالفت بــا تصمیم اخیر آمریکا 
دارند و الزم اســت هیات هــای نمایندگی 
کشورهای اســالمی در سازمان ملل به طور 

فعال در مباحثات شرکت کنند.
7ـ  بایــد تحــرکات رژیم صهیونیســتی به 
طور مستمر مورد رصد قرار گیرد و سازمان 
همکاری اسالمی در صورت نیاز برای اتخاذ 
تدابیر الزم در ســطح وزرا یا سران تشکیل 

جلسه دهد.
رییــس جمهــوری ایران همچنیــن گفت: 
جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد با تک 
تک کشورهای اســالمی برای دفاع از قدس 
بــدون هیچ گونه مالحظه و پیش شــرطی 

همکاری کند.

حسن روحانی اعالم کرد:  

آمادگی ایران برای دفاع از "قدس شریف"

فراخوان حماس به ادامه انتفاضه
شبکه خبری المیادین گزارش داد : »حسام بدران« عضو دفتر 
سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( با اشاره 
به سرکوب تظاهرات گسترده مردم فلسطین درکرانه باختری 
از ســوی نظامیان رژیم صهیونیســتی در فراخوانی از مردم 
خواســت به انتفاضه خود ادامه دهند و اجازه ندهند که رژیم 
اشغالگر نفس بکشد.به گزارش دیروز شبکه خبری المیادین، 
همزمان با برگزاری نشست فوق العاده سران سازمان همکاری 
اسالمی در آنکارا درباره بررسی عواقب تصمیم اخیر »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا که قدس را به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی به رسمیت شناخته است، شهرهای مختلف 
فلســطین از جمله کرانه باختری شــاهد ادامه اعتراضات و 

تظاهرات مردمی است.

بدران عضو دفتر سیاسی حماس در این باره گفت: از مردم می 
خواهیم که به انتفاضه خود ادامه دهند و از شیوه های مختلف 
برای مقاومت استفاده کنند و به اشغالگران اجازه ندهند نفس 
بکشــند.این در حالی اســت که نظامیان رژیم اشــغالگر، به 
معترضان فلسطینی در ورودی شمالی شهر »بیره« در کرانه 
باختری یورش بردند و ۵ فلسطینی را بازداشت کردند.بدران 
افزود: موج بازداشــت هایی که رژیم صهیونیستی در نتیجه 
ترس از میزان اعتراضات مردم فلسطین به راه انداخته، اثری 
ندارد جز اینکه قدرت و انسجام ما را افزایش خواهد داد. وی 
ادامه داد: بازداشت رهبران حماس هرگز باعث توقف انتفاضه 
نمی شود.گزارشگر المیادین همچنین گزارش داد که در اثر 
شلیک بمب های گازی به سمت تظاهر کنندگان فلسطینی 

توســط نظامیان اســرائیل، یک خبرنگار زخمی شد.نشست 
فوق العاده ســران کشورهای عضو ســازمان همکاری های 
اســالمی در اعتراض به تصمیم ترامپ دربــاره قدس امروز 
چهارشــنبه در استانبول آغاز به کار کرده است.دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا چهارشــنبه )۱۵ آذر( در اقدامی که 
ســازمان های بین المللی و کشــورهای جهان آن را در تضاد 
با قطعنامه های بین المللی دانســتند، شهر قدس را به عنوان 
پایتخت جدید رژیم صهیونیستی معرفی کرد و دستور داد تا 
سفارت آمریکا به این شهر منتقل شود. به دنبال این تصمیم، 
ســرکوب ها در شهرهای مختلف فلســطین افزایش یافته و 
نظامیان صهیونیست تاکنون بیش از ۲۰۰ شهروند فلسطینی 

را بازداشت کرده اند.

رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: در سطح قوای سه 
گانه، هماهنگــی و رفت و آمدهای فکــری وجود دارد و 
طبیعی است در کشــوری که مردم ساالری حاکم است، 

اختالف نظر و سلیقه نیز وجود داشته باشد.
به گــزارش زمان به نقل ازایرنا، علــی الریجانی دیروز در 
جلسه شورای اداری گیالن در رشت بیان داشت: در حوزه 
های بیــن الملل و منطقه ای، تحوالتــی رخ داده که بی 
تاثیر در مناسبات داخلی هم نبوده و الزم است در شرایط 
موجود، درست تصمیم گرفته شود.وی ادامه داد: تحوالت 
بین المللی اخیر، نشان می دهد که دولت ایاالت متحده، 
روش ایضایی را برای جمهوری اسالمی دنبال می کند؛ البته 
امروز آمریکایی ها هستند که زیر میز می زنند و در زمینه 
های مختلف اعم از برجام و دیگر مسائل دغدغه ایجاد می 
کنند و نمونه بارز آن، بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا 
در انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی است. رئیس مجلس 
شورای اســالمی افزود: معلوم است کار آنها، بی حساب و 
کتاب و عجوالنه است؛ هرچند که پشت آن نقشه ای هست 
چراکه این کار در منطقه آشــفتگی سیاسی ایجاد کرده و 
همه این شرایط بیانگر آن است که رفتار آمریکا، سنجیده 

نیست و الزم است ایران با دقت نظر بیشتری گام بردارد.
وی با اشــاره به ضربه خوردن جدی تروریســم در عراق و 
ســوریه و نقش بی بدیل و تاثیرگذار ایران اسالمی گفت: 
رهبر معظم انقالب در هدایت این امور، نقش راهبری ایفا 
کردند و شــورای عالی امنیت ملی نیز گام های موثری در 
این راه برداشت و محاسبات دشمنان ، غلط از آب درآمد.

وی با تصریح اینکه باید در مســیر پیشرفت کشور صحیح 
گام برداشته و استقامت داشــته باشیم، گفت: الزم است 

از تجربه ها و دســتاوردهای گذشته درست استفاده کنیم 
و دســتاویز برخی ســالیق قرار نگیــرد و در این زمینه، 
هماهنگی در کل کشور وجود دارد و تدابیر رهبری معظم 
انقالب، راهگشاست.الریجانی همچنین بر ضرورت افزایش 
همبستگی ها ، هماهنگی ها و هم افزایی ها در داخل کشور 
و نیز پرهیز از برخی چالش های درونی تاکید و اضافه کرد: 
اختالف نظر و ســلیقه هایی نیز که در کشور وجود دارد، 
طبیعی است و در سطح قوای سه گانه، هماهنگی و رفت 
و آمدهای فکری وجود دارد.وی با اشــاره به وجود چالش 
هایی مهم در حوزه های اقتصادی، سیاســی و بین الملل 
اظهار داشــت: عقل صالح اندیش می گوید باید همگرایی 
ها بیشتر شود و هرچه تعامل بیشتر باشد، دستاوردهایمان 

نیز فزون تر خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسالمی در ادامه سخنانش در جلسه 
شورای اداری گیالن گفت: اولویت کشور در وهله نخست، 
شــکوفایی اقتصاد و رونق تولید و صادرات است و باید به 
سمت اقتصاد ثروت زا برویم.وی ادامه داد: ایران پیشرفت 
های بســیاری در ایجاد زیرساخت ها داشته اما گیر ما آن 
اســت که اقتصادمان، ثروت زا نیســت و برای رسیدن به 
این مهم، باید سیاســت های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی 
به درســتی اجرا شــود.الریجانی گیالن را دارای ظرفیت 
هایی خوب در همه حوزه ها دانســت و افزود: متاســفانه 
هنوز آمایش سرزمینی مدون نداریم هرچند دکتر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که تا پایان امسال طرح 
آمایش را آماده مــی کنیم.وی اولویت اول گیالن را بحث 
کشاورزی دانســت و گفت: همچنین گیالن به دلیل دارا 
بودن راه دریایی و اســتفاده از ظرفیت کشورهای حاسیه 
خزر، از نعمت صادرات برخوردار اســت و با توجه به عالقه 
مندی روس ها به توسعه مراودات با ایران، در بودجه امسال 
به صادرات توجه می شــود و بایــد از ظرفیت های مرزی 
این استان استفاده کرد.الریجانی همچنین تاکید کرد که 
مشــوق های صادراتی پایدار در بودجه امسال لحاظ می 
شود و گفت: در استان های سرسبز می توان کارخانجاتی 
ایجاد کرد که محیط زیســت را نیز آلوده نکند. وی با بیان 
اینکه صنعتی شدن گیالن باعث ایجاد پرش اقتصادی می 
شود، بر ضرورت رفع مشــکالت کشاورزی تاکید و اضافه 
کرد: حدود 8۰۰ هزار تن کمبود برنج در کشور داریم ولی 
معتقدم می توانیم در این بخش به خودکفایی برســیم و 

باید چرخه اقتصادی روستاها را شکوفا کرد.

اولویت کشور، شکوفایی اقتصادی و رونق تولید

تسهیالت ۴۲ هزار میلیاردی 
دولت برای ایجاد اشتغال

 ادامه از صفحه ۱
وی گفت: سیاست های ما باید توانمندسازی باشد و در فارس 
هم امیدواریم در این شاخص شاهد کمک های خوبی باشیم.

ربیعی با بیان اینکه بحث صندوق ها یکی از برنامه های خوب 
دولت اســت، گفت: ما در ســال ۲۰۲7 در ایران بالغ بر ۱۵ 
میلیون نفر سالمند داریم، باید تالش کنیم که سالمند با فقر 
و معلولیت گره نخورد.وزیر تعاون لزوم نســلی فکر کردن را 
یادآور شــد و این موضوع را شرط موفقیت دولت ها دانست و 
گفت: ما گرفتار افزایش جاری ها در دولت شــده ایم، بعضی از 
این جاری ها اجتناب  ناپذیر است که تنها با کار زیاد در بدنه ی 
اجرایی دولت قابل جبران خواهد بود.ربیعی راه اندازی شورای 

حمایت اجتماعی در استان ها را خواستار شد و گفت: امروز ما 
عقالنیت با سخت کوشی و همراه با مدارا،  هم افزایی و تحمل 
هرچه بیشــتر یکدیگر نیازمند هستیم.او هدف گذاری دولت 
برای اشتغال را بلند پروازانه ندانست و گفت: ایجاد شغل برای 
۳۵ هزار نفر در یک برنامه ی مشخص کار بزرگی نیست؛ باید 
کاری کرد که حتی یک تومان هم به هدر نرود.ربیعی گفت: 
معلوم نیســت که در جاده ی کنونی ۱۰ ســال دیگر قابلیت 

مسابقه را داشته باشیم.
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سیاست کازینوداری ترامپ
*کمال دهقانی فیروزآبادی 
دونالد ترامپ را نمی توان یک رئیس جمهور نامید چرا که او فردی 
اســت با روحیات ماجراجویانه  که می خواهد خوش خدمتی اش 
را بــه افراطی ترین گروه های رژیم صیونیســتی اثبات کند و در 
این مســیر نه برایش رعایت قوانین و حقوق بین الملل مهم است 
و نه حتی منافع ایاالت متحده آمریکا. پرواضح است که تصمیم او 
مبنی بر انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس، هیچ تاثیری بر 
واقعیــت امروز جهان ندارد و بر فــرض محال که با این اقدام روند 
رو به زوال رژیم اشغالگر قدس، متوقف نشود اما منجر به بقای آن 
نیز نخواهد شد.وقتی گفته می شود این رفتار رئیس جمهور آمریکا 
اقدامی برخالف منافع ملی این کشــور اســت دالیل روشنی برای 
آن وجــود دارد. اول آنکه هزینه های سیاســی در پی این تصمیم 
بر آمریکا تحمیل می شــود. سال هاســت این دولت ژست حمایت 
از حقــوق بین الملل و مدیریت جهان را به خود گرفته اســت و با 
همین حربه حضورش را در خاورمیان تا امروز تمدید کرده اســت. 
حال با این رویکرد نگاه های تردید آمیز از سوی دولت ها متوجه او 
خواهد شد که این رفتار نمی تواند در مسیر میانجی گری باشد که 
دولت آمریکا مدعی آن است.نباید فراموش کرد که ترامپ بیش از 
آن که یک سیاستمدار باشد، یک کازینودار است! لذا او بیش از هر 
مولفه ای در کاخ سفید به دنبال کسب سرمایه و درآمدزایی است. 
جلب نظر بنیامین نتانیاهو توسط ترامپ منجر به ارائه کمک های 
مالی به دولت آمریکا خواهد شد.نکته دیگر، تلفیق استراتژی کلی 
آمریکا و تاکتیک ترامپ است؛ تمام روسای جمهوری آمریکا معتقد 
به اعمال سیاســت چماق و هویج در خاورمیانه بوده اند، اما ترامپ 
در ابعاد وســیع تری تالش می کند کشورهای عربی را مجبور به 
پذیرش بدون بازگشــت حاکمیت صهیونیست ها بر سرزمین های 
اشغالی نماید.در نهایت به نظر می رسد ترامپ در اجرای این تصمیم 
ناچار به عقب نشینی شود. به این معنا که در سفر آتی به سرزمین 
اشغالی لفظا سیطره صهیونیست ها بر قدس اشغالی را بپذیرد. اما 
در عمل، انتقال سفارت انجام نشود. این اقدام نیز نتانیاهو را به طور 
موقت راضی می کند و رئیس جمهوری آمریکا حمایت گســترده 

البی های صهیونیستی را کسب می کند.

ارائه نتیجه مطالعه چهار میدان گازی در سه ماه

 مدیرعامل شرکت گازپروم با اشاره به مطالعه میادین گازی کیش، 
پارس شــمالی، فرزاد A و فرزاد B توسط این شرکت گفت: نتایج 
مطالعات طی سه ماه اول سال آینده میالدی به وزارت نفت ایران 
ارائه می شــود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، الکسی میلر پس از 
امضای یادداشت تفاهم نامه برای مطالعه پروژه ایران ال ان جی بین 
وزارت نفت و شــرکت گازپروم با تاکید بر این که مذاکرات مذکور 
بســیار مفید بود، اظهار کرد: ایران و گازپروم گام مهمی رو به جلو 
برداشتند. جزئیات تفاهم نامه ای که در مورد پروژه ایران ال ان جی 
امضاء شد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیگیری خواهد شد. ما 
امکانات پروژه ای که مربوط به انتقال گاز است بررسی خواهیم کرد.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه برای مطالعه میادین کیش، پارس 
شــمالی، فرزاد A و فرزاد B، گفت: اطالعات این پروژه ها در حال 
بررسی است و در حال آماده کردن گزارش توسعه میادین مذکور 
هستیم و نتایج گزارش را طی سه ماه اول سال آینده ارائه خواهیم 
کرد.میلــر در پایان اظهار کــرد: دیروز در مورد امکانات توســعه 

همکاری دوجانبه در زمینه های دیگر گازی تبادل نظر داشتیم.

استقرار هیأت بازرسی در شهرداری تهران

هیأت بازرســی سازمان بازرسی کل کشــور با هدف بررسی نحوه 
پیش بینــی و هزینه کــرد بودجه غیرنقدی شــهرداری تهران در 
این نهاد مســتقر شــد.به گزارش زمان به نقــل ازروابط عمومی 
سازمان بازرســی کل کشور، هیأت بازرســی امور وزارت کشور و 
شهرداری ها )گروه شــهرداری ها( از تاریخ ۱۱آذر لغایت ۱۱بهمن 
با موضوع »بررسی نحوه پیش بینی و هزینه کرد بودجه غیرنقدی 
شهرداری تهران« در شهرداری مستقر  می باشد.چنانچه کارکنان 
و شــهروندان محترم در خصوص عملکرد و اقدامات این دســتگاه 
اجرایی شکایت یا اعالماتی دارند می توانند به هیأت بازرسی مستقر 
)واقع در تهران- خیابان بهشــت- معاونت مالی و اداری شهرداری 
تهــران- طبقه اول( مراجعه و یا با شــماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا 
با شــماره تلفن ۹۶۰۶۶۰۵7-۰۲۱ تماس بگیرند.ضمناً؛ ســامانه 
رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به  نشانی اینترنتی 
http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعالمات 

شهروندان محترم در این زمینه است.

گفت وگوی تلفنی اسماعیل هنیه و شیخ االزهر

احمد الطیب شیخ االزهر مصر سه شنبه در گفت و گوی تلفنی با اسماعیل 
هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلسطین )حماس( از 
مردم فلسطین و مبارزات آن ها در برابر اشغالگران صهیونیست حمایت 
کرد.بــه گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، شــیخ االزهر در گفت وگوی 
تلفنی با اســماعیل هنیه بر ضرورت تشــکیل کشور مستقل فلسطینی 
به پایتختی قدس تاکید کرد.از ســوی دیگر رئیس دفتر سیاسی حماس 
نیز از مواضع االزهر در حمایت از مردم فلســطین و محکومیت تصمیم 
ترامپ در به رســمیت شناختن قدس اشــغالی به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی تشکر و قدردانی کرد.اسماعیل هنیه همچنین مواضع شیخ 
االزهر را شــجاعانه و تاریخی عنوان کرد و خواســتار حمایت جهانی از 
قدس اشغالی شــد.احمد الطیب شیخ االزهر پیش تر با صدور بیانیه ای 
مخالفــت خود را با تصمیم دونالد ترامــپ رئیس جمهوری آمریکا علیه 
قدس اعالم کرده بود.شــیخ االزهر همچنین دیدار با مایک پنس معاون 
رئیس جمهوری آمریکا را رد کرده و گفته بود: هرگز با کسانی که تاریخ 
را تحریف می کنند گفت و گو نمی کند.»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا چهارشنبه گذشته تصمیم خود برای به رسمیت شناختن قدس به 
عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و شروع روند انتقال سفارت این کشور 
به این شــهر را اعالم کرد.پس از تصمیم ترامپ در به رسمیت شناختن 
بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی سرزمین های اشغالی 
صحنه درگیری میان معترضان فلسطینی و نظامیان صهیونیست است.

قدس که مسجداالقصی نخســتین قبله مسلمانان را در خود جای داده 
بخش جدایی ناپذیر فلســطین بوده و یکی از مهمترین اماکن سه گانه 
مقدس اســالمی به شــمار می آید و از جایگاه ویژه ای نزد مســلمانان 
برخوردار اســت.کنگره آمریــکا در ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵ این طرح را تصویب 
کرده بود و با این حال، دولت های مختلف آمریکا از آن زمان تاکنون از 
اجرای این مصوبه امتناع کرده بودند اما ترامپ براســاس وعده هایش در 

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این مصوبه را اجرا کرد.

تکمیل ۲700 واحد مسکن موقت 
در مناطق زلزله زده کرمانشاه

 وزیر کشــور از تکمیل ۲7۰۰ واحد مســکن 
موقت تا کنون در مناطق زلزله زده خبر داد و 
افزود: ۶۰۰۰ واحد نیز فونداسیون آنها تکمیل 
شده است و امیدواریم برابر وعده قرارگاه خاتم 
االنبیا ظرف ۴۵ روز هر 8۰۰۰ واحد مســکن 

موقت تکمیل شود.
به گزارش زمــان به نقل ازایســنا، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در حاشیه جلسه شورای عالی 
مدیریت بحران کشــور در جمــع خبرنگاران 
گفت: جلســه دیروز ســتاد مدیریــت بحران 
با حضــور معــاون اول رئیس جمهــور آقای 
جهانگیری تشــکیل شــد که در این جلســه 
گزارشی از آخرین وضعیت توسط استاندار ارائه 
شــد. همچنین گزارشی توسط آقای تابش در 

موضوع مسکن های موقت و دائم ارائه شد.
وی افزود: سپاه نیز گزارشی به عنوان مسئول 
مسکن موقت ارائه کرد که مسئولیت این کار با 
قرارگاه خاتم االنبیاء است. جمع بندی جلسات 
این شد که در حوزه های مختلفی که در حال 
حاضر مورد نیاز در مناطق زلزله زده اســت از 
جمله کمک های بالعوض و دادن تســهیالت 
برای امر زیربنایی و همچنین کمک های صنفی 
و کشاورزی نهایی شود.وی ادامه داد: بر اساس 
زمانبندی که برای ســاخت مسکن های موقت 
توسط قرارگاه خاتم االنبیاء مشخص شده بود 
از 8۰۰۰ مســکن موقت که قرار بود ظرف ۴۵ 
روز ســاخته شــود تا کنون ۲7۰۰ مورد تمام 
شده و ۶۰۰۰ مورد نیز فونداسیون آن تکمیل 
شده و بقیه مسکن ها نیز در زمانبندی تعیین 
شده به اتمام خواهد رسید.وزیر کشور با اشاره 
به اینکه ســاخت واحدهای موقت در شهر بر 
عهده ارتش قرار گرفته است، افزود: از ۲۰۰۰ 
واحدی که ارتش باید می ساخت اعالم آمادگی 
کردند که ظرف ۳۵ روزی که وعده داده بودند 
به اتمام خواهد رسید. امیدواریم این واحدها در 

زمانبندی اعالم شده به اتمام برسند.

 اجرای تصفیه خانه های محلی
 در کشور

 مدیرعامل شرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشور گفت: تصفیه خانه های آب و فاضالب در 

کشور به صورت محلی ساخته می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، حمیدرضا جانباز 
دیروزدر نطنز، اظهار کرد: روند حرکت ساخت 
تصفیه خانه های فاضالب در کشــور به گونه ای 
اســت که به سمت ســاخت تصفیه خانه های 
محلــی پیــش مــی رود.وی افزود: ســاخت 
تصفیه خانه های فاضالب به گونه ای اســت که 
باید از آلوده شــدن منابع آب های زیرزمینی 
جلوگیری کرد.رئیس شرکت مهندسی آبفای 
کشــور گفت: یکی دیگــر از دغدغه های مهم 
امروز در کشــور، بحث آب و بحران آن اســت 
کــه باید عــالوه بر جلوگیری از آلوده شــدن 
منابع آب های زیرزمینی توسط فاضالب، بهینه 
مصرف کــردن هم در اولویت قــرار گیرد.وی 
تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در کشــور 
و به خصوص در نطنز مهم اســت بحث اصالح 
شبکه آبرسانی اســت.جانباز خاطرنشان کرد: 
تأمین اعتبار اصالح و بهسازی شبکه های آب 
آشامیدنی در کشور از محل بودجه های استانی 
تأمین می شود و منبعی برای تأمین در اختیار 

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیست.

حمایت مک مستر از تحریم های 
ضدایرانی خارج از برجام

مشــاور امنیت ملی آمریکا بــار دیگر با طرح 
اتهامات خصمانه علیه کشورمان حمایت خود 
را از اعمال تحریم های جدید علیه ایران خارج 

از توافق هسته ای اعالم کرد.
به گــزارش زمان به نقل ازایســنا، ژنرال مک 
مســتر، مشــاور امنیت ملی دونالد ترامپ در 
اظهاراتی خصمانه تهران را یک رژیم "سرکش" 

و حامی سیاست "تجدیدنظرطلبی" دانست.
او گفت که آمریکا باید با سیاست ها و اقدامات 
ثبات زدای ایران در ســوریه مقابله کند و نیز 
راه های حمایت از گروه های نظامی وابســته و 

دستیابی به سالح هسته ای را مسدود کند.
مک مســتر همچنین از سیاســت اوباما که 
باعث شــده تا برجام نقطه اصلی اســتراتژی 
در قبال ایران باشــد، انتقاد کرد.او همچنین 
در ادامــه فرافکنی های خود گفت که ایران و 
کره شــمالی رژیم های سرکشی هستند که از 
تروریســم حمایت کرده و به دنبال ســاخت 
سالح های کشــتار جمعی هســتند.مقامات 
کشورمان همواره ضعف رد ادعاهای بی اساس 
غرب بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران 
تاکید کرده اند.ایران از جمله کشورهای پیشرو 
در مبــارزه با تروریســم و گروه های تکفیری 
در منطقه اســت که بعضا از ســوی آمریکا و 
هم پیمانــان منطقه ایش مــورد حمایت قرار 

گرفته اند.

یادداشتخبر

وزیر علوم با بیان اینکه از سال ۹۵ تاکنون 
۲۴۰۰ محصول فناورانه در پارک و مراکز 
رشد تولید شده گفت: بیش از ۵۰ درصد 

این محصوالت تجاری سازی شده اند.
به گــزارش زمان به نقــل ازمهر، منصور 
غالمی دیــروز در افتتاحیــه هجدهمین 
نمایشگاه دســتاوردهای پژوهش، فناوری 
و فن بازار خاطرنشــان کرد: این نمایشگاه 
یک فرصتی است تا در مدت زمان کوتاهی 
یک بازنگری نسبت به فعالیت های مراکز 
علمی و دانشگاهی و فناوری طی یک سال 
اخیر داشته باشیم. وی افزود: تولید علم و 
تبدیل آنها به فناوری و محصول امیدواری 
را در مــا روز به روز بیشــتر می کند زیرا 
فناوری از دستاوردهای اصلی کشور است 
که در اختیار جامعه قــرار می گیرد.وزیر 
علوم خاطرنشــان کرد: ســرمایه فکری و 
اصلی کشور منابع انســانی است که باید 
شرایط را برای آنها طوری فراهم کنیم تا 
مجموعه ذهن خالق و پویای آنها متبلور 
شود.غالمی با تاکید بر اینکه مجموعه های 
دانشگاهی ظرفیت باالیی در زمینه تحقق 
ایده به محصول دارند، خاطرنشــان کرد: 

بایــد تالش کنیم فرصت های بیشــتری 
برای شکوفایی ایده هایشان فراهم کنیم؛ 
توجه به پژوهش و کاربــردی کردن آنها 
از راهکارهــای مهم ما به شــمار می رود 
تا بتوانیم به آرزوهایمان دســت یابیم.وی 
با اشاره به دســتاوردهای نمایشگاه هفته 
پژوهش گفت: ســیر سابقه این حرکت و 
توفیقات آن بســیار امیدوارکننده اســت 
و ایــن موضوع ما را موظــف می کند که 
تالش خود را دوچنــدان کنیم.وزیر علوم 
در خصــوص قراردادها و میــزان فروش 
دانش فنی کــه نتیجه نمایشــگاه هفته 
پژوهش ســال گذشــته بود، خاطرنشان 
کــرد: در ســال ۹۵ حــدود 77 میلیارد 
تومان قرارداد حاصل برگزاری فن بازارها 
منعقد شــد.غالمی ادامــه داد: عالوه بر 
میزان قراردادهای منعقد شــده در زمینه 
فن بازارها، فروش دانش فنی در پارکها به 
۲۰۰ میلیارد تومان رسید.وی خاطرنشان 
کرد: در ســال ۹۵ میــزان ۲ هزار و ۴۰۰ 
محصــول فناورانه در پارک هــا و مراکز 
رشد تولید شــدند که بیش از ۵۰ درصد 
آنها به مرحله تجاری سازی رسیده است.

  نایــب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
پیش بینی کرد که دالر در سال های آتی 
نســبت به نرخ متوسط امســال با حدود 
۱۰ درصد افزایش در بازار روبرو شــود.به 
گزارش زمان به نقل ازایســنا، مجیدرضا 
حریــری   اظهــار کرد: نــرخ ارز در واقع 
در بودجه مشخص نمی شــود. نرخ ارز با 
عملیات حســابداری محاســبه می شود. 
بر این اســاس که دولت چقــدر درآمد 
نفتی بــرای خــودش در بودجه متصور 
شــده اســت.وی ادامه داد: سال گذشته 
نرخ ارز در بودجــه ۳۲۰۰ تومان بود اما 
امروز بانک مرکــزی حدود ۳۵۰۰ تومان 
ارز را می فروشــد، پس این عددهایی که 
در بودجه مطرح می شود نمی تواند مالک 
عمل بانک مرکزی باشد. این ها عددهایی 
است که در صورت حســاب های دولتی 
یا در گمــرک به عنوان ماخذ اســتفاده 
می شــود.نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و چیــن افزود: اینکه نــرخ ارز در بودجه 
چقدر دیده می شود مهم نیست بلکه آنچه 
در صحنه عمل اتفاق می افتد مهم است. 
نکته اساســی اینجاست که باید مشخص 

شود نرخ شــناور مدیریت شده برای ارز 
چقدر اســت و اینکه چه زمانی قرار است 
به نقطه ای برســیم که می خواهیم دالر 
را تک نرخــی کنیم یا اگر قرار نیســت 
ارز تک نرخی شــود اعالم کنند که قرار 
نیست ارز تک نرخی شود.حریری اظهار 
کرد: این ها مسائلی است که بیشتر منجر 
به ســردرگمی فعاالن اقتصادی می شود. 
تصور این است که دالر در سال های آتی 
نسبت به متوسط ســال ۱۳۹۶ با حدود 
۱۰ درصد افزایــش در بازار روبرو خواهد 
شد. ولی مهم تر این است دولت چقدر بر 
دالرهایی که حاصل از فروش نفت است، 
تســلط دارد.این فعال اقتصــادی اضافه 
کرد: باید بدانیم وضعیت دسترسی ما به 
منابع ارزی چگونه اســت، آن موقع است 
که سیاســت ها قابل تعریف تر می شــود. 
چون همه اکنون با دید اقتصاد بازار آزاد 
به دالر نگاه می کنند امــا این دیدگاه را 
وقتی در شرایط اضطرار باشیم می توانیم 
زیر پا بگذاریم. اما اینکه نخواهیم ببینیم 
در چه شرایطی هستیم باعث سوء تفاهم 

می شود.

فناورانه  محصوالت  ۵۰درصد 
تجاری سازی شدند

دالر خ  نر  پیش بینی 
تی  در سال های آ

وزیر نفــت از ادامه مذاکــرات برای امضای 
۱۰ قــرارداد جدید نفتی خبــر داد و گفت: 
این مذاکــرات ادامه دارد اما عوامل داخلی و 
خارجی هم براین جریانات اثر می گذارند که 

خارج از اراده ما است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بیژن زنگنه 
پس از امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت 
گازپروم برای مطالعه پروژه ایران ال ان جی 
در جمع خبرنگاران با اشــاره به جلسه روز 
گذشــته مجلس شورای اســالمی در مورد 
طــرح برندینگ اظهار کــرد: در این زمینه 
توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد. اصل 
براین اســت که با هماهنگی و همدلی پیش 
برویم. کمیســیون انرژی مجلــس در حال 
بررســی این طرح و قرار است گزارشی ارائه 
بدهد. ما با این کمیسیون به صورت تنگاتنگ 
در ارتباط هســتیم و امیدوارم به خوبی در 
جهت مصلحــت مردم پیش رویــم.وی در 
ادامه با اشــاره به برگــزاری مناقصه میدان 
نفتــی آزادگان، اظهار کرد: برگزاری مناقصه 
میدان نفتی آزادگان به خوبی پیش می رود و 
تاخیری صورت نگرفته است. قبال هم اعالم 
کــردم اگر مناقصه طبق روال خود جلو برود 
نتایج آن زودتر از تابســتان سال ۱۳۹7 ارائه 
نخواهد شد.وزیر نفت در پاسخ به سوال ایسنا 
در مورد مذاکره در زمینه ۱۰ قرارداد جدید 

نفتی، اظهار کرد: قبال نگفتم تا پایان ســال 
۱۰ قــرارداد امضاء خواهد شــد، بلکه اعالم 
کردم مذاکــره در مورد ۱۰ قــرارداد دنبال 
می شود، اما این که به نتیجه برسد یا خیر با 
توجه به این که یک طرف قرارداد ما هستیم و 

طرف مقابل افراد دیگر مشخص نیست.
وی ادامه داد: مذاکرات با جدیت جلو می رود 
امــا عوامل داخلــی و خارجی هــم بر این 
جریانات اثر می گذارد که خــارج از اراده ما 
اســت.   زنگنه با اشاره به هدف گذاری برای 

افزایش تولید نفت و میعانــات، اظهار کرد: 
هدف گذاری پنج میلیون بشکه ای برای تولید 

نفت و میعانات تحقق خواهد یافت.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که چه میزان 
از درآمد نفتی سال ۱۳۹۶ تحقق یافته است، 
بیــان کرد: طبــق همان چیــزی که اعالم 
کردیم بیش از ۲.۵ میلیون بشــکه صادرات 
بــا قیمت ۵۰ دالری نفت صــورت گرفت و 
حتی بیشتر از درآمدی که برای سال ۱۳۹۶ 
تعیین شــده بود تحقق خواهد یافت.وی در 

ادامه با اشاره به قرارداد فروش ال ان جی به 
شرکت نروژی، ادامه داد: در مورد این قرارداد 
بحث هایی صورت گرفت و نظرات را شنیدیم. 
برخی دوستان ســوال هایی کردند که رسما 
به آن پاســخ دادیم. ممکن است شکل این 
قرارداد به دالیلی عوض شود و شکل فروش 
گاز به طرف مقابل به این شــکل تغییر کند 
که گاز متعلق به ما باشد و طرف مقابل آن را 
به ال ان جی تبدیل کرده و به ما تحویل دهد 
و دستمزد بگیرد. در این شرایط ما خودمان 
باید بازاریابی کنیم.زنگنه در پاسخ به سوال 
ایســنا در مورد مذاکره با ترکمنستان گفت: 
ترکمنستان درخواست نکرد که این موضوع 
بــه داوری بین الملل ارجاع داده شــود آنها 
همیشه درخواســت دارند موضوع به داوری 
نرود، امــا هنگامی که مذاکرات نتیجه ندهد 
این موضوع به داوری خواهد رفت، اما ما راه 

را برای مذاکره باز گذاشته ایم.
وزیر نفت  در پاســخ به این سوال که هزینه 
تمام شــده تولید هر لیتر بنزین در کشــور 
چقدر اســت، گفت: با توجه به قیمت نفت 
هزینه تولید هر لیتر بنزین کمتر از ۵۰ سنت 
نیســت.وی از لغو آزمون استخدامی وزارت 
نفت خبر داد و در مورد انتقال برق به وزارت 
نفــت، اظهار کرد که امیــدوارم این موضوع 

محقق نشود.

وزیر نفت اعالم کرد: ادامه مذاکرات برای امضای ۱۰ قرارداد جدید نفتی

 تحقق افزایش تولید ۵ میلیون بشکه ای نفت ایران

ورود ۵3۶۲ خودروی 
لوکس قاچاق

 رییس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی با ادعای فساد 
گســترده در اداره کل گمــرک گفت که به دلیــل بی اعتنایی 
مســئوالن گمرک از ابتدای سال ۹۵ تا پایان مهرماه ۹۶، ۵۳۶۲ 
خودروی لوکس به صورت قاچاق وارد کشور شده است. کسی به 

این وضعیت اعتنایی نداشته و پاسخگو نیست.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، امیر خجسته در نشست خبری 
در حاشــیه جلســه علنی دیروز مجلس، با انتقاد از نحوه مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز در ســازمان های نظارتی بخصوص اداره کل 
گمرک، گفت: متاسفانه قاچاق کاال در انحصار برخی افراد است. 
کاالها به صورت قاچاق از مبادی رسمی وارد می شود و کسی هم 
پاسخگو نیست.خجسته توضیح داد: مفاسد اقتصادی از بحث های 
بسیار مهم است که مقام معظم رهبری در این باره از نمایندگان 
خواســته اند که در مقابل مفاسد سینه ســپر کرده و ایستادگی 
کننــد. از طرف دیگر تنها راه عملیاتی و اجرایی شــدن اقتصاد 
مقاومتی، مبارزه با مفاســد اقتصادی و به دنبــال آن مبارزه با 
قاچاق است.وی افزود: به دلیل قاچاق کاال بسیاری از کارخانه ها و 
تولیدی ها به مرور زمان در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتند 
در شرایطی که قرار بود ساالنه یک میلیون شغل در کشور ایجاد 
شــود، واردات کاالها باعث از بین رفتن شغل های موجود شده 

است که این یک زنگ خطر است.
نماینــده همدان یادآور شــد: نمونه بارز ایــن اتفاق مربوط به 
کارخانه بافتینه در مالیر با ۳۰۰ نفر کارگر اســت که به دلیل 
صدور مجوز از سوی وزارت صنعت به سرمایه گذاران ترکیه ای 
شــاهد ورود کاالهای مشابه با قیمت کمتر از تولیدات بافتینه 
هســتیم که این کارخانه در معرض تعطیلی قرار داده اســت. 
متاســفانه ورود کاالهای قاچاق در انحصار برخی است و کسی 
پاســخگو نیســت به طوری که بین 7۰ تا ۹۰ درصد کاالها از 
مبادی قاچاق وارد می شــود. وقتی هم که مــا با این موضوع 
مخالفت می کنیم تنها شاهد عکس العمل تند مسئوالن گمرک 

و اقتصادی کشور هستیم.
خجســته ادامه داد: وقتی بنده موضــوع واردات ۳۳۰۰ کانتینر 
قاچاق به کشور را مطرح کردم، تنها عکس العمل گمرک و وزارت 
اقتصــاد این بود که اگر ما یک کانتینر قاچاق هم دیدیم به آنها 
نشــان می دهیم. این صحبت ها را تنها می توان اینگونه برداشت 
کرد که انگار آقایان در جریان اتفاقات کشــور نیســتند. ما اول 
تذکرات الزم را دادیم که به دلیل عدم توجه به آن فراکســیون 

مبارزه با مفاسد و تیم کارشناسی ورود جدی تر کرده و اطالعات 
خوبی از گمرک و ســایر مبادی ورودی به دســت آورده است.
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: یک نمونه 
از قاچــاق کاالها، ورود ۵۳۶۲ خودروی لوکس قاچاق از ســال 
۹۵ تا مهر ۹۶ بوده، خودروهایی همچون پورشــه، ولوو، بی ام و، 
نیسان، هیوندا و تویوتا به صورت قاچاق و از طریق مناطق آزاد و 

گمرکات به کشور وارد شده است. 
خجسته افزود: موضوع دیگر آن است که به نام خانم م. د. ۶۰۰ 
خودروی قاچاق از مبادی گمرکی بوشــهر و بندرعباس آن هم 
به صورت سیســتمی وارد شده اســت. این خانم اصال اطالعی 
نداشته و بعد از مواجهه با مالیاتی بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان تازه 
متوجه این اتفاق شده است، ورود این خودروها به صورت کارت 
بازرگانی یکبار مصرف بوده است.وی افزود: مورد دیگر مربوط به 
خانم س. م. اســت که به نام ایشــان چندین هزار کانتینر لوازم 
یدکی از گمرک کشــور بخصوص بوشهر و اهواز وارد شده است، 
چندصد ماشین نیز به نام این خانم با هماهنگی گمرک به کشور 
وارد شــده و ایشــان نیز اطالعی ندارد.به گفته خجسته، نمونه 
دیگر کشف ۵۵۰ هزار وســیله خانگی در یکی از انبارهای کرج 
توسط نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی در زمان رویت پروانه 
گمرک به این موضوع پی برد که این لوازم خانگی با نام اجزاء و 
قطعات خانگی وارد کشــور شده است.وی توضیح داد که تفاوت 
لوازم خانگی با قطعات خانگی در عوارض گمرکی است. عوارض 
گمرکی لوازم خانگی 7۶ درصد و قطعات لوازم خانگی ۱۰ درصد 
است. تاسف اینجاست که همه اینها از طریق مسیر سبز گمرک 
و سامانه گمرکی وارد شده که آقایان مدعی هستند این سامانه 
می تواند جلوی تخلفات را بگیرد. البته بعد از ورود تعزیرات، آقایان 
تنها به وضع ۱۰۰ میلیارد تومان عوارض بسنده کردند و اعتنایی 
به وجود مشکل در ســامانه گمرکی نداشتند.رییس فراکسیون 
مبارزه با مفاســد اقتصادی با بیان اینکه بیشترین کاالی قاچاق 
مربوط به اســباب بازی، کاغذ دیواری و ظروف شیشــه ای است، 
گفت: باالی ۵۰۰۰ کانتینر ظروف شیشــه ای و کریستال تحت 
عنوان شیشــه خرد و درپوش شیشه ای از طریق گمرک و مسیر 

ســبز با عنوان شیشــه خرد آن هم بدون عوارض به کشور وارد 
شــده و در انبار کاالها آمده اســت. به این ظروف مارک چینی 
می زنند، تفاوت در این می شود که بهای ظروف شیشه ای چینی 
مثل فنجان حداکثر ۵۰ هزار تومان اســت اما ظروف کریستال 
چک یا ایتالیایی میلیونی محاســبه می شود.به گفته وی، درباره 
قاچاق ظروف کریســتال ۳۰۰۰ اظهارنامه متعلق به چهار نفر از 
قاچاقچیان معروف است،  یکی از این افراد آقای س. ح. بوده که 
چندین ماه است در زندان به سر می برد. با این وجود آقایان تنها 
انکار می کنند که قاچاق کاال وجــود ندارد.این نماینده مجلس 
ادامه داد: مورد دیگر درباره کارت بازرگانی یک بار مصرف شرکت 
کیان تالش خاورمیانه است که تنها چهار ماه از گمرک خرمشهر 
بالغ بر ۲۵۰۰ اظهارنامه و هزاران کانتینر کاالی لوکس آن هم با 

تبانی سازمان یافته با مدیران گمرک خارج کرده است.
بــه گفته وی،  هــزاران کانتینــر ظروف کریســتال در گمرک 
بندرعباس تحت عنوان درپوش شیشــه ای، ظروف دهان گشاد، 
شیشه فالسک و ضایعات شیشه ای آن هم با تبانی سازمان یافته 
از گمرک و از طریق مسیر سبز خارج شده است. بازرس گمرک 

این موضوع را اعالم کرده اما اتفاقی رخ نداده است. 
خجســته همچنین ادامه داد: ۱8 دســتگاه بیهوشــی با تبانی 
ســازمان یافته بدون مجوز وزارت بهداشــت با پرداخت ۲۰۰۰ 
دالر از گمرک فرودگاه امام )ره( توسط سلطان قاچاق تجهیزات 
پزشکی وارد کشور شده است. از سوی دیگر متاسفانه 7۰ درصد 
اظهارنامه های گمرک از مسیر سبز بدون و هیچگونه کنترلی به 
بهانه تسهیل واردات صادر می شود، روندی که نتیجه آن خروج 

میلیاردها دالر ارز از کشور است.  
رییس فراکســیون مبارزه با مفاســد اقتصادی تصریح کرد: اگر 
وزیر اقتصاد و رییس گمرک این تشــکیالت و تبانی ها را اصالح 
نکنند، مدارک و مســتندات ریز و درشت را در اختیار رسانه ها 
قرار خواهیم داد. الزم است تمامی دستگاه های نظارتی بخصوص 
وزارت اطالعات ورود جدی داشته باشد، البته ما از وزیر اطالعات 
به دلیل اقدامات خوب شان تشــکر می کنیم که متاسفانه مورد 
بی حرمتی قرار گرفتند که باید آقایان عذرخواهی کنند. موضوع 
کشــف ۱۱۲8 کانتینر مربوط به شیشــه های کریستال درست 
است.وی گفت که در پی دو روز گذشته در گمرک شهید رجایی 
و شهید بهشــتی برای بررســی روند حضور پیدا کرده است تا 
وضعیت مشخص شود. الزم است تمامی دستگاه های نظارتی نیز 
در این باره حساس شده چون این موضوع طبق توصیف رهبری، 
خنجری از پشــت به تولید است.خجســته در پایان گفت که ما 
تذکــر می دهیم که این روند را اصالح کنند و ســامانه گمرکی 
را به معنای واقعی عملیاتی کنند. از طرف دیگر اصحاب رســانه 
باید در امنیت کامل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کاال 
باشــند نه اینکه به بهانه مغایرت بــا مصلحت نظام آنها را از این 

موضوع منع کنیم.
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۲00رشته دام هوایی برای شکار 
پرندگان الهیجان

ایسنا؛ بیش از ۲۰۰ رشته دام هوایي در مناطق 
شکار  برای  که  الهیجان  شهرستان  مختلف 
جمع آوري  بود،  شده  ایجاد  مهاجر  پرندگان 
شد. طي روزهاي گذشته اداره حفاظت محیط 
تیم  سه  قالب  در  الهیجان  شهرستان  زیست 
و  شکار  تخلفات  از  جلوگیري  جهت  عملیاتي 
صید و پایش شبانه در مناطق مختلف الهیجان 
استخر،  ،ایوان  کچالم  روستاهاي  بخصوص 
بارکوسرا،رودپشت و... حضور داشته و در همین 
راستا نیز بیش از ۲۰۰ رشته دام هوایي در مناطق 

مذکور جمع آوري شد. 
زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط 
دهیاران  احظار  ضمن  الهیجان  شهرستان 
ابالغ  و  مذکور  روستاهاي  اسالمي  وشوراهاي 
اخطاریه هایي اعالم کرد که دهیاران و شوراهاي 
روستاهاي مذکور با اداره حفاظت محیط زیست 
در  را  همکاري  نهایت  الهیجان  شهرستان 

جلوگیري از شکار داشته باشند. 
بر ممنوعیت  تاکید  اخطاریه ها ضمن  این  در 
قانوني شکار در سال جاري اعالم شده در صورت 
ایجاد دامگاه جهت شکار در روستا مراتب از طریق 

مراجع قضایي پیگیري خواهد شد.

 اجرای شبکه فیبرنوری 
در 11 شهرک  صنعتی مازندران

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران 
در  نوری  فیبر  شبکه  کیلومتر   ۵۵ اجرای  از 
شهرک های صنعتی استان، با هزینه ای بالغ  بر ۱۵ 

میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی شرکت 
مصطفی  سید  استان،  صنعتی  های  شهرک 
موسوی با اشاره به اینکه بهره گیری از فناوری های 
نوین در تولید و صنعت اجتناب ناپذیر است، اظهار 
کرد: استفاده از سرویس های مختلف با کیفیت 
و  اینترنت  به  نیاز  افزایش  مناسب و همچنین 
ارتباطات پرسرعت منجر به آن شده که ارتباطات، 
از تقویت و شبکه فیبر نوری در شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران 
در  نوری  فیبر  پروژه  حاضر  حال  در  گفت: 
شهرک های صنعتی رستم کال بهشهر، فاز ۱ و ۲ 
نکا، بندپی بابل، بشل سوادکوه، مصطفی خمینی 
ساری، سلمانشهر، امامزاده عبداله آمل، شهدای 
محمودآباد، جویبار و منصورکنده بابل به طول ۵۵ 

کیلومتر انجام شده است.
پروژه های  این  اجرای  برای  کرد:  بیان  موسوی 
منابع  از محل  ریال  میلیارد  مبلغ ۱۵  عمرانی 

داخلی شرکت هزینه شده است.

عضو شورای شهر کرج:

پیمانکاران ضعیف باید در لیست سیاه شهرداری 
قرار گیرند

و  گذاری  سرمایه  کمیسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  مالی  منابع  تامین 
برخی  داشت:  اظهار  کرج  شهر 
منطقه ۵  در  مشخصا  و  پیمانکاران 
شهرداری کرج در ازای بهبود عملیات 
آسفالت ریزی از مردم وجه دریافت 

می کنند. 
پایگاه  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شهر  اسالمی  شورای  رسانی  اطالع 

کرج، احد رسولی طی نطق پیش از دستور در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر کرج طی سخنانی با بیان اینکه بنا داریم تا جایگاه 
اداری شوراها و شهرداریها را ارتقاء بخشیم، گفت: این مهم با شفافیت 
و رعایت قوانین اداری و اتکا به نو آوری و خالقیت محقق می شود و 

باید با تمام قوا در این مسیر حرکت کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: متاسفانه طبق گزارش 
های واصله از شهروندان شاهدیم که یکی از پیمانکاران در منطقه ۵ 
شهرداری کرج از مردم به بهانه بهبود عملیات آسفالت ریزی وجه نقد 
دریافت می کنند که باید مورد رسیدگی ویژه قرار گیرد و همچنین 

دیگر پیمانکاران ضعیف نیز باید در لیست سیاه قرار گیرند.
این مسئول شهری ادامه داد: پیمانکاران ضعیف با عملکرد سوال 
برانگیز خود سرمایه اجتماعی مدیریت شهری کرج را کاهش می 
دهند و موجب بدبینی مردم نسبت به این نهاد خدمت رسان می 
شوند فلذا انتظار می رود که با چنین شرکت هایی قرارداد همکاری 
امضاء نشود تا بتوانیم به شعار اعتدال و شفافیت جامه عمل بپوشانیم.

 آخرین وضعیت مصدومان حادثه اتوبوس 
راهیان نور در بیمارستان های اهواز

ایسنا: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
آخرین وضعیت مصدومان حادثه اتوبوس راهیان نور دانش آموزان 

البرزی را تشریح کرد.
نور  راهیان  اتوبوس  واژگونی  حادثه  به  اشاره  با  حمزه لویی،  فرهاد 
دانش آموزان استان البرز که عصر روز گذشته در محور کمربندی 
سوسنگرد رخ داد، اظهار کرد: تاکنون در مجموع ۴۵ نفر از مصدومان 

این حادثه به بیمارستان های گلستان و بقایی اهواز منتقل شده اند.
وی افزود: قرار بود شب گذشته تعدادی از این مصدومان از بیمارستان 
ترخیص شوند، اما طبق تشخیص پزشکان تاکنون در بیمارستان 

تحت مراقبت قرار دارند.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: 
۳۰ مصدوم این حادثه به بیمارستان بقایی اهواز انتقال یافتند که 
اکنون ۱۵ نفر در اورژانس و ۱۴ نفر در بخش بستری هستند. حال 
یک نفر از مصدومان انتقالی به بیمارستان بقایی نیز وخیم گزارش 

شده که اکنون در بخش آی سی یو بستری است.
حمزه لویی بیان کرد: همچنین ۱۵ مصدوم به بیمارستان گلستان 
انتقال یافتند که از این تعداد اکنون چهار نفر در بخش بستری اند 
و یک نفر در بخش آی سی یو تحت مراقبت است و ۱۰ نفر دیگر 

ترخیص شده اند.

خبر خبر

بهادری- اصفهان: بنابر اعالم دانشگاه صنعتی 
جهانی  سازمان  نمایندۀ  عنوان  به  شریف 
MAKE در ایران، شرکت فوالد مبارکه موفق 
شد از بین ۲۰۱ شرکت حاضر در ارزیابی جایزۀ 
سازمان های دانشی برتر قارۀ آسیا، در سال 

۲۰۱7 به جایگاه یازدهم صعود کند.
سازمانی  تعالی  و  کیفیت  تضمین  مدیر 
خبر  این  اعالم  ضمن  فوالدمبارکه  شرکت 
دو  در  فوالدمبارکه  شرکت  عملکرد  گفت: 
ارزیابی  گانه  هشت  محورهای  از  محور 
است؛  شده  ارزیابی  موفق  بسیار   MAKE
به طوری که در محورهای »تسهیم دانش« 
و »فرهنگ دانش محور سازمانی« به ترتیب 
رتبۀ اول و دوم آسیا را به خود اختصاص داده 
است. محمد ناظمی هرندی در ادامه افزود: 
دانشگاه صنعتی شریف زیر نظر بنیاد جهانی 
 ۲۰۱۱ سال  از  رسمی  طور  به   )MAKE(
تاکنون جایزه سازمان های دانشی برتر را در 

کشور برگزار میکند.
نیز  مبارکه  فوالد  اینکه شرکت  بیان  با  وی 
ارزیابی  برای  ایران،  در  فرایند  این  از شروع 
جایزۀ  ارزیابی  در  خود  دانشی  بلوغ  سطح 

شرکت   )MAKE( محور  دانش  مدیریت 
تمامی  در  شرکت  این  گفت:  است،  کرده 
دوره ها به عنوان سازمان دانشی برتر کشور 

شناخته شده است. 
ناظمی تأکید کرد: این ارزیابی ها در سه مرحله 
انجام میشود؛ در نخستین مرحلۀ ارزیابی که 
در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ صورت گرفت، دکتر 
کالوس نورث مؤسس انجمن مدیریت دانش 
محور آلمان و مشاور شرکت های »لوفتانزا«، 

»زیمنس«، »مرسدس بنز« و... 
به عنوان ارزیاب بین المللی در محل شرکت 
از  پس  ادامه،  در  شد.  حاضر  مبارکه  فوالد 
پنج  از  یکی  عنوان  به  شرکت  این  انتخاب 
مرحلۀ  ارزیابی  ایران،  دانشی  برتر  شرکت 
دوم در اسفندماه ۹۵ در سالن همایش های 
محور  دانش  رویکردهای  ارائۀ  با  صداوسیما 
برگزار  ارشد سازمان  شرکت توسط مدیران 
شد و شرکت فوالدمبارکه موفق به دریافت 

جایزۀ برترین شرکت دانشی ایران شد و به 
جمع نامزدهای برترین سازمان دانشی قارۀ 

آسیا راه یافت. 
وی خاطرنشان کرد: در مرحلۀ نهایی و پس 
از بررسی کمیتۀ داوران بنیاد MAKE آسیا، 
شرکت فوالد مبارکه موفق شد پس از رقابت 
قاره  این  برتر  دانشی  های  سازمان  سایر  با 
»تویوتا«،  »کاپیتال«،  »سامسونگ«،  نظیر 
دانشی  یازدهم شرکت  عنوان  به  و...  »تاتا« 
برگزاری  از  ناظمی  یابد.  دست  آسیا  برتر 
مراسم تقدیر از شرکتهای دانشی برتر آسیا 
در چین و اهدای نشان سازمان دانشی برتر 
از  جاری  سال  اسفندماه  اواخر  در  قاره  این 

طرف بنیاد جهانیMAKE خبر داد.
به جامعۀ  را  بزرگ  این موفقیت  وی کسب 
صنعت کشور و همچنین به کارکنان فوالد 
سرمایۀ  ارزشمندترین  عنوان  به  مبارکه 
شرکت تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد: 
دانش  و  تعالی  روند  همچنان  مبارکه  فوالد 
محوری خود را همچون گذشته ادامه دهد و 
قله های موفقیت در عرصه های بین المللی 

را یکی پس از دیگری فتح کند. 

صعود فوالد مبارکه به جایگاه یازدهم سازمانهای دانشی برتر آسیا

گردهمایی تبیین سیاستهای راهبردی 
طرح برندینگ در منطقه گلستان

ICZM  نقشه راه توسعه و سرمایه 
گذاری در ساحل هرمزگان

ســلیمانی - گلستان: به منظور تبیین 
و تشــریح اهداف مختلف و نحوه فعالیت 
شــرکتهای زنجیره ای توزیع )برندینگ( 
گردهمایــی بــا حضــور انجمــن صنفی 
جایگاهداران اســتان گلستان، شرکتهای 
حمل و نقل فــرآورده های نفتی، مدیران 
و مالکین مجاری عرضه سوخت در سالن 
اجتماعات شــرکت ملی پخــش فرآورده 
های نفتی منطقه گلســتان برگزار شــد. 
دراین گردهمایی سرپرست منطقه ضمن 
اشاره به سیاستهای کلی اصلی ۴۴ قانون 
اساسی در خصوص خصوصی سازی گفت: 
هدف و چشــم انداز کلــی برندینگ ارتقا 
رفاه مشــتریان و حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی 
در فرآیند خرید ، دریافت، حمل و توزیع 
و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش 
دولــت در امر تصدی گری توزیع فرآورده 
هــای نفتی به منظور ارائــه خدمات برتر 
به مشتریان اســت. حبیبی اظهار داشت: 
اتحــاد و وفاداری مجاری عرضه اســتان 

گلســتان به شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی قابل تقدیر بوده و این شــرکت 
به دنبال اجرای طرح توزیع سوخت توسط 
شــرکتهای زنجیره ای توزیع می باشد که 
به معنــای واقعی کلمه نوعــی مدیریت 
مــردم بر مردم محســوب می گردد.  وی 
افزود: برای پیوستن مجاری موجود به این 
طرح هیچ اجباری نیســت لیکن مالکین 
جایگاهها در صورت ممانعت از پیوستن به 
طرح شرکتهای زنجیره ای توزیع با ضرر و 

زیان مالی مواجه خواهند شد.
این مقام مســئول ادامه داد: اجرای طرح 
برندینــگ پیامدهــای مثبتی بــه همراه 
خواهد داشت که ایجاد زمینه عرصه های 
کســب و کار ، ایجاد ظرفیتهای اشــتغال 
جدیــد، گســترش حق انتخــاب مصرف 
کننده ، کاهش هزینه های شــرکت ملی 
پخــش ، ایجاد رضایتمنــدی و اطمینان 
بیشتر ذینفعان ، پاســخگویی و شفافیت 
بیشتر در عملیات و کاهش بوروکراسی از 

جمله این پیامدها خواهد بود.

هرمزگان  استاندار  هرمزگان؛  اکبری- 
با توصیف طرح مدیریت یکپارچه مناطق 
ساحلي به عنوان یک نقشه راه در توسعه 
و مدیریت مناطق ساحلی استان، گفت: از 
سواحل  حوزه  در  تصمیمي  هر  پس  این 
 ICZM استان باید در چارچوب مطالعات

طرح صورت گیرد.
یازدهمین  در  که  همتی  فریدون  دکتر 
مدیریت  و  ساماندهي  کمیته  نشست 
سواحل استان هرمزگان سخن می گفت، 
مناسبي  بسیار  مطالعات  اینکه  بیان  با 
طرح  تدوین  براي  بنادر  سازمان  توسط 
ساحلي  مناطق  یکپارچه  مدیریت  تدقیق 
عنوان  است،  انجام شده  هرمزگان  استان 
کرد: نتایج به دست آمده از مطالعات این 
نوع  هر  براي  ارزشمندي  راه  نقشه  طرح 
فعالیت در مناطق ساحلي و دریایي استان 

هرمزگان است.
موجب  طرح  این  اجراي  داد:  ادامه  وي 
در  مناسبي  و  پایدار  فعالیت هاي  مي شود 
سواحل صورت گیرد و استفاده صحیح و 

مناسبي از ظرفیت هاي دریایي و ساحلي 
در هرمزگان داشته باشیم.

اینکه  بیان  با  هرمزگان  استاندار 
سرمایه گذاري  براي  بسیاري  مراجعات 
دریایي  و  ساحلي  حوزه هاي  در 
هرمزگان از سوي سرمایه گذاران صورت 
سرگرداني  از  طرح  این  افزود:  مي گیرد، 
و  مي کند  جلوگیري  سرمایه گذاران 
مطالعات  در  که  ظرفیت هایي  براساس 
ساحلي  مناطق  یکپارچه  مدیریت  طرح 
استان صورت گرفته، مي توان تقاضاهاي 
براي  به مسیر درستي  را  سرمایه گذاران 

فعالیت هدایت کرد.
تدقیق  طرح  اینکه  بر  تاکید  با  همتي 
ساحلي  مناطق  یکپارچه  مدیریت 
در  پایدار  توسعه  براي  مثبتی  پیامدهای 
تصریح  دارد،  همراه  به  هرمزگان  استان 
سواحل  براي  مطالعات  این  انجام  کرد: 
استان امري ضروري بود و از این پس هر 
تصمیمي در حوزه سواحل استان باید در 
چارچوب مطالعات این طرح صورت گیرد.

متن آگهی 
و   ۹۶۱۰۰۹۶۶۱۰۱۰۱۱۵۶ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
آزاد  اسماعیل  بنام  علیه  محکوم  مربوطه ۹۶۰۹۹7۶۶۱۰۱۰۰87۲  دادنامه  شماره 
بخت محکوم است به پرداخت مبلغ سی و سه میلیون و چهارصد هزار تومان وجه 
به  تومان  دویست  و  هزار  و سیزده  میلیون  مبلغ یک  از سفته صدرالذکر  قسمتی 
عنوان هزینه دادرسی و مبلغ هشتصد و نود و هفت هزار و ششصد تومان به عنوان 
حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای 
حکم که بر اساس شاخص بهاء کاال و خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از 
سوی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد در حق 
محکوم له بنام ایرج دهقان نژاد محکوم مینماید و هزینه نیم عشر دولتی برعهده 

محکوم علیه است . 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – کرم رضا 
هاشمی . 

آگهی احضار متهم 
اتهام  به  در پرونده کالسه ۹۶۰۱۳۴ آقای سجاد حاتمیان چشمه فرزند مراد بگ 
)تحصیل مال مسروقه (موضوع شکایت خانم لیال دوستی تحت تعقیب میباشد به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی 
انتشار  تاریخ  از  روز   ۳۰ ظرف  تا  آگهی  روزنامه  در  مراتب   ۱۳۹۲ مصوب  کیفری 
آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر به 

عمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی مفرد . 

آگهی احضار متهم 
آقای ۱-سجاد سیفی دلی موضوع شکایت خانم شیرین سپهوند فرزند کرم اله به 
اتهام ۱-ترک انفاق به واسطه معلوم نبودن محل اقامت و به تجویز ماده ۱7۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی جهت تفهیم اتهام دفاع و اخذ آخرین دفاع در این شعبه حاضر 
گردید  اتخاذ  قانونی  تصمیم  شده  تعیین  مهلت  در  حضور  عدم  صورت  در  گردد 

)بلحاظ عدم تمکن مالی شاکی بدون هزینه منتشر شود ( 
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – سارا میر حسینی . 

متن آگهی 
محکوم له : حسن خسروی فرزند ابراهیم 

محکوم علیه : محسن گله دار و احسان گله دار )مهراد (و فرید گله داری فرزندان  
قدرت اله 

بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۶۱۰۰۹۶۶۱۰۶۰۱۶۰۴ و شماره 
دادنامه مربوطه ۹۶۰۹۹7۶۶۱۰۶۰۰۳۰۹ حکم به الزام خواندگان دوم تا چهارم به 
 ) القدر سهم  )علی  داری  گله  مهراد ۳-فرید  دار ۲-احسان  گله  اسامی ۱-محسن 
به انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۲۳ فرعی از ۲۴ اصلی واقع در 
بخش دو خرم آباد درحق خواهان و محکومیت خوانده اول به پرداخت مبلغ ۲۳۲ 
نیم عشر دولتی برعهده محکوم علیه  –هزینه  بابت خسارات دادرسی  هزار تومان 

می باشد. 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم 
آباد – فریبا شکری .

آگهی ابالغ
حسن منصوری خیاوی فرزند علی به شماره پرونده: ۹۶۰۹۹8۴۵۲۵۱۰۰۰87- از 
تاریخ ابالغ این آگهی به مدت ۱۰ روز مهلت حضور در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر 
دادگستری استان اردبیل واقع در شهرستان اردبیل- میدان بسیج- دادگستری کل 

استان اردبیل جهت معرفی داور را دارید.
غیر  در  اقدام،  مقرر  مهلت  ظرف  ابالغیه  این  در  مندرج  حضور  علت  به  توجه  با 

اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد.
مدیر دفتر دادگاه تجدیدنظر شعبه ۲ دادگستری استان اردبیل- مهدی پورحسینقل

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
شماره  به  علی  محمد  فرزند  فر  دوائی  عادل  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
مهندسی  رشته  ناپیوسته  کارشناسی  درمقطع  دزفول  از  ۴۲77صادره  شناسنامه 
شماره  با  شوشتر  واحد  آزاد  دانشگاه  دانشگاهی  ازواحد  صادره  –عمران  عمران 
می  تقاضا  باشد.ازیابنده  اعتبارمی  فاقد  و  است  گردیده  ۱۳8۹۲۰۴۰۱۰۱۲مفقود 
شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر به نشانی دانشگاه آزاد 
دوم:۹۶/۹/۲۳-نوبت  اول:۹۶/۹/۹-نوبت  .نوبت  نماید  ارسال  شوشتر  واحد  اسالمی 

سوم:۹۶/۱۰/7
 شهرستان دزفول

آگهی حصر وراثت
خانم پاکیزه نبی زاده دارای شناسنامه بشماره ۳ به شرح پرونده کالسه ۹۶-۱۳۹۱ 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
اردبیل  در  تاریخ ۹۶/7/۱۳  در  به شماره شناسنامه ۳۳  آقبالغ  پورمحمدی  حمید 

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آنمرحوم منحصر است به:
۱.امیررضا پورمحمدی آقبالغ به ش ش ۱۴۵۲۵۲87۵۶ فرزند حمید پسر متوفی.

پسر  حمید  فرزند   ۱۴۵۳۰۲۹۲۱۴ ش  ش  به  آقبالغ  پورمحمدی  طاها  ۲.محمد 
متوفی.

۳.رقیه جدی خواجه بالغ به ش ش ۱۱۶ فرزند خیراهلل زوجه متوفی.
۴.پاکیزه نبی زاده به ش ش ۳ فرزند ملک مادر متوفی.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید، 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیتنامه ای جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
بدری- رئیس شعبه ۱۱ شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

دادنامه 
پرونده ی کالسه ۹۶۰۹۹8۶۶۱۲8۰۰۵۹7 شعبه ی ۱۰8 دادگاه کیفری دو شهر 
خرم آباد )۱۰8 جزایی سابق ( تصمیم نهایی شماره ی ۹۶۰۹۹7۶۶۱۴۲۰۰7۱7 
شاکی : آقای مجتبی خورشیدوند فرزند علی راست به نشانی استان لرستان – خرم 
آباد گلدشت شرقی پشته جزایری نیلوفر ۲درب سوم سمت چپ –متهم : آقای نوید 
یاراحمدی فرزند مصطفی )مجهول المکان (-اتهام : عدم اجرای دادنامه ی هئیت 

حل اختالف اداره کار 
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای نوید یاراحمدی فرزند مصطفی مدیر شرکت 
از وی در  نامبرده اطالعات بیشتری  بودن  المکان  )به علت مجهول  سهند سپنتا 
هئیت حل  االجرای  و الزم  قطعی  رای  اجرای  عدم  بر  (دایر  باشد  نمی  دسترس 
سوم  ی  شعبه  مدیر  جرم  اعالم  موضوع  آباد  خرم  شهرستان  کار  اداره  اختالف 
جمیع  به  باعنایت  دادگاه  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری  حقوقی  احکام  اجرای 
اوراق و محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات موجود از قبیل تصویر دادنامه 
ی  شماره  به  آباد  خرم  شهرستان  کار  ی  اداره  اختالف  حل  هئیت  از  صادره  ی 
۲/۳88 که حاکی از محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ۶۴/۰۳۵/۵۶۳ ریال در حق 
آقای مجتبی خورشیدوند فرزند علی راست می باشد تصویر اجرائیه ی صادره از 
مشتکی  عدم حضور  آباد  عمومی حقوقی شهرستان خرم  دادگاه  شعبه ی ششم 
اتهام  از  دفاع  جهت  مرجع  این  رسیدگی  ی  جلسه  و  دادسرا  جلسات  در  عنه 
انتسابی علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق انتشار آگهی در روزنامه ی کثیر 
االنتشار دادگاه بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا 
به ماده ی ۱8۰ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و مواد ۲ و ۱8 و ۱۹ و ۲7 قانون مجازات 
اسالمی مصوب ۱۳۹۲ عالوه بر اجرای رای صادره از هیئت حل اختالف اداره کار 
شهرستان خرم آباد )دادنامه ی شماره ی ۲/۳88 ( حکم بر محکومیت نامبرده به 
پرداخت ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه ی یک کارگر )۳۰۹۹77ریال (که در زمان 
اجرای حکم در واحد اجرای احکام کیفری دادگستری خرم آباد محاسبه می شود 
به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعالم می گردد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و 
قابل تجدید نظر خواهی در  انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت ۲۰ روز  از  پس 

محاکم تجدید نظر استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه ۱۰8 دادگاه کیفری دو خرم آباد –سید مجید همتی . 
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دارو 30 درصد هزینه های سالمت را می بلعد

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: ۳۰ درصد 
هزینه های نظام سالمت در حوزه داروست. بیشتر کشورهای جهان 
سوم نیز متاسفانه بیش از بهداشت و پیشگیری، به درمان توجه 

می کنند.
همایون یوسفی در همایش آکادمی اقتصاد سالمت در هتل اوین 
تهران افزود: یکی از خالء ها و مشکالت اقتصادی کشور، مشکالت 
حوزه اقتصاد سالمت است و الزم است، توسعه مناسبی در حوزه 

اقتصاد سالمت در کشور ایجاد شود.
به توسعه همه جانبه  نیازمند توجه  ادامه داد: توسعه کشور  وی 
است، توسعه در یک حوزه خاص ما را به هدف توسعه پایدار نمی 
رساند و باید توسعه همزمان بین حوزه های مختلف مانند آموزش، 
بهداشت، درمان و حوزه های دیگر داشته باشیم، ضمن اینکه با 
توجه به محدودیت های موجود باید اصول اقتصاد مقاومتی را نیز 

مورد توجه قرار دهیم. 
یوسفی گفت: یکی از نکات مهم در حوزه اقتصاد سالمت این است 
که در اکثر کشورهای جهان سوم، بیش از بهداشت و پیشگیری، 
به درمان توجه می شود، علت این مسئله این است که خدمات 
پیشگیری و بهداشت نمود عینی و سریعی ندارد و به همین علت 

کمتر از سایر حوزه ها به آن توجه شده است.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به طرح 
تحول سالمت گفت: این طرح، برنامه محوری و اصلی دولت در 
حوزه اجتماعی است که اقداماتی خوبی با اجرای آن انجام شده 
است ولی الزم است که اصول اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به 

حوزه پیشگیری و بهداشت نیز در این طرح لحاظ شود. 
وی گفت: تمرکز بیش از حد در امور درمانی و تقویت پروژه های 
درمانی و کم توجهی به بهداشت، حلقه مفقوده طرح تحول سالمت 
است، اقتصاد سالمت به معنای صرفه جویی در منابع نیست بلکه 
به معنای مدیریت مناسب منابع مالی است که در نظام سالمت در 

اختیار داریم.
سالمت،  تحول  طرح  اجرای  اینکه  به  توجه  با  افزود:  یوسفی 
رضایتمندی مناسبی بین آحاد مردم داشته است، باید این طرح 
ادامه پیدا کند اما متاسفانه به این علت که منابع مالی پایدار برای 
با  اکنون  سالمت  تحول  طرح  بود،  نشده  دیده  طرح  این  اجرای 

چالش های عمیق و کمبود منابع جدی مواجه شده است.
برای طرح تحول  اگر می خواهیم نسخه مناسبی  ادامه داد:  وی 
سالمت اجرا کنیم، باید اصول علمی اقتصاد سالمت را در اجرای 

این طرح در نظر بگیریم.
نایب رئیس کمیسیوهزن بهداشت و درمان مجلس گفت: یکی از 
مسائلی که هزینه های زیادی به نظام سالمت تحمیل می کند، 
بیماری های غیر وا گیر است و به این علت که به پیشگیری از این 
بیماری ها در گذشته توجه کافی نشده است و با توجه به سبک 
زندگی مردم و ضعف در آموزش همگانی در این زمینه، بیماری 

های غیر واگیر در کشور در حال گسترش است.
وی ادامه داد: بیماری های غیر واگیر هزینه های بسیار سنگینی 
به نظام سالمت کشور تحمیل می کنند، یکی از مشکالت مهم این 
حوزه، تامین داروهای درمان این بیماری هاست، در زمان حاضر 
حدود ۳۰ درصد هزینه های نظام سالمت برای تامین دارو هزینه 
می شود و اگر با توجه به پیشگیری و مدیریت هزینه های درمانی 
و دارویی از اکنون فکری نکنیم، در آینده با مشکالت بسیار جدی 

مواجه می شویم.

خبر

افزایش مرگ و میر ناشی از 
سرطان در جهان 

سرطان  اداره  رئیس  مطلق  قنبری  علی  دکتر 
وزارت بهداشت در دومین کنگره بین المللی و 
دوازدهمین کنگره سالیانه  کلینیکال آنکلوژی 
ایران با بیان اینکه سالیانه ۵۶ میلون مرگ به دلیل 
بیماری های غیرواگیر در جهان رخ می دهد، 
گفت: هدف ما باید جلوگیری از مرگ زودرس زیر 
7۰۰ سال ناشی از بیماری ها غیرواگیردار باشد، 
اکنون ۴۰ درصد مرگ و میرها زیر 7۰ سال به 

دلیل ابتال به این بیماری ها رخ می دهد.
به گزارش پیام زمان دکتر قمبری  اظهار کرد: 
مرگ میر و موارد ابتال ناشی از سرطان در جهان 
رو به افزایش است و پیش بینی می شود که در 
سال ۲۰۳۰ ، حدود ۱۳ میلیون نفر جان خود را به 
دلیل سرطان از دست می دهند. مطلق با اشاره به 
آمار مبتالیان به سرطان در ایران گفت:  در ایران 
شمار ابتال به سرطان کمتر از متوسط جهانی 
است و در مردان ۱۳۴ نفر در هر ۱۰ هزار مورد و 
در زنان ۱۶۵ در هر ۱۰ هزار مورد است که شیوع 
ابتال به سرطان در جهان در مردان ۲۰۵ و زنان 
۱۶۵ است.رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت 
به شایع ترین سرطان ها در ایران اشاره کرد و 
افزود: سرطان سینه، روده بزرگ و معده در زنان 
و سرطان معده، مثانه، پروستات و روده بزرگ، 
شایع ترین سرطان در مردان ایرانی به شمار می 
آیند.مطلق  مهمترین  دلیل افزایش ابتال به سرطان  
در ایران را امید به زندگی دانست و گفت: افزایش 
امید به زندگی در ایران  به 7۴ سال رسیده و باالتر  
از متوسط  جهانی یعنی 7۱ سال است.وی ادامه  
از مهمترین  علل   داد : تغییر سبک زندگی نیز  
ابتال به سرطان  در ایران محسوب  می شود ۹۰ 
درصد مردم ایران میوه  و سبزیجات  کافی مصرف  
نمی کنند تنها ۴۰ درصد  مردم  فعالیت فیزیکی  
دارند  و ۵۰ درصد جمعیت  کشور از اضافه  وزن 
رنج  می برند . رئیس  اداره سرطان  وزارت بهداشت 
با بیان اینکه  افزون بر  امید به زندگی و سبک  
بروز  نیز در  نادرست  و عوامل محیطی  زندگی 
سرطان نقش دارند عنوان کرد: عوامل محیطی  
مانند مصرف  سوخت های فسیلی به منظور تأمین 
انرژی  باالتر  از متوسط  جهانی  و نسبت باالی گاز 
دی اکسید کربن و ذرات  معلق  در هوای ایران به 
نسبت متوسط  جهانی  از عوامل محیطی  علل  بروز 

سرطان  محسوب  می شوند.
مطلق  تصریح کرد: در سال ۲۰۱۰ بیش از یک 
میلیارد دالر یا ۲ درصد تولید ناخالص  جهانی  
به طور مستقیم صرف سرطان شده است و ۳ 
میلیارد دالر  هزینه های مستقیم و غیرمستقیم  
سرطان  برآورد شده است که عدد قابل توجهی 
به  رو  سال  هر  آن  میزان  و  شده   محسوب 

افزایش است .

خبر

دلسوزانه  و  پدرانه  برخورد  بر  ناجا  فرمانده 
و  تاکید  کارکنان  با  مدیران  و  فرماندهان 
انجام  روند  بر  بازرسی  و  نظارت  همچنین 
ماموریت ها را یک اصل مهم و موثر معرفی کرد.

سردار حسین اشتری در جلسه جمع بندی 
نهایی نظارت ستادی فرماندهی انتظامی استان 
کردستان ضمن تاکید بر الزامات نظارت های 
تخصصی اظهار کرد: اگر نظارت و بازرسی کافی 

نباشد کارها پیشرفت نمی کند .
وی با تشریح مصادیق نظارت های محسوس 
الینفک  جزء  نظارت  افزود:  محسوس  غیر  و 
فرماندهی و مدیریت است و اصوال ظهور فساد 
اداری در برخی سازمان ها ناشی از نبود نظارت 

کافی می باشد .
سردار اشتری در ادامه، بهره مندی از رویکرد 
تنبیه و تشویق به جا در نظارت ها را به عنوان 
تاثیرگذارترین عنصر در اصالح و تغییر الگوهای 
رفتاری و عملکردی کارکنان معرفی و بیان کرد: 

در این خصوص فرماندهان باید برخورد پدرانه 
و دلسوزانه داشته باشند؛ طوری که کارکنان 
تحت امر صالح خود را در تصمیم فرمانده و به 

نفع خود احساس کنند .

وی در ادامه با اشاره به چالش های مختص 
قاچاق خاطرنشان  از جمله  استان کردستان 
اولویت های  از  قاچاق  با معضل  مبارزه  کرد: 
اساسی نیروی انتظامی است، جلوگیری از ورود 

کاالی قاچاق به کشور به عنوان یک رویکرد 
جدی توسط پلیس دنبال می شود، توجه به 
ساختارها و کنترل بازارچه های مرزی بخشی 

از برنامه های ناجا است .
اهمیت  به  اشاره  با  پایان  در  ناجا  فرمانده 
مسئولیت پذیری، تعهد در قبال مسئولیت و 
پیگیری امور ادامه داد: فرمایشات مقام معظم 
رهبری و منویات ایشان را نقشه راه خود می 
دانیم و بر تحقق این تدابیر تاکید ویژه ای داریم.

خصوص  در  اقدامات  تشریح  است،  گفتنی 
بهبود وضعیت معیشتی کارکنان بخشی دیگر 
از سخنان فرمانده نیروی انتظامی در این برنامه 

بود .
سردار اشتری در خاتمه خاطرنشان کرد: مبارزه 
با قاچاق و مواد مخدر از اولویت های نیروی 
انتظامی است و برای تحقق این مهم، مرزهای 
کشور توسط مرزبانان به صورت شبانه روزی  

کنترل و رصد می شود.

رییس پلیس کشور:  

مبارزه با قاچاق و مواد مخدر از اولویت های ناجاست

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، گفت: حدود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بدون پرداخت حق بیمه از 
سوی کارفرما تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند 
افراد هزینه  این  برای  تومان  میلیارد  ماهانه ۲۲۰  و 

می شود.
به گزارش پیام زمان از روابط عمومی سازمان تامین 
اجتماعی ،سیدتقی نوربخش در نشست مشترکی که با 
لطفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شستا( برگزار شد، اظهار داشت: ۹۵ تا ۹۶ درصد منابع 
سازمان تأمین اجتماعی به وسیله فعالیت های بیمه ای 
بیمه ای سازمان مهمترین  اقتصاد  و  تأمین می شود 

بخش تأمین اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی در کارکرد اقتصاد 

درمانی نیز فعالیت داشته است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی 
یک نوع بیمه اجتماعی بین نسلی است که یک نسل پرداخت و 

نسل بعدی دریافت می کند.
 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: اکثر شرکت ها 
و بنگاه هایی که به سازمان تأمین اجتماعی از سال ۶7 تاکنون 
واگذار شده بابت بدهی های دولت های مختلف بوده و بر اساس 
انتخاب سازمان تأمین اجتماعی این شرکت ها واگذار نشده 

است بلکه تحمیلی بوده اند.
نوربخش با اشاره به اینکه تا سال ۹۱ اکثر بنگاه های واگذار شده 
به تأمین اجتماعی زیان ده بوده اند، گفت: در دولت اول روحانی 
بر اساس نظامات حاکمیتی که شامل شفافیت، نقدپذیرندگی و 
ریسک های کم بوده است به بازار سرمایه ورود کردیم. به همین 

دلیل نیز دو بنگاه تیپیکو و تاپیکو که ۶۰ درصد از سرمایه 
تأمین اجتماعی بوده وارد بازار بورس شده اند و چند بنگاه دیگر 
نیز واگذار می شود. وی بیان داشت: از سال ۱۳۹۵ پیش بینی 
شده است که سازمان تأمین اجتماعی از بنگاه داری خارج شود 

و مدیریت سهام را انجام دهد. 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: تأمین اجتماعی 
بزرگترین شریک کسب و کار کشور است و نقش مهمی در 

کسب و کار دارد. 
نوربخش بیان داشت: چرخش مالی سازمان تأمین اجتماعی در 
طول یک ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان است، گفت: سازمان تأمین 
اجتماعی کمک به ارتقای فضای کسب و کار را داشته است و 
در یک سال اخیر بخشودگی جرایم را در دو نوبت بازرسی از 
دفاتر قانونی را از ۱۰ سال به یک سال و حذف خرید و فروش 

از مبنای حق بیمه و پیمان ها را انجام داده ایم. سازمان 
تأمین اجتماعی به دلیل تعهداتی که در گذشته برای 
این سازمان ایجاد شده بود یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
نفر را بدون پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما تحت 
پوشش قرار داده است که ماهیانه ۲۲۰ میلیارد تومان 

برای این تعداد هزینه می کند.
وی گفت: حدود سه سال است که از سوی سازمان 
هدفمندی یارانه ها بابت تعهداتی که در دولت ایجاد 
شده است مبلغی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت 

نشده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این مدت 
شاهد حوادثی همچون زلزله و سیالب ها نیز بوده ایم که 
با توجه به اینکه مهمترین تولید سازمان ایجاد امنیت 
اجتماعی است بنابراین نقش کلیدی در فضای کسب و کار 
داریم.  نوربخش گفت: خروج از بنگاه داری یکی از سیاست های 
اصلی سازمان تأمین اجتماعی است و این موضوع هیچ ربطی 

به تعهدات بیمه ای ندارد.
وی با اشاره به اینکه حیات خلوت شدن بنگاه ها با سیاست های 
تأمین اجتماعی مغایرت دارد، گفت: ما قطعاً از بنگاه داری خارج 

می شویم و این ارتباطی به تأمین نقدینگی در سازمان ندارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: دولت مکلف 
است که بدهی های سازمان را در عرض ۵ سال پرداخت کند 
و هر سال کمتر از ۱۰ درصد از این بدهی ها نباید به تأمین 
اجتماعی پرداخت شود و امیدواریم در الیحه بودجه سال ۹7 

نیز به این موضوع اشاره شود.

خروج تأمین اجتماعی از بنگاه داری
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آگهی ابالغ 
وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : ۴88/8/۹۶
وقت رسیدگی :      تاریخ  ۹۶/۱۰/۲7    ساعت ۱۶/۵۰

خواهان:فاطمه جلیل خانی   خوانده : بیت اله محرمی خواسته: نفقه
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، 
حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :۲۹۶۰8
رئیس شورای حل اختالف حوزه 8 شهریار

آگهی احضار متهم
اینکه متهم آقای مجید مجتهدی از طرف شعبه ۱۴د  دادیاری دادسرای  نظر به 
شکایت  موضوع  امانت،  در  خیانت  اتهام  به  اردبیل  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
محمدجعفر قهاری فرزند اسمعیل، تحت تعقیب می باشند و به جهت معلوم نبودن 
محل اقامت نامبرده، ابالغ احضاریه ممکن نگردیده است لذا بدین وسیله در اجرای 
ماده ۱7۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ایشان ابالغ میگردد تا ظرف 
یکماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
اردبیل جهت پاسخگویی به اتهامشان حاضر شوند. در صورت عدم حضور در مدت 

معین)یک ماه از تاریخ نشر آگهی( وفق مقررات رفتار خواهد شد.
دادیار شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اردبیل- اعزازی

دادنامه 
 پرونده کالسه :۳۹۵-۹۶    شماره دادنامه ۹۶/8/۳۰-۴۴8

مرجع رسیدگی : شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان دیواندره 
خواهان : سید ایوب حسینی فرزند عباس ساکن دیواندره خ ساحلی روبروی تاالر اشکان  

خوانده :غالمعلی گشتاسبی فرزند فریدون ساکن مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه 

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس ازارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر 
جلسه شورا به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای شورا 

در خصوص آقای سید ایوب حسینی فرزند عباس بطرفیت اقای غالمعلی گشتاسبی فرزند 
فریدون بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 8۲۳۱۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ 
به مبلغ چهارده میلیون ریال به بانک ملی و خسارت تاخیر و هزینه دادرسی بدین شرح 
که خواهان اظهار نموده خوانده به موجب چک پشت پیوستی مبلغ چهارده میلیون ریال 
بابت فروش مبل بدوی بدهکار است که در سررسید مقرر به علت عدم کفایت موجودی 
مجبور به دریافت گواهینامه عدم پرداخت شده و خواستار وجه چک و کلیه هزینه های 
قانونی شده است خوانده مجهول المکان می باشد لذا شورا با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده و مالحظه اصل سند مدرکیه و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال 
علیه دعوی خواهان را قابل پذیرش دانسته و به استناد به مواد ۳۱۰-۳۱۳ قانون تجارت 
و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه مربوط به آن و مواد ۱۹8-

۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده۹ قانون شوراهای حل اختالف و حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون  بابت اصل خواسته و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ ۹۲/۱۰/۳۰ لغایت اجرای کامل حکم بر 
مبنای شاخص تورم بانضمام مبلغ سیصد هزارریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان 
صادره و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
شورا و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی محل می باشد.
قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف دیواندره  - بهره مند پور 
رونوشت برابر اصل و اداریست دبیرشعبه چهارم شورای حل اختالف 

آگهی حصر وراثت
شهرستان  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   ۱/  ۵۶7  /۹۶ کالسه  پروند  حکایت  به 
جوانرود آقای عبدالسالم میرزایی درخواست صدور گواهی حصر وراثت را نموده است. 
و بیان داشته شادروان عزیز میرزایی در تاریخ ۹۵/۳/۱۵  در اقامتگاه دائمی خود 

فوت نموده و ورثه اش عبارتند از:
۱.عبدالسالم میرزایی   زایچه: ۴7۴-۱۳۶۲  کدملی:۴۹۵۹۹۰۶7۵8  پسرمتوفی

۲.مسعود میرزایی  زایچه: ۲۳۲-۱۳۶۴  کدملی: ۴۹۵۹۹۴۲۲۲۳  پسرمتوفی
۳.فاروق میرزایی   زایچه: ۱۳7۲  کدملی: ۴۹۵۰۱۰8۳۰۱  پسرمتوفی

۴.فوزیه میرزایی   زایچه: ۶8۵7-۱۳۶۱ کدملی: ۴۹۵۹۶۹787۳  دخترمتوفی
۵.ناهیده میرزایی   زایچه: ۳۳۹۹-۱۳۶7   کدملی: ۴۹۵۹۹7۳8۹7  دخترمتوفی

۶.صدری مرادی   زایچه:۱۵8-۱۳۱۱  کدملی: ۴۹۵۹7۱7۳۹۴  مادرمتوفی
تا هر کس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد  اینک مراتب یک نوبت در یکی 
اعتراضي دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی باشد. از تاریخ نشر این آگهی ظرف 
مدت یک ماه به این شورا اعالم نماید در غیر این صورت شورا گواهی را صادر و 
هر گونه اعتراضی یا وصیت نامه ای جز سری یا رسمی بعد از این مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود.

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه ۹۵۰۴77 فی 
مابین آقای مهدی خدامرادی بطرفیت آقای عثمان هدایتی بخواسته مطالبه مبلغ 
8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم علیه آقای عثمان هدایتی با معرفی یک واحد آپارتمان 
کرمانشاه  سیزده  بخش  اصلی  یک  از  فرعی   ۱۰۹ از  فرعی   ۳۶۳۴ پالک  در  واقع 
جوانرود متصل به سه راهی آموزش و پرورش جوانرود جهت استیفای محکوم به 
نموده است ملک مورد نظر مشاع میباشد و تا پایان سال جاری در اجاره میباشد. 
نظریه  و  باشد  می  اعیانی  موصوف  ملک  است  گردیده  ارزیابی  و  کارشناسی  ملک 
کارشناسی به طرفین ابالغ و مصون از تعرض مانده است قیمت کارشناسی واحد 
معرفی شده مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال میباشد. به همین منظور تاریخ برگزاری 
مزایده روز چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۰/۲7 راس ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام 
با هماهنگی  مزایده  از  قبل  روز  پنج  میتوانند  متقاضیان  میباشد.  حقوقی جوانرود 
مزایده می  در  کنندگان  . شرکت  آورند  بعمل  بازدید  نظر  مورد  ملک  از  اجرا  این 
بایستی ده درصد از مبلغ مزایده را نقدا به همراه داشته باشند یا به حساب سپرده 
دادگستری واریز و اسلیب واریزی به این اجرا ارائه نمایند.قیمت کارشناسی قیمت 
پایه میباشد و برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.

برنده مزایده براساس ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی می بایستی ده درصد از 
مبلغ را نقدا و مابقی را طی یکماه پرداخت نماید. در صورت انصراف پس از کسر 

هزینه های وارده مبلغ ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادورز اجرای احکام حقوقی جوانرود-حسینی

آگهی ابالغ
 وقت دادرسی ودادخواست وضمائم به 

کالسه پرونده : ۴87/8/۹۶ وقت رسیدگی :      تاریخ  ۹۶/۱۰/۲۳    ساعت ۱۶/۵۰
خواهان:فاطمه جلیل خانی  خوانده : بیت اله محرمی خواسته: مهریه

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده ، بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور دادگاه و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
نشرآخرین آگهی ظرف یکماه  به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی ، 
حضور بهم رساند. چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر 

و مدت آن ده روز خواهد بود.م.الف :۲۹۶۰7
رئیس شورای حل اختالف حوزه 8 شهریار

مفقودی 
روغنی  سفید  رنگ  ۱۳۹۱به  مدل  ایکس  ال  سمند  سواری   خودروی  سبز  برگ 
موتور ۱۲۴۹۱۰۵۱۹۳۴و شماره  انتظامی ۱۹7ص۶۴ایران 7۲ و شماره  به شماره 
شاسی NAACA۱CB8CF۴۰۲8۹۳بنام مطهرخزائی پول مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای حمید ملکشاهی دارای  شناسنامه شماره ۱۳۵ به شماره دادخواست به کالس های 
۱۵/۱۲۱۴/۹۶از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد باقر ملکشاهی به شناسنامه ۱۴۲۰ در تاریخ ۹۶/۴/۶اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر به 
۱-حمید ملکشاهی فرزند محمد باقر شماره شناسنامه ۱۳۵ پسر متوفی 

۲-علی ملکشاهی  فرزند محمد باقر شماره شناسنامه ۲۰۵۰۱۳۴۶۳۰پسر متوفی 
۳- میترا ملکشاهی فرزند محمد باقر با شماره شناسنامه ۲۹۶8 دختر متوفی 

۴-مینا ملکشاهی فرزند محمد باقر با شماره شناسنامه ۲۹۶۹ دختر متوفی 
۵-فاطمه ملکشاهی فرزند محمد باقر شماره شناسنامه ۳۹۳۹ نسبت دختر متوفی 

۶-رقیه پنجی ملکشاه فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه ۲۳87 همسر متوفی 
7-سمیه ملکشاهی فرزند محمد باقر شماره شناسنامه ۲۰۳۴ دختر متوفی 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و گواهی صادر خواهد شد
 قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
 به حکایت پرونده کالسه۹۶۰۰۴8 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف محمودآباد 
محکوم علیه محمدرضا حاجی خراسانی محکوم به پرداخت ۲7۹۹۶۰۰۰ریال در حق 
سیدجواد اصفهانی و نیز مبلغ ۳۳۹۰۳۰۰ریال بعنوان  نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت و با عنایت معرفی اموال  از سوی محکوم علیه آقای احمد حیدری و کارشناسی آن 
توسط کارشناس منتخب به میزان ۱۰۰/۱۰۰/۰۰۰ریال مورد ارزیابی قرار گرفته لذا نظر 
به انجام مراحل کارشناسی تمامی مال توقیفی از طریق مزایده در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۰ساعت 
۱۱ صبح در اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف در صورت نیاز در محل مورد نظر 
به فروش می رسد متقاضیان شرکت در مزایده می توانند حداقل ۵ روز قبل از تاریخ 
مزایده جهت کسب اطالعات بیشتر به دفتر اجرای احکام مراجعه نمایند مزایده از قیمت 
پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده خواهد شد و 
همچنین ۱۰ درصد مبلغ اعالمی آن فیلم مجلس برابر ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام 
مدنی و مابقی ثمن ظرف یک ماه اخذ خواهد شد و یک هفته پس از برگزاری و عدم 
وصول اعتراض به آن پس از پرداختن کامل مبلغ پیشنهادی انتقال اموال صورت خواهد 
گرفت چنانچه برنده مزایده باقیمانده های اموال را ظرف مدت یک ماه تعیین شده 
نپردازد سپرده و پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد مشخصات 
مال با توجه به معرفی مال از سوی محکوم علیه به شرح ذیل با توجه به تعرفه ۲۹ قلم 
واقع در محمودآباد حربده بوستان ۱۰ پالک ۳8 که صورتجلسه اقالم پیوست می باشد 

با بررسی جمیع جهات ۱۰۰/۱۰۰/۰۰۰ریال برآورد گرید
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف محمود آباد 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی

حسب کیفرخواست صادره خانم ندا چهار دانگه فرزند عزیز اهلل جواد اصغر ساری 
فرزند امیر دایر و سرقت های متعدد از داخل خودرو تحت پیگرد می باشد که چون 
فعال مجهول المکان می باشد و چون ابالغ اخطاریه مقدور نمی باشد لذا وفق ماده 
از طریق  آیین دادرسی کیفری و رسیدگی ۹۶/۱۰/۲۵ساعت ۹ صبح  قانون   ۱8۰
انتشار آگهی به ایشان ابالغ در جلسه دادگاه حاضر شوند که نتیجه عدم حضور و 

اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد
 ولی اهلل اسالمی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو محموداباد 

مفقودی
با شماره  با شماره پالک ۴۳۴م۲۴ایران 8۲  برگ سبز ماشین پژو ۲۰۶ مدل ۹۰ 
موتور ۱۵۰۹۰۰۴۶۹۵۱و شماره شاسی NAAP۴۱FDXCJ۳۴۵۶۲8بنام سیده 

ماهرو ابراهیمیان سرستی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

برگه اجراییه 
مشخصات محکوم له بهرام محسنی فرزند علی نشانی محل اقامت بابل گنج افروز 
روستای گونه کال مشخصات محکوم علیه امیررضا برنانشانی محل اقامت مجهول 
المکان به موجب رای شماره ۳۵۶ تاریخ ۹۶/۵/۲۲شعبه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان بابل محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون ریال بابت اصل 
خواسته به استناد سفته و مبلغ یک میلیون و ۴7۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و برآورد خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و نیم 

عشر دولتی 
مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف بابل 

 رونوشت حصر وراثت
 آقای ضرغام شهابی به شماره ملی۶۲۵۹۴8۶۹۲8 با وکالت آقای مهدی توکلی به 
استناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه درخواستی به شماره 
۹۶۰۶۳۶تقدیم این شورا نمودن چنین اشعار داشته است شادروان اسداهلل شهابی 
به شناسنامه شماره ۱ در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶ در گذشته و ورثه در هنگام 

درگذشت عبارتند از
۱- فاطمه کثیری فرزند احمد به شماره ملی ۲۲۲8۹۵۳۳8۵نسبت با متوفی زوجه 

۲-صنم  لیتکوهی فرزند حبیب شماره ملی ۶۲۵۹۶۹۲87۰ زوجه متوفی
۳- کلثوم شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۲۲۲8۹۶۵۱۴۶نسبت با متوفی فرزند 

۴-طاهره شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی۴7۶۴ فرزند متوفی
۵- سکینه شهابی فرزند اسداهلل شماره ۲۲۲8۹7778۰ملی فرزند متوفی 

۶-زهرا شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۶۲۵۹7۴۱۰7۳فرزند متوفی 
7-علی شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۶۲۵۹8۹۴۲۰۱فرزند متوفی

8- فاطمه شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۲۲۲۹۶۵۲۱۲۵فرزند متوفی 
۹-شهناز شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی۶۲۵۹۴8۲۹۰۶ فرزند متوفی 

۱۰-ضرغام شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی۶۲۵۹۴8۶۹۲8 فرزند متوفی 
۱۱-اسماعیل شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۲۲۲8۹777۶۴فرزند متوفی 

۱۲-اکبر شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۶۲۵۹8۹۴۲۱۱فرزند متوفی 
۱۳-علی شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۲۲۲8۹777۹۹فرزند متوفی 

۱۴-جمشید شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۶۲۵۹8۹7۲۵۱فرزند متوفی 
۱۵-جهانگیر شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۶۲۵۹۹۳۰۱۹۴فرزند متوفی
۱۶- شکوفه شهابی فرزند اسداهلل شماره ملی ۶۲۵۹7۳۰۳۳فرزند متوفی 

۱7-این شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی 
می نمایند تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید و گواهی صادر خواهد 

شد میم الف ۶۳۹ / ۹۶ 
قاضی شورای حل اختالف بخش چمستان شعبه حکمی سید احمد اصغری 

ابالغ وقت
 دادرسی رقیه هومن زاده کالئی 

نظر به اینکه خواهان آقای بانک اقتصاد نوین با مدیریت هبت اهلل ویسی با وکالت 
خانم قاسمیان به آدرس بابل مالکال مقابل بنگاه بهمن پالک ۱۱ داد خواستی به 
خواسته مطالبه وجه به طرفیت رقیه هومن زاده کالئی فرزند محمد اسماعیل در 
این شعبه تسلیم نموده که پس از انجام مقدمات قانونی و کالسه ۹/۵۱۳/۹۶ثبت و 
برای مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ساعت ۹ صبح تعیین وقت گردیده است لذا به لحاظ مجهول 
دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  استناد  به  خواهان  تقاضای  و  خوانده  بودن  المکان 
ابالغ  از روزنامه های کثیراالنتشار در و به خوانده  مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
می گردد که در وقت رسیدگی در شعبه نهم حاضر و قبل از آن جهت دریافت نسخه 
مفاد  اینصورت  غیر  در  نماید  مراجعه  نهم  به شعبه  آن  و ضمایم  دادخواست  ثانی 

دادخواست و ضمایم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد 
مدیر دفتر شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

ابالغ
 با شماره پرونده ۹۶۰۶۲۹

 خواهان حمیدرضا باباپور وکالت علیرضا حسین زاده دادخواستی به طرفیت حسن 
نانکلی و حسین نانکلی و صادق محبی و حسین محبی و افسانه رامین سام درویش 
نارنج بن سینا درویش نارنج بن طاهره درویش نارنج بن عبدالرحیم درویش نارنج  
بن و امیرحسین درویش نارنج  بن و عطا اهلل درویش فاطمه درویش نارنج بن  رویا 
درویش نارنج بن  مینو کاظمی کیومرث درویش شروین درویش نارنج بن فهیمه 
درویش بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی دفتر شرق بهاره درویش نارنج بن  شاهین 
درویش نارنج بن و لهراسب  درویش رامین درویش نارنج بن  ستار درویش فرزین 
اثبات  خواسته  به  بن   نارنج  درویش  عباس  امیر  بن  نارنج  درویش  مریم  درویش 
عقد صلح مورخ 8۶/۴/۲7و ابطال انتقال ۵۳۹۹7 مورخ ۹۱/۳/۲8و ۵88۹۳مورخه 
۹۴/۲/۱۰و7۳77۴مورخه ۹۵/۱/۲8 تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان نور نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور واقع در استان 
که  گردیده  ۹۶۰۹۹8۱۹۶۴۲۰۶۱۲ثبت  کالسه  به  ارجاع  نور  شهرستان  مازندران 
وقت رسیدگی آن۹۶/۱۰/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰صبح تعیین شده است به علت مجهول 
و حسین  محبی  صادق  و  نانکلی  و حسین  نانکلی  خواندگان حسن  بودن  المکان 
دادرسی  آیین  قانون   7۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان  وکیل  درخواست  به  و  محبی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی با دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و خوانندگان حسن نانکلی و حسین نانکلی و 
صادق محبی و حسین محبی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد میم الف ۶۴۰ / ۹۶
مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور

حذف بند آبونمان از قبوض گاز آغاز شد

این شرکت  اینکه  به  با اشاره  ایران  سخنگوی شرکت ملی گاز 
مجری قانون است، گفت: براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری 
مجید  است.  شده  آغاز  گاز  قبوض  از  آبونمان  حذف  فرایند 
اجرای  به  اشاره  با  ایران  گاز  ملی  شرکت  سخنگوی  بوجارزاده 
قانون توسط شرکت ملی گاز ایران گفت: حذف آبونمان از قبوض 
گاز زمان بر است اما در یک فرایند این بند از قبوض در حال 
حذف شدن است. وی ادامه داد: مشترکین نباید انتظار داشته 
فرایند  این  قبوضشان حذف شود،  از  بند  این  یکباره  به  باشند 
زمان بر خواهد بود اما این نکته را تاکید می کنم که بند آبونمان 
مجری  گاز  ملی  و شرکت  خواهد شد  قبوض جدید حذف  در 

قانون خواهد بود.

امسال ۹۰ درصد سوخت نیروگاهها از 
گازطبیعی تأمین می شود 

برق  نیروی  تولید  مادرتخصصی  تولید شرکت  راهبری  معاونت 
گرفته،  صورت  های  ریزی  برنامه  با  امیدواریم  گفت:  حرارتی 
زمستان امسال بتوانیم در نیروگاه ها بیش از ۹۰ درصد از گاز 
و کمتر از ۱۰ درصد از سوخت مایع استفاده کنیم. عبدالرسول 
پیشاهنگ اظهار داشت: تأمین سوخت نیروگاه ها کاًل به عهده 
وزارت نفت و در تعهد این وزارتخانه است. وی در خصوص درصد 
کشور  نیروگاههای  در  مایع  سوخت  و  گاز  سوخت  از  استفاده 
و ۴۵  گاز  درصد  سال ۵۵  در طول  تقریبا  سال ۹۲  در  گفت: 
درصد سوخت مایع در نیروگاههای کشور به مصرف رسید که 
این ترکیب در سال گذشته به 88 درصد گاز و ۱۲ درصد سوخت 
مایع تبدیل شد. پیشاهنگ افزود: امیدواریم با برنامه ریزی های 
صورت گرفته امسال بتوانیم بیش از ۹۰ درصد از گاز و کمتر از 

۱۰ درصد از سوخت مایع استفاده کنیم.

قیمت نفت به مرز 64 دالر رسید 

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۶۴ سنت، معادل یک درصد 
افزایش به ۶۳ دالر و ۹8 سنت رسید. بر اساس این گزاش، در حالی 
که آمارهای صنعتی نشان می دهد که حجم ذخایر نفت خام آمریکا 
بیش از حد انتظار کاهش یافته، قیمت نفت دیروز با افزایش مواجه بود. 
این در حالی بود که احتمال تداوم تعطیلی یک خط لوله انتقال نفت 
دریای شمال نیز به رشد قیمت ها کمک کرد. بر اساس این گزارش، 
قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با ۶۴ سنت، معادل یک درصد 
افزایش به ۶۳ دالر و ۹8 سنت رسید. قیمت نفت برنت روز سه شنبه 
و به دنبال به راه افتادن موج برداشت سود با یک دالر و ۳۵ سنت، 
معادل ۲.۱ درصد کاهش مواجه شده بود. قیمت نفت خام آمریکا 
 نیز دیروز با ۴۲ سنت، معادل ۰.7 درصد افزایش به ۵7 دالر و ۵۶ 

سنت رسید.

کوتاه از انرژی

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
قیمت  افزایش  از  حاصل  گرانی 
سوخت در الیحه بودجه ۹7 را برای 
بینی  پیش  تحمل  قابل  غیر  مردم 
کردند و به بیان ابهامات این تصمیم 

دولت پرداختند.
و  صدا  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
سیما، حسینعلی حاجی دلیگانی در 
شبکه  خبری  ویژه  گفتگوی  برنامه 
دولت  که  زمانی  افزود:  سیما  دو 
می خواست بنزین را از ۱۰۰ تومان 
برای  دهد  افزایش  تومان   ۴۰۰ به 
مردم حساب مشخص کرد و در آن 
مبلغی را واریز و از درآمد حاصل از 
انرژی ۴۴  های  نرخ حامل  افزایش 
هزار و ۵۰۰ تومان برای آنان واریز 
اعتماد  مردم  میان  در  این  و  کرد 
ایجاد کرد که می توانند منابع مالی 
خود را بر ای نخستین بار مدیریت 
کنند. وی گفت: اما پس از آن نرخ 

بنزین از ۴۰۰ تومان به هزار تومان افزایش 
یافت اما چیزی به مردم اضافه نشد. عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی افزود: دولت بر اساس برنامه پنجم 
انرژی  های  حامل  نرخ  کردن  واقعی  در 
و تخلف داشته است. حاجی  نکرده  عمل 
افزایش  نخست  مرحله  در  دلیگانی گفت: 
میلیارد  هزار   ۳8 انرژی  های  حامل  نرخ 
تومان برای دولت درآمد ایجاد شد که ۴۴ 
هزار و ۵۰۰ تومان برای مردم از این محل 
پول واریز شد اما پس از گران شدن بنزین 
از ۴۰۰ تومان به هزار تومان حدود 8۰ هزار 
یافت  افزایش  تومان درآمد دولت  میلیارد 
اما به مبلغ یارانه ها اضافه نشد. وی افزود: 
به   ۹۶ سال  در  نیز  ها  یارانه  مبلغ  مازاد 
خزانه ریخته نشده است. عضو کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه 
 ۹7 سال  بودجه  الیحه  در  دولت  گفت: 
افزایش حامل های انرژی را در نظر گرفته 
که درآمد حاصل از آن ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومان است اما بجز ۱7 هزار میلیارد تومانی 
که برای اشتغال در نظر گرفته است طرح 
توزیعی شفافی در این زمینه اعالم نکرده 
البته بخشی  افزود:  دلیگانی  است. حاجی 
از این ۱7 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان 
تسهیالت پرداخت می شود که به دولت باز 

قوانین مشخص  در  گفت:  وی  گردد.  می 
شده است که دولت برای هر بخش از محل 
انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش  درآمد 
چقدر هزینه کند اما دولت این کار را انجام 
نداده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی افزود: در حالی که 
دولت در الیحه بودجه آورده است که می 
خواهد تورم را ۹.۹ دهم درصد نگه دارد اما 
خود با افزایش ۲۵ درصدی قیمت حامل 
می  عمل  موضوع  این  ناقض  انرژی  های 
کند. حاجی دلیگانی گفت: اگر قیمت ها را 
افزایش می دهیم باید کاری کنیم که این 
افزایش قیمت را برای مردم جبران کنیم نه 
اینکه شرایط برای آنها سخت تر شود. وی 
افزود: بر اساس الیحه بودجه سال آینده هم 
قیمت حامل های انرژی و قیمت های دیگر 
افزایش می یابد و هم یارانه بخش زیادی از 
مردم حذف می شود که این موضوع تبعات 
جالل  داشت.  خواهد  همراه  به  اقتصادی 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  میرزایی 
تبصره  اساس  بر  برنامه گفت:  این  در  نیز 
۱8 الیحه بودجه قیمت حامل های انرژی 
افزایش می یابد اما میزان افزایش قیمت ها 
مشخص نیست. وی افزود: امسال مقدمات 
افرایش قیمت های حامل های انرژی فراهم 
نیست. میرزایی با بیان اینکه جناح رقیب 

دولت در زمینه افزایش قیمت حامل های 
این  نباید  گفت:  دارد  سیاسی  نگاه  انرژی 
نگاه را به موضوع افزایش قیمت ها داشته 
باشیم. این نماینده مجلس افزود: مصارف 
درآمد های حاصل از افزایش قیمت حامل 
های انرژی در قانون مشخص شده است. 
میرزایی گفت: اگر قیمت های حامل های 
جامعه  اشتغال  وضع  نیابد  افزایش  انرژی 
بدتر خواهد شد. موید حسینی صدر مشاور 
وزیر نفت نیز در این برنامه گفت: بر اساس 
برای  الزامی  دولت  توسعه  پنجم  برنامه 
نداشته  انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش 
است. وی افزود: اکنون نیز افزایش قیمت 
حامل های انرژی در دولت به نتیجه نهایی 
نرسیده است و تا این لحظه خبری مبنی 
بر افزایش این قیمت ها وجود ندارد. مشاور 
افزایش  از  حاصل  منابع  گفت:  نفت  وزیر 
وزارت  به جیب  انرژی  های  قیمت حامل 
نفت نمی رود بلکه به خزانه واریز می شود 
و در آنجا مجتمع و به مصارف مختلف می 
رسد. حسینی صدر افزود: اینکه گفته می 
از   ۹7 سال  بودجه  الیحه  اساس  بر  شود 
انرژی  های  حامل  قیمت  افزایش  محل 
برای  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۱۰ درآمد 
وی  ندارد.  واقعیت  شود  می  ایجاد  دولت 
 ۱۰۶ نفت  فروش  محل  از  امسال  گفت: 

هزار میلیارد تومان درآمد داریم 
و این نشان می دهد که وابستگی 
مشاور  است.  شده  کم  نفت  به 
ریال  به  ریال  افزود:  نفت  وزیر 
درآمد ها و هزینه کردهای دولت 
مشخص است. حمیدرضا حاجی 
و  برنامه  کمیسیون  عضو  بابایی 
اسالمی  شوری  مجلس  بودجه 
همه  گفت:  برنامه  این  در  نیز 
قانون  نشدن  اجرا  از  مشکالت 
آغاز می شود. وی افزود: در ماده 
۳۹ برنامه ششم توسعه به دولت 
اجازه داده شده است که قیمت 
ها را افزایش دهد اما بر این نیز 
تاکید شده که در آمد ها باید بر 
قانون  که  آنچه  و  قانون  اساس 
مشخص کرده است هزینه شود. 
بودجه  و  برنامه  عضو کمیسیون 
الیحه  اینکه  بیان  با  مجلس 
برنامه  مغایر  آینده  سال  بودجه 
ششم توسعه است گفت: در برنامه ششم 
همه منابع یارانه ها مشخص و محل هزینه 
آن نیز شفاف است اما دولت هزینه ها را به 
اختیار خود انجام می دهد و افزایش قیمت 
گذارد. حاجی  می  مجلس  عهده  بر  را  ها 
حامل  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  بابایی 
افزود:  نیست  انرژی موضوع سیاسی  های 
در تبصره ۱8 الیحه بودجه دولت می تواند 
در سال ۹7 قیمت های حامل های انرژی 
را به گونه ای افزایش دهد که ۱7 هزار و 
ابتدای  با  مقایسه  تومان در  میلیارد   ۴۰۰
باشد. وی  داشته  درآمد  افزایش  سال ۹۶ 
گفت: فقط با گران شدن بنزین دولت ۱۳ 
هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  داشت. 
مجلس افزود: از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان 
درآمد دولت فقط ۳۰ هزار میلیارد تومان 
بقیه  در بودجه آمده است و محل هزینه 
آن مشخص نیست و در خزانه واحد نمی 
رود. حاجی بابایی با بیان اینکه در الیحه 
بودجه سال آینده کمک به اقشار ضعیف 
جامعه دیده نمی شود گفت: گرانی قیمت 
باید رعایت حال مردم  اما  ها خوب است 
نیز شود. وی افزود: اگر بودجه سال آینده 
نمی  جامعه  ضعیف  اقشار  شود  تصویب 

توانند گرانی حاصل از آن را تحمل کنند.

تناقضات و ابهامات افزایش قیمت بنزین به روایت نمایندگان مجلس
مشعل LP پاالیشگاه فاز 13 

پارس جنوبی روشن شد 
 ۱۳ فاز  توسعه  طرح  خشکی  بخش  مدیر 
 LP مشعل  شدن  روشن  از  جنوبی  پارس 

پاالیشگاه این فاز خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از شانا، حبیب قادری 
با اشاره به در سرویس قرار گرفتن پایلوت های 
مشعل فشار پایین پاالیشگاه فاز ۱۳ پارس 
جنوبی در روز سه شنبه )۲۱ آذرماه(، افزود: 
شرکت های  شبانه روزی  تالش  و  همت  با 
پترو پایدار ایرانیان و تسکو، مشعل LP این 
پاالیشگاه روزسه شنبه روشن شد.وی افزود: 
با راه اندازی این بخش از سیستم مشعل، هم 
اکنون مشعل های فشار باال، میانی و پایین 
فاز نخست پاالیشگاه طرح توسعه فاز ۱۳ در 
عملیات  ادامه  و  است  گرفته  قرار  سرویس 
راه اندازی از لحاظ فرآیندی در شرایط کاماًل 

ایمنی قرار دارد.
 ۱۳ فاز  توسعه  طرح  خشکی  بخش  مدیر 
فعالیت  آغاز  از  همچنین  جنوبی  پارس 
پاالیشگاه  این   )۱۲8( آشامیدنی  آب  واحد 
ظرف چند روز آینده خبر داد و گفت: پیش 
 ،DM  )۱۲7( آب  تولید  واحدهای  این  از 
 ،)۱۲۳( دقیق  ابزار  و  واحد  هوای   ،)۱۲۴(
آب آتش نشانی )۱۳۰(، بخار )۱۳۱(، توزیع 
 )۱۲۲( سوخت  گاز  توزیع   ،)۱۲۶( آب خام 
پایین )۱۴۰(  و  میانی  باال،  فشار  فلرهای  و 

راه اندازی شده است.
از  با توجه به حضور بیش  قادری،  به گفته 
۶۵۰۰ نیروی کاری ماهر در سایت پاالیشگاه 
و ورود باقیمانده سیستم کنترل، برنامه ریزی 
شده زمستان امسال، نخستین ردیف شیرین 
سازی پاالیشگاه فاز ۱۳ با گاز ترش فازهای۶ 

تا 8 پارس جنوبی به تولید برسد.
طرح  پارس،  گاز  و  نفت  شرکت  گزارش  به 
توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی در چهار بخش 
ساخت سکوهای دریایی، خط لوله دریا، حفاری 
کنسرسیومی  ازسوی  خشکی  پاالیشگاه  و 
ایرانیان،  پایدار  پترو  شرکت های  از  متشکل 
مپنا و صدرا برای استخراج روزانه ۵۶ میلیون 
مترمکعب گاز ترش از میدان مشترک پارس 
جنوبی و تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز 
شیرین، ۲۹۰۰ تن گاز مایع، ۲7۵۰ تن اتان، 
7۵ هزار بشکه میعانات گازی و چهارصد تن 

گوگرد در استان بوشهر در حال اجراست.

خبر
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افزایش »عوارض« نبود گفت وگو
محمود اسعدی 
بدون هماهنگی، هیچ برنامه ای به بار نمی نشیند، به خصوص وقتی 
»طرحی« در سطح ملی مطرح باشد. حاال روشن شده است تقریباً 
هیچ کس با افزایش پیشنهادی عوارض خروج از کشور دولت موافق 
نیست. حتی نهادهایی چون ســازمان میراث فرهنگی که از قبل 
آن متنفع می شــوند. مشکل کجاست و جرا چنین ساده مسئله ای 
معمولی به معضلی اساســی بدل می شــود به گونه ای که اصل کار 
به حاشــیه می رود؟ در این موضوع مهم یعنی ارائه به موقع الیحه 
بودجه ســال ۱۳۹7 حاال این عوارض خروج کشور است که محل 
بحث مجامع و محافل شده است، آن هم، با نگاهی سطحی که بیش 
و پیــش از همه از نبود فضای نقد و گفت وگو بین اصحاب رســانه 
و مسئوالن و منتقدان نشــات می گیرد. در حقیقت عارضه اصلی 
عدم مشورت برنامه نویسان و دست اندرکاران برنامه و بودجه کشور 
بــا صاحب نظران بیش از اعالم و ارائه لوایح و طرح هاســت. به نظر 
می رســد پس از تعطیلی ســازمان برنامه و بودجه در دولت قبل 
و راه اندازی مجدد آن در دولت جدید، هنوز شــیوه تصمیم گیری 
تغییر اساســی نکرده است.اگرچه ممکن است افزایش مبلغ خروج 
مســافران از کشور رویکردی حمایتی از ســفرهای داخلی داشته 
باشد، اما نحوه اعالم و اطالع رسانی نابه هنگام، خود موجب مشکل 
شده است. شــواهد امر نشــانگر عدم تصویب عوارض پیشنهادی 
الیحه بودجه دولت در مجلس اســت، امــا »عوارض حقیقی« که 
بــه اعتبار و تدبیر دولــت لطمه می زند به کارشناســان خبره در 
حوزه اطالع رسانی، مدیریت رســانه و ارتباطات نیازمند است تا با 
زمینه سازی مفاهمه، مکالمه و گفت وگو در رسانه ها به افزایش این 

عارضه فرهنگی دامن نزنند.

نگرانی از شرایط برگزاری مناقصات معدنی

مناقصه هــای جدید معدنی در حالی ظــرف روزهای آینده برگزار 
خواهند شــد که نگرانی جدی بین فعاالن حوزه معدن وجود دارد 

که انحصار در این مناقصات شکل گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مناقصه های جدید معدنی در حالی 
ظرف روزهای  آینده برگزار می شود که برخی فعاالن حوزه معدن 
از شــیوه برگزاری این مناقصات و نفــوذ برخی مجموعه ها در این 
مناقصات ابراز نگرانی می کنند. بر این اســاس، در چند روز آینده 
قرار اســت با برگزاری مناقصه معدن زرشــوران، پیمانکار جدید 
این معدن مشــخص شــود اما ابهام های مهمی از اتفاقات گذشته 
و نحوه اســتقرار پیمانکار جدید قبل از مناقصه، باقی مانده اســت 
که مدیران ایمیدرو و مدیران جدید شــرکت گســترش معادن و 
صنایع معدنی طالی زرشــوران به آن پاسخ نداده اند.معدن طالی 
زرشوران بزرگترین معدن طالی ایران و منطقه خاورمیانه است که 
از ســال ۹۳ با حضور معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شد. این 
معدن در تابســتان  امسال به دلیل بروز مشکل بر سر مسائل فنی 
بین پیمانکار خصوصی و کارفرمای دولتی تعطیل شــد. پیمانکار 
خصوصی مدعی بود که کارفرمای دولتی یعنی شــرکت گسترش 
معادن و صنایع معدنی طالی زرشــوران و مجموعه باالدستی آن 
یعنی ایمیدرو، برخالف قرار داد نتوانســته اند شرایط اولیه فنی کار 
در طالی زرشوران از جمله انبار انفجاری را ایجاد کنند. در نهایت 
با وجود تنها چند روز مانده به پایان قرارداد در مرداد ماه امســال، 
وزارت صنعت قرارداد پیمانکار قبلی را در اقدامی غیرمنتظره فسخ 
کرد و پیمانکار جدیدی در معدن و تا زمان برگزاری مناقصه جدید 
مستقر شد.یک مقام مسئول معدنی در این رابطه می گوید: یکی از 
ابهام هــای برگزاری مناقصه جدید به همین موضوع یعنی به نحوه 
خلع ید برکناری پیمانکاری قبلی و استقرار پیمانکار جدید قبل از 

برگزاری مناقصه باز می گردد.
وی می افزاید: پیمانکار جدید و بدون مناقصه یکی از با نفوذترین 
شرکت های فعال در حوزه معدن است که مدیران ارشد آن ارتباط 
خوبی با مدیران وزارت صنعت دارند و استقرار پیشاپیش این شرکت 
در زرشوران می تواند نگرانی هایی را درباره مناقصه جدید زرشوران 
مطرح کند.در همین باره پیش از این، روانبخش امیری، مدیرعامل 
زرشوران در آبان ماه امسال گفت که ۲ ماه از آغاز فعالیت پیمانکار 
جدید می گذرد اما به این پرســش ها پاســخ نداد که چگونه این 
پیمانکار، بدون مناقصه در حال فعالیت است یا چرا از لفظ پیمانکار 
موقت برای توصیف آن اســتفاده نمی کند.امیری پس از برکناری 
غیرمنتطره پیمانکار قبلی معدن توسط مهدی قدمی،  جانشین او 
در شرکت گســترش معادن و صنایع معدنی طالی زرشوران شد. 
این در حالی است که قدمی، مدیرعامل پیشین زرشوران کمتر از 
یکسال در این مجموعه حضور داشت و در همین مدت کوتاه قرار 
داد هر دو پیمانکار مجتمع زرشوران یعنی پیمانکار کارخانه طال را 
در اوایل سال ۹۶ و پیمانکار معدن را در تابستان همین سال فسخ 
کرد و پس از استقرار دولت جدید از زرشوران به وزارت اقتصاد رفت 

و معاون مسعود کرباسیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.
به گزارش مهر، قرار اســت مناقصه زرشــوران در چند روز آینده 
برگزار شــود اما این نگرانی جدی بین فعاالن معدنی کشور وجود 
دارد که این مناقصه تحت تاثیر اســتقرار و فعالیت پیشاپیش یکی 

از با نفوذترین شرکت های معدنی کشور در زرشوران قرار بگیرد.

ستاد تنظیم بازار درباره قیمت 3 فرآورده لبنی 
تصمیم می گیرد

دبیــر انجمن صنایع لبنی، از تقاضای دامــداران برای افزایش نرخ 
خرید شیرخام توسط کارخانجات خبر داد و گفت: ستاد تنظیم بازار 

در مورد قیمت سه فرآورده لبنی تصمیم می گیرد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهر، رضا باکــری درباره افزایش قیمت 
نهاده های دامی در بازار و اینکه آیا در پی این مساله، قیمت خرید 
شــیرخام توســط کارخانجات لبنی افزایش خواهد یافت؟ گفت: 
دامداران چنین تقاضایی داشــته اند و سازمان حمایت نیز از آنان 
ارائه مســتندات کرده است.وی اضافه کرد: آنان دو روز قبل چنین 
بحثی را مطرح کرده اند و سازمان حمایت نیز در پی این درخواست 
دامداران، اعالم کرده آنها خواســته خود را به صورت رســمی به 
این ســازمان ارائه کرده و اسناد و مدارک الزم را نیز تحویل دهند 
تا این مســاله مورد بررســی قرار بگیرد.دبیر انجمن صنایع لبنی 
کشور، درباره نتیجه تعیین قیمت جدید سه فرآورده لبنی توسط 
ســازمان حمایت نیز گفت: تعیین قیمت جدید این ســه فرآورده 
در ســتاد تنظیم بازار، در نوبت دســتور جلسه قرار گرفته و بعد از 
تصمیم گیری درباره آن، ابالغ خواهد شد.باکری در بخش دیگری 
از ســخنان خود با بیان اینکه ما بحث ارائه مشــوق صادراتی را به 
منظور جلوگیری از کاهش صادرات لبنیات مطرح کرده ایم، افزود: 
امیدواریم وزارت جهاد کشاورزی نیز از این بحث حمایت کند تا به 

سرانجام مطلوبی برسد.

یادداشت

پول همراه مسافر؛۵میلیون تومان

به پیشــنهاد دادستان کل کشــور، مقرر شد تا 
شــعبه ویــژه ای در یکی از دادســراهای تهران، 
برای رســیدگی به تخلفات مدیران و سهامداران 

نهادهای پولی غیرمجاز، تشکیل شود.
بــه گزارش زمان به نقل از بانک مرکزی، در یک 
هزار و دویســت و چهل و یکمین جلسه شورای 
پول و اعتبار، گزارش اقدامات انجام شــده توسط 
این بانک بر اســاس مصوبه ســران و نمایندگان 
منتخب ســه قوه درخصــوص آخرین وضعیت 
تعاونی هــای غیرمجاز فرشــتگان، افضل توس، 
وحدت، البرز ایرانیان و ثامن الحجج ارائه شــد و 
شورا ضمن قدردانی از عملکرد بانک مرکزی، بر 
پیگیری شناسایی دارایی هایی که در این تعاونی 
ها از محل منابع سپرده گذاران تهیه شده یا مورد 
اســتفاده قرار گرفته با هــدف تامین حداکثری 
منافع سپرده گذاران تا ساماندهی نهایی موضوع 
تأکیــد کــرد. همچنین براســاس مصوبات این 
جلســه، حادثه دیدگان آتش ســوزی ساختمان 
پالسکو دارای چک برگشــتی به مدت دو سال 
از محدودیت های دســتورالعمل حســاب جاری 
برای دریافت دسته چک جدید، مستثنی شدند. 
این افراد توســط اتاق اصناف ایران به شــورای 
هماهنگی بانک ها و در نهایت به بانک های عامل 
مربوط معرفی خواهند شد. بدیهی است چک های 
برگشتی مربوط به دسته چک های جدید صادره 
مشمول این حکم نمی باشد.شورای پول و اعتبار 
در مصوبه دیگر خود مقرر کرد؛ ورود و صدور پول 
رایج کشور توسط هر مسافر - اعم از اتباع ایرانی 
و یا اتباع خارجی- حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بالمانع اســت و در صورت عدم رعایت این 
ســقف، با متخلفین وفق ماده ۴۲ قانون پولی و 
بانکی کشــور و همچنین سایر مقررات موضوعه 

رفتار خواهد شد.

راه اندازی خط کشتیرانی از ایران 
به بندر صحار عمان

 خط کشتیرانی خرمشهر-بندر صحار، نهم دی ماه 
طی مراســمی در بندر خرمشهر افتتاح می شود. 
خط کشتیرانی بندر چابهار به صحار نیز در آینده 

نزدیک راه اندازی خواهد شد.
به گــزارش زمان به نقل ازاتــاق بازرگانی ایران، 
محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و عمان گفت: بعد از راه اندازی خط کشــتیرانی 
بندرعباس- صحــار، اکنون بــا پیگیری های به 
عمل آمده از ســوی اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و عمان  خط کشــتیرانی بندر خرمشهر به بندر 
صحار عمــان راه اندازی می شــود.وی ادامه داد: 
افزایش صادرات از بندر خرمشهر در تراز تجاری 
استان خوزستان تأثیر چشمگیری خواهد داشت. 
با راه اندازی این خط کشــتیرانی، تجار، بازرگانان 
و تولیدکنندگان محصــوالت صادراتی می توانند 
محموله های تجاری را از طریق بندر خرمشــهر 
برای ارســال به مقاصد خود به بندرصحار ارسال 
کنند و بالعکس کاالهای سفارشی را به خرمشهر 
هدایت کنند.ضرابی گفت: پس از تأســیس اتاق 
مشــترک ایران و عمان در سال ۱۳۹۲، تقویت 
زیرســاخت های توســعه تجارت با عمان، ایجاد 
روابط بانکی، تسهیل در ثبت شرکت و اخذ ویزا 
و همچنین راه اندازی خطوط کشتیرانی بین دو 
طرف در دســتور کار قرار گرفــت. بعد از تجربه 
خوب راه انــدازی خط کشــتیرانی بندرعباس- 
صحــار، اکنون راه اندازی خط کشــتیرانی بندر 
خرمشهر به صحار با مساعدت و همکاری سازمان 
بنادر و کشــتیرانی و همکاری خــوب اتاق اهواز 
و بندر و منطقــه آزاد صحار و همچنین یکی از 
شــرکت های بخش خصوصی عضو اتاق مشترک 
و اتاق بازرگانی اهواز میســر شــده است.رئیس 
اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عمان همچنین 
از راه انــدازی خط کشــتیرانی بنــدر چابهار به 
صحار در آینــده نزدیک خبــر داد.بندر تجاری 
صحار به عنوان یکی از مهمترین بنادر عمان در 
شمالی ترین نقطه این کشــور، محور مواصالتی 
و ترانزیتی مهمی برای هند، پاکســتان، آفریقا و 

اقیانوسیه به شمار می رود.

برگزاری مزایده یک میلیون آدرس 
IPV۴

بــه گفته معــاون وزیر ارتباطــات هرگونه مبادله 
ترافیک در فضای ســایبر و محیط شبکه ای بدون 
به کار گیری و استفاده از IP امکان پذیر نیست و 
ایجاد تعامل در شــبکه و مبادله دیتا و سرویس و 
هر نوع خدمت در فضای شبکه مبتنی بر سیستم 
IP اســت.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سومین 
نشست تخصصی گذر به IPV۶ با حضور فعالین 
این حوزه و نمایندگان اداره کل ارتباطات اســتان 
ها برگزار شــد. نصراهلل جهانگرد در این نشست با 
تاکید بر ضرورت  ســرعت بخشی به این گذر در 
کشور اظهار کرد: در گذشته نقش IP عمدتا آدرس 
دهی بوده اســت اما امروز با طرح مساله اینترنت 
اشیاء )IOT ( و موجودیت های دیگر روی شبکه، 
پدیده آدرس و هویت با همدیگر آمیخته شده اند 
و در سطح جهانی یک چالش بزرگ سیاستگذاری 
به وجود آورده اســت که نظــام آدرس و مدیریت 
آدرس به چه صورت باشد، چرا که آینده ارتباطات 
مبتنی بر IP  است.رییس سازمان فناوری اطالعات 
ایران افزود: امروزه مجموعه آدرس ها  و ارتباطات 
موجود بر روی شبکه به حدود 8 میلیارد می رسد 
در صورتی کــه فقط حــدود ۴.۳ میلیارد آدرس 

IPV۴ دردنیا موجود است.

خبر

با توجه به اینکه ســه ماه تا پایان سال باقی 
مانده و فقط ۲۱ درصد از تسهیالت ۳۰ هزار 
میلیــارد تومانی طرح رونــق تولید پرداخت 
شــده اســت،  رییس کل بانک مرکزی طی 
بخشــنامه ای به بانک های عامل، خواســتار 
تســریع در پرداخــت تســهیالت بانکی به 

واحدهای تولیدی شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، بر اســاس 
اقتصــاد مقاومتی  مصوبه ســتاد فرماندهی 
باید طــرح رونق تولید بــا پرداخت ۳۰ هزار 
میلیــارد تومان در ســال ۱۳۹۶ مدنظر قرار 
گیرد که با توجه به فرصت زمانی ســه ماهه 
باقی مانده تا پایان ســال تنها حدود ۶۳۴8 
میلیارد تومان تســهیالت به تولیدکنندگان 
پرداخت شــده است.در ســال گذشته طرح 
رونق تولید اقتصادی با پرداخت تســهیالتی 
معــادل ۴۴ هزار میلیارد تومــان به ۱7 هزار 
واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور 
کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح 
به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت 
تســهیالت ۳۰ هزار میلیــارد تومانی به ۱۵ 
هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گرفته است.در 
طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید 
اقتصادی در ســال جاری مدنظر قرار گیرد، 
۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت 
به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راســتای بهبود 

وضعیت فعلی و نیــز ۱۰ هزار میلیارد تومان 
برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوســط 
و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف 
شده اســت.هرچند آغاز طرح رونق تولید در 
ســال ۱۳۹۶ از اواخر تیرماه سال جاری آغاز 
شــده اما بر اساس مصوبه ســتاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی مبنــی بر پرداخت ۳۰ هزار 
میلیــارد تومانــی به واحدهــای صنعتی در 
راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز نوسازی و 
بهســازی صنایع باید این اعتبار تا پایان سال 
جاری پرداخت شــود. رقمی که تاکنون تنها 
حدود یک پنجم از آن تخصیص یافته و بخش 

عمــده طرح با توجه به فرصــت زمان اندک 
باقی مانده طی سه ماهه پیش رو باقی مانده 
است.علی  رغم اینکه بسیاری از تولیدکنندگان 
نارضایتی های مختلفی در ارتباط با روند اخذ 
تسهیالت عنوان کرده اند و انتقاداتی را نیز به 
میزان سود تسهیالت بانکی مطرح می کنند، 
با این حال به نظر می رسد که در طرح رونق 
تولید ســال ۱۳۹۶، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با دو مسئله مختلف روبه رو است. یکی 
اینکه تاکنون همانند طرح رونق تولید در سال 
گذشته شاهد استقبال تولیدکنندگان جهت 
دریافت تســهیالت نبوده ایم و مسئله دیگری 

که بایــد به آن توجه داشــت، فرصت زمانی 
اندک پیش رو جهت پرداخت تسهیالت باقی 

مانده از طرح رونق تولید است.
رضا رحمانی- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در امر تولید- در گفت وگو با ایسنا در 
پاسخ به اینکه آیا تسهیالت ۳۰ هزار میلیارد 
تومانی تعیین شده توســط ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی تا پایان ســال جاری توسط 
بانک های عامل بــه تولیدکنندگان پرداخت 
خواهد شــد، یا خیر؟ اظهار کرد: هر چند که 
تاکنون رقمی معــادل ۶۳۴8 میلیارد تومان 
پرداخت شده  تولیدکنندگان  به  تســهیالت 
اما روند پرداخت ها کند بوده است که همین 
مسئله موجب شده تا رئیس کل بانک مرکزی 
در نامه ای به بانک های عامل خواستار تسریع 
در پرداخت تسهیالت به تولیدکنندگان شود.

به گفته وی، دو - ســه بخشــنامه توســط 
بانک مرکزی به بانک های عامل ابالغ شــده 
تا با ســرعت بیشــتری نســبت به پرداخت 
تســهیالت به واحدهای تولید در طرح رونق 
تولید اقدام کننــد، چراکه فرصت باقی مانده 
تا پایان سال اندک است؛ بنابراین با توجه به 
این بخشنامه ها و دستورالعمل بانک مرکزی 
مبنی بر تسریع پرداخت تسهیالت پیش بینی 
می شــود که طرح رونق تولید تا پایان ســال 

محقق شود.

فقط ۲۰ درصد وام به تولید دادند

 دستور سیف برای تسریع در پرداخت تسهیالت طرح رونق تولید

منابع قرض الحسنه ای که مشتریان در اختیار 
بانک ملی ایران قرار می دهند، طی سالهای 
متمادی گره گشای حجم زیادی از مشکالت 
مردم بوده است، به طوری که با استفاده از آن 
محروم  نقاط  در  مدرسه  توجهی  قابل  تعداد 
تسهیالت  زیادی  حجم  شده،  ساخته  کشور 
ازدواج پرداخت شده و نیازهای اساسی تعداد 
شده  برطرف  نیازمند  های  خانواده  از  زیادی 
است. به گزارش زمان به نقل از  روابط عمومی 
بانک ملی ایران، این بانک در سال گذشته یک 
تسهیالت  فقره  و ۵۵7  هزار  و ۶77  میلیون 
پرداخت کرده که ۳۴۴ هزار و ۲88 فقره آن به 
ارزش ۲۵ هزار و ۴۳۲ میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه بوده است.
از سوی دیگر طی هفت ماه نخست امسال هم 

حدود ۵۳8 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به مبلغ بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال 

توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.
گره گشایی 8۲ هزار میلیارد ریالی از نیازمندی 
های اساسی خانوارها در هفت ماه ابتدای امسال 
با پرداخت تسهیالت قرض الحسنه، پرداخت 
بیش از ۲8۳ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
در ۱۰۰ روز ابتدای دولت دوازدهم و پرداخت 
بیش از ۳۲۵ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 
فقط توسط بانک کارگشایی در هفت ماه ابتدای 

امسال از جمله این اقدامات است.
بانک ملی ایران طی دو سال گذشته ۴۲ میلیارد 
ریال از منابع قرض الحسنه را به تجهیز مدارس 
تخصیص داده و در سال جاری نیز ساخت ۱۳ 

مدرسه در نقاط محروم را تعهد کرده است.

پرداخت بیش از پنج هزار و ۵۰۰ فقره تسهیالت 
قرض الحسنه به سازمان بهزیستی، پرداخت 
قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد  از ۶۵۵  بیش 
الحسنه رفع احتیاجات ضروری و پرداخت بالغ 
بر ۳۱۹ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
درمان، بیماری و تحصیل از دیگر اقدامات بانک 
ملی ایران در این حوزه است. بانک ملی ایران در 
راستای عمل به تعهدات دولت تدبیر و امید نیز 
تنها از ابتدای مرداد ماه که اجرای طرح ضربتی 
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج آغاز 
شد تا ۱۵ مهر ماه، 7۱ هزار و 8۰۶ فقره از این 

تسهیالت پرداخت کرد.
بانک ملی ایران از سال ۱۳۹۲ تا کنون، هفت 
الحسنه  قرض  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار 
امام  امداد  کمیته  مددجویان  به  اشتغالزایی 

روند  که  است  کرده  پرداخت  خمینی)ره( 
دارد،  ادامه  همچنان  تسهیالت  این  پرداخت 
به طوری که بر اساس تفاهمنامه امضا شده 
بانک،  با  امام خمینی)ره(  امداد  میان کمیته 
میزان تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به 
مددجویان تا پایان سال جاری به ۹ هزار میلیارد 

ریال افزایش خواهد یافت.
در سال جاری بیش از ۱۶ هزار فقره تسهیالت 
قرض الحسنه بانک ملی ایران به مددجویان 
پرداخت شده  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته 
که رقمی بیش از دو هزار میلیارد ریال را به 
خود اختصاص داده است. همچنین تا کنون 
۱۲7 هزار خانوار با کمک بانک ملی ایران و از 
محل منابع قرض الحسنه توانسته اند از پوشش 

کمیته امداد امام خمینی )ره( خارج شوند.

منابع قرض الحسنه مردم نزد بانک ملی ایران کجا هزینه می شود؟

 پرداخت تسهیالت
 برای پرورش ماهیان خاویاری

 مسکن در آستانه
 رونق یا تشدید رکود

رئیس بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی 
گفــت: پرداخت تســهیالت برای توســعه 
پرورش ماهیان خاویاری در شــمال کشور 
رونقی خوبی در این حوزه ایجاد کرده است.

بــه گزارش زمــان به نقل ازایســنا، محمد 
ســعیدی کیا در مراسم اعطای ۱۳۵۰ فقره 
از اسناد علوی در روستای طوله کالی آمل 
با اشــاره به اینکه با دســتور رهبری، هیات 
امنایی برای واگذاری امالک علوی به مردم 
تشــکیل و دســتورالعمل واگذاری تصویب 
شد، اظهار کرد: در استان مازندران در شش 
مرحله قریب به ۶۶۰۰ سند امالک علوی به 
صورت رایگان به مردم واگذار شد که ارزش 
این امالک تقریبا ۱۹۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه از مــردم نیز تقاضا داریم 
بــرای دریافت ســند به نمایندگــی بنیاد 
مستضعفان مراجعه کنند، گفت: ۹۵ درصد 
اســناد امالک علوی به صــورت رایگان در 
اختیار مردم قرار می گیرد. زمان نام نویسی 
و ثبت درخواست مردم تا پایان سال گذشته 
بود اما امســال نیز این فرصت به مردم داده 
شد تا بتوانند تشــکیل پرونده داده و اسناد 
خود را دریافت کنند.سعیدی کیا با اشاره به 
اقدامات اشــتغالزای صورت گرفته در بنیاد 
مستضعفان در اســتان مازندران اظهار کرد:  
در طی دو سال گذشته به ازای هر سال ۲۰ 
میلیارد تومان و مجموعا ۴۰ میلیارد تومان 
اعتبار اشتغالزا در اســتان مازندران سرمایه 

گذاری شده است.
وی افزود: در زمینه توســعه پرورش ماهیان 
خاویاری در شمال کشور ۲۰ میلیارد تومان 

ســرمایه گذاری برای تولید ۲۰ تن گوشت 
انجام شــده و امیدواریم با این اعتبارات به 

رونق تولید ماهیان خاویاری کمک کنیم.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه خاویار 
ایران شهرت جهانی دارد و با کمک به توسعه 
آن از طریــق مردم می توان اشــتغالزایی و 
درآمد خوبی کســب کرد، گفت: ورود مردم 
به صحنه اقتصادی کشور موجب رونق تولید 
و رفع نیازهای جامعه می شــود و تجربه ای 
که در اعطای تســهیالت صورت گرفته این 
امر را به خوبی نشــان می دهــد.وی ادامه 
داد: تســهیالت اعطایی بنیاد مســتضعفان 
بــا پنج درصــد یارانه و پنج درصــد نیز از 
محــل اعتبارات معاونت مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری مجموعا ۱۰ درصد حمایت 
برخوردار می شود.ســعیدی کیــا با اعالم 
ســرمایه گذاری در ۶پــروژه تولید ماهیان 
خاویاری در اســتان مازندران، رتبه اســتان 
را در استفاده از تســهیالت سرمایه گذاری 
این بخش، پس از اســتان گیالن دوم اعالم 
و تصریح کرد: تسهیالت اعطا شده در توسعه 

بخش روستایی موثر خواهد بود.

در حال حاضر بخش مســکن با دو پارامتر 
امیدوارکننــده ی بیرونــی و یــک عامل 

رکودزای درونی مواجه است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، نتایج مثبت 
کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد به تدریج 
می تواند در بازارهای مولد مســکن و بورس 
نمایان شود. بنا به گفته ی مسعود خوانساری 
ـ رییس اتاق بازرگانــی تهران ـ کاهش نرخ 
ســود بانکی که در شهریور ماه اتفاق افتاد به 
نظر می آید که عالئم آن در اقتصاد خودش را 
نشان می دهد که یکی از این آثار آن گرایش 
به ســمت سرمایه گذاری در مسکن و بورس 
است.بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 
بخــش اقتصاد و رابطه پســین با ۵۶ بخش 
اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به 
ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم 
ایجاد شده اســت. همچنین سهم مسکن و 
ساختمان در اشــتغال مستقیم کشور حدود 
۱۲ درصد و تعداد شاغالن این بخش نیز ۳.۱ 
میلیون نفر هستند. با این حال در ادوار رکود 
و رونق بخش مسکن این تعداد در نوسان بوده 
اســت.بعد از جهش قیمت مســکن در سال 

۱۳۹۱ که نتیجه ی تصمیمات اقتصادی کالن 
دولت های نهم و دهــم و جهش یکباره نرخ 
ارز در پایان آن دولت بود، بخش مسکن وارد 
رکود شــد و هنوز به طور کامل رونق نگرفته 
اســت. با این حال نشانه های پیش رونق این 
بخش در هشــت ماهه سال جاری با افزایش 
میانگیــن 7.7 درصــدی معامــالت و 7.۱ 
درصدی قیمت مســکن شــهر تهران دیده 
می شود.این افزایش نســبی، فعاالن صنعت 
ســاختمان را تا حدودی به ســرمایه گذاری 
امیدوارکرد امــا در هفته های اخیر به یکباره 
قیمت دالر از محدوده ۳7۰۰ تومان به ۴۲۰۰ 
تومان رســید که افزایش قیمت مسکن را با 
فاصله ی زمانی محتمل کرده است. این اتفاق 
می تواند منجر به تشدید رکود بخش مسکن 
شود. از همین حاال هم برخی از فروشندگان 
قیمت های پیشنهادی را باال برده اند.این اتفاق 
از یک ســو می تواند به افزایش جذابیت بازار 
مسکن برای ســرمایه گذاران و از سوی دیگر 
افزایش باالتر از نرخ تورم در بخش مســکن 
شــود. با کاهش ســود بانکی به ۱۵ درصد 
احتمال خروج ســرمایه ها از بانک و ورود به 
بازار مســکن وجود دارد؛ اما مساله این است 
واحدهایی که تولید خواهد شــد نباید باالتر 
از قدرت خرید اقشــار متوسط و پایین باشد. 
در این شــرایط، رییس سابق اتحادیه امالک 
معتقد اســت بازار مسکن آبســتن حوادث 
بسیاری است.مصطفی قلی خسروی می گوید: 
وقتی دالر به ۴۲۰۰ تومان رســیده احتمال 
این که باز هم قیمــت دالر افزایش پیدا کند 
وجود دارد. مرجع کار اقتصادی هم دالر است.

تنظیم شناسنامه وضعیت 
اقالم حساس

معاون وزیر صنعت از تنظیم شناسنامه وضعیت کاالهای اساسی 
خبرداد و گفت: اجازه گرانفروشی کاالهای اساسی داده نمی شود 

و بازار این کاالها به صورت مرتب، رصد خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمود نوابی پیش بینی و مدیریت 
بازار در حوزه کاال، خدمات و نظارت پیشگیرانه بر تامین، توزیع، 
قیمت کاال و خدمات اولویت دار را از جمله مواردی دانست که از 
سوی سازمان حمایت مورد پیگیری قرار می گیرد و گفت: عرضه 
و فروش کاالی قاچاق، نظارت بر عملکرد و فعالیت شــرکتهای 

پخش و فروشــگاههای زنجیره ای به منظــور جلوگیری از بروز 
تخلفات اقتصادی احتمالی از قبیل گرانفروشــی، کم فروشــی، 
عرضه خارج از شبکه، فروش اجباری و احتکار به صورت جدی 
مورد پیگیری واقع می شود.معاون وزیر صنعت افزود: رصد روند 
تغییرات قیمت و توزیع محصوالت غذایی و کشــاورزی، فلزی 
و غیرفلزی به ویژه کاالهای مشــمول اولویت اول مصوبه ستاد 
هدفمندســازی یارانه ها  از جمله گندم، آرد، نان، قند و شکر، 
مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتی، گوشت قرمز، کره، شیرخام، 
کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصوالت لبنی پرمصرف )شیر، 
پنیر، ماســت(، انواع کاالهای یارانه ای )حسب ضرورت و اعالم 
کارگروه تنظیم بازار( در سطح کشور به صورت مرتب صورت می 
گیرد.وی با اشاره به تنظیم گزارش های مربوط برای دستگاههای 
مسئول و کارگروه تنظیم بازار، از تهیه و تنظیم شناسنامه وضعیت 
کاالهای حساس خبر داد و گفت: این موضوع، یکی از مهمترین 

اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
نوابی، تهیه گزارش های کارشناســی در زمینه کاال و خدمات، 
تحقیق و مطالعه تطبیقی نهادهــای نظارتی دولتی، مردم نهاد 
و خصوصی در ســایر کشــورها را از دیگر اقدامات انجام گرفته 
برشــمرد و تصریح کرد: همواره تالش شــده تا مدیران ارشد و 
کارشناسان این سازمان، حضوری  موثر و تصمیم ساز در جلسات 
ستاد هدفمندسازی یارانه ها، کارگروه تنظیم بازار و سایر جلسات 
مرتبط داشته باشند و منطبق با وظایف ذاتی، قانونی و تکلیفی و 
حمایت توأمان از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایفای 
نقش نماید.وی اظهار داشــت: همچنین در راستای حمایت از 
تولید ملی، بررسی مسائل و مشکالت صنایع و واحدهای تولیدی 
و انعکاس بــه مراجع ذی ربط صورت گرفته و پیگیری الزم در 
ایــن خصوص و نیــز  احصاء و اظهار نظــر در خصوص قوانین 

بازدارنده و مخل تولید انجام شده است.
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اینکه  تا  کنيم  زندگي  ثروتمند  است  بهتر 
ثروتمند بميریم.

 جانسون

سخن حکيمانه

اندک اندک جمع مستـــــــان می رسند
اندک اندک مــــــــی پرستان می رسند

دلنــــــــــوازان نازنــــــــــــازان در ره اند
گلعــــــذاران از گلستــــــــان می رسند

 امروز  با موالنا

بی توجهی به تولید داخلی و واردات کاالهای 
غیرضروری

کاریکاتور

»وقتی برگشتم« در دانشگاه لوزان

فیلم »وقتی برگشتم« در چارچوب برنامه ویژه نمایش فیلم های ایرانی 
در دانشگاه لوزان به روی پرده می رود.به گزارش پیام زمان از روابط 
با  آمده  عمل  به  هماهنگی های  پی  در  فارابی،  بنیاد سینمایی  عمومی 
ایرانیان دانشگاه ای پی اف ال - ایرسا، فیلم »وقتی برگشتم«  انجمن 
ساخته وحید موساییان )که با نام »قشنگ و فرنگ« اکران شده است( 
در روز ۲۴ آذر برای دانشجویان ایرانی و خارجی به نمایش در می آید.

گفتنی است این اقدام در راستای ساماندهی نمایش فیلم های ایرانی در 
گرفته  قرار  فارابی  سینمایی  بنیاد  کار  دستور  در  اروپایی  دانشگاه های 
و پیش از این، فیلم های »خانه ای در خیابان چهل و یکم« و »سینما 
نیمکت« در این برنامه ویژه حضور داشته اند.فیلم »وقتی برگشتم« پیش 
از این نیز در جشنواره های معتبری از جمله فیلم فِر )کوزوو(، بوسان 
)کره جنوبی(، سائوپائولو )برزیل( و پنجمین هفته فیلم خانه آسیا حضور 

داشته است.

2 فیلم از فیلمساز ایرانی از جشنواره های خارجی 
جایزه گرفتند

۲ فیلم کوتاه از جواد دارایی با نام های »حد« و »من اینو دوست ندارم« 
از جشنواره های خارجی جایزه گرفتند.

 فیلم کوتاه »من اینو دوست ندارم« ساخته جواد دارایی برنده جایزه روباه 
طالیی در بخش بهترین فیلم سخن آزاد از جشنواره کالت فیلم کلکته 
۲۰۱7 شد.جشنواره کالت فیلم کلکته از نوامبر ۲۰۱۶ به صورت ماهانه 
برگزار می شود.همچنین به تازگی فیلم کوتاه »حد« دیگر ساخته این 
 fifty reel Hallow›s Eve Challenge کارگردان در جشنواره
چهار جایزه را از آن خود کرده است.»حد« برنده بهترین بازیگر برای 
داوود معینی کیا، بهترین تدوین و و بهترین فیلمنامه برای جواد دارایی 
شد. این فیلم عالوه بر این به عنوان دومین فیلم برتر جشنواره انتخاب 
شد و جایزه ۵۰۰ دالری این بخش را دریافت کرد.این جشنواره که هر 
ساله در کشور آمریکا برگزار می شود، روی آثار کارگردانانی تمرکز دارد 

که در طی ۵۰ روز توانسته اند فیلمشان را تولید کنند.

دیدار نیکی کریمی با تهیه کننده
 »برکینگ بد« و »بازی تاج و تخت«

نیکی کریمی که برای حضور در جشنواره فیلم دبی به امارات رفته است؛ 
با تهیه کننده سریال »برکینگ بد« دیدار کرد.

میشل مک الرن، تهیه کنندگی و کارگردانی بخش هایی از سریال های 
برکینگ بد، مردگان متحرک و بازی تاج و تخت را برعهده داشته است 
و برای سریال برکینگ بد برنده جایزه امی شده است. فیلم سینمایی 
آذر به کارگردانی محمد حمزه ای و تهیه کنندگی نیکی کریمی هم اکنون 

در ایران درحال اکران است.

آن سوی آبها کتاب »چرا آواز می خوانی 
زنجره؟« منتشر شد

آواز  »چرا  کتاب 
زنجره؟«  می خوانی 
غیرمستقیم  طور  به 
آموزش  کودکان  به 
چطور  می دهد، 
هم  با  می توانند 

ارتباط برقرار کنند.
آواز  »چرا  کتاب 

شباهت هایی  به  زنجره؟«  می خوانی 
می پردازد که هرکدام از ما ممکن است با 
وجود تفاوت های متعدد در ظاهر یا سبک 
زندگی مان با هم داشته باشیم و کافی است 
با یکدیگر گفتگو کنیم تا به این شباهت ها 
مرد  ماجرای  این کتاب،  ببریم.داستان  پی 
به  گیتار  که  می کند  روایت  را  خوانی  آازه 
دست گرفته و در باغی تنها نشسته و منتظر 
است تا زنجره بیاید و آواز بخواند. زنجره ای 
که هر وقت شاد است یا غمگین؛ عر زمان 
تنهاست یا عاشق می شود آواز می خواند و 
مرد آوازه خوان هم در تمامی این لحظات 
می کند. خواندن  آواز  به  شروع  که  است 

زنجره؟«،  می خوانی  آواز  »چرا  کتاب  در  
آشنایی  موجب  که  است  کردن  گفتگو 
بیشتر و نزدیی زنجره و مرد آوازه خوان به 
بکدیگر می شود. کتابی که می تواند به طور 
که  دهد  آموزش  کودکان  به  غیرمستقیم 
چطور می تواتند با هم ارتباط برقرار کنند 
و به اشتراکات میان یکدیگر پی ببرند.بابک 
صابری نویسنده کتاب »چرا آواز می خوانی 
او که بیشتر  زنجره؟« متولد ۱۳۴۴ است. 
شناخته  ارتوپد  جراح  یک  عنوان  به 
داستان  نوشتن  به  زیادی  عالقه  شده، 
برای  کتاب  چندین  و  دارد  کودکان  برای 
انگلیسی،  زبان های  به  که  نوشته  کودکان 
فرانسوی، چینی، ایتالیایی و... ترجمه شده 
است و از میان آثار او می توان به »دوست 
بزرگ«، »کالغ سیاه به سفر می رود«، »آبی 
گفت...«، »دختر بی بی گالب« و »دوست 
من عنکبوت« اشاره کرد.نگین احتسابیان، 
تصویرگر کتاب است و این اثر، یکی از ۱۵ 
اثر منتخب راه یافته به مسابقه تصویرگری 

براتیسالوا ۲۰۱7 از سوی ایران است.
زنجره؟«  می خوانی  آواز  »چرا  کتاب 
نگین  تصویرگری  با  صابری  بابک  نوشته 
احتسابیان از سوی کتاب های طوطی)واحد 
کودک و نوجوان انتشارات فاطمی( در دو 
تومان  هزار   ۱۰ قیمت  به  و  نسخه  هزار 

منتشر شده است.

در دنيای کتاب

»بیدار شو آرزو« از 2۵ آذر 
اکران می شود

ساخته  آرزو«  شو  »بیدار  سینمایی  فیلم 
کیانوش عیاری با موضوع زلزله بم از ۲۵ آذرماه 
اکران خود را در سینماهای هنر و تجربه آغاز 
خواهد کرد. فیلم سینمایی »بیدار شو آرزو« 
که سال ۱۳8۳ با موضوع زلزله در شهر بم 
تولید شده تاکنون فرصت اکران پیدا نکرده 
است و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی از روز شنبه 
تجربه«  و  »هنر  سینماهای  در  ماه  آذر   ۲۵
جعفری،  کند.بهناز  می  آغاز  را  خود  اکران 
مهران رجبی،  مهدی جعفری، محمدحسین 
اکبری، احسان رضوانی،  سحر ساالری و زینب 
شو  »بیدار  سینمایی  فیلم  بازیگران  زمانی 
آرزو« هستند.همچنین مراسم افتتاحیه فیلم 
سینمایی »بیدار شو آرزو« نیز روز شنبه ۲۵ 
آذرماه با حضور چهره های فرهنگی و هنری 

در موزه سینما برگزار خواهد شد.

خبر

گفت:  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر 
باعث  ایده های پژوهشی  تجاری سازی 
توسعه و اشتغال می شود و رهبر معظم 
انقالب نیز در سال اقتصاد مقاومتی ما را 

به آن رهنمون کرده اند.
گشایش  آیین  در  غالمی  منصور 
دستاوردهای  نمایشگاه  هجدهمین 
پژوهش فناوری و فن بازار در نمایشگاه 
امسال  شعار  افزود:  تهران  المللی  بین 
سازی  تجاری   « پژوهش  نمایشگاه 
حرکت  این  امیدواریم  است،  فناوری« 
ثروت  به  فناوری  و  علم  تبدیل  موجب 
هفته  مناسبت  داد:  ادامه  شود.وی 
است  فرصت  یک  فناوری  و  پژوهش 
برای اینکه در زمان کوتاهی به عملکرد 
سالیانه مجموعه مراکز علمی و فناوری 
داد:  ادامه  علوم  شود.وزیر  توجه  کشور 
های  سرمایه  فناوری  و  علمی  مراکز 
با  اید  رو  این  از  هستند،  جامعه  اصلی 
ذهن  دارای  مجموعه  این  به  اعتماد 

و  ها  ایده  تبلور  برای  را  شرایط  خالق، 
خالقیت ها فراهم کنیم.

وی تاکید کرد: مجموعه های دانشگاهی 
و  اساتید  چون  باالیی  های  ظرفیت 
در  را  تکمیلی  تحصیالت  دانشجویان 
پژوهش  و هدایت  توجه  و  دارند  اختیار 
ثمر  به  به  کاربردی شدن،  به سمت  ها 
کارگیری  به  زمینه  در  آرزوها  رسیدن 

علم منجر خواهد شد.
رشد  مراکز  و  ها  پارک  افزود:  غالمی 
توفیقات قابل توجه ای در گردآوری ایده 
تعداد  و  دارند  بازار  به  آنها  ها و هدایت 
رو به افزایش شرکت های دانش بنینان 
خوشحالی  باعث  اخیر  های  سال  در 
سیر  اگر  رو  این  از  است،  امیدواری  و 
سابقه این حرکت ها را نگاه کنیم باید با 

امیدواری تالش خود را مضاعف کنیم.
از  بخشی  قراردادن  گفت:  علوم  وزیر 
این دستاوردها در نمایشگاه بین المللی 
می  ها  استان  سایر  های  نمایشگاه  و 

مندان  عالقه  برای  باشد  فرصتی  تواند 
به خصوص دانش آموزان و دانشجویانی 
دستاوردها  مالحظه  با  توانند  می  که 
تا فرصت  ایده های جدید مطرح کنند 
پر  با  شود.وی  فراهم  بیشتر  شکوفایی 
به  پژوهش  تبدیل  دانستن  اهمیت 
بازارها  فناوری اضافه کرد: در بحث فن 
تومان  میلیارد   77 حدود   ۹۵ سال  در 

فروش  که  است  شده  منعقده  قرارداد 
آن  به  اگر  را  ها  پارک  در  فنی  دانش 
 ۲77 حدود  در  مبلغی  به  کنیم  اضافه 
رسد.هجدهمین  می  تومان  میلیارد 
پژوهشی  دستاوردهای  نمایشگاه 
فناوری و فن بازار از ۲۲ تا ۲۶ آذر ماه 
نمایشگاه  در  پژوهش  مناسبت هفته   به 

بین المللی تهران برگزار می شود. 

وزیر علوم:

 تجاری سازی ایده های پژوهشی توصیه و اشتغال 
به همراه دارد

کیومرث  سالگی   ۶8 جشن  با  ماه«  «تولد  ویژه برنامه 
پوراحمد با حضور جمعی از هنرمندان و عالقه مندان در 

موزه هنرهای دینی امام علی )ع( برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان از رسانه خبری سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران، بیست و هشتمین »تولد ماه« 
به مناسبت زادروز کیومرث پوراحمد کارگردان باسابقه 
با   ۱7:۳۰ ساعت  آذرماه   ۲۵ شنبه  تلویزیون  و  سینما 
موزه  در  عالقه مندان  و  هنرمندان  از  جمعی  حضور 
می شود.کیومرث  برگزار  علی)ع(  امام  دینی  هنرهای 
اصفهان؛  نجف آباد  در   ۱۳۲8 آذر   ۲۵ متولد  پوراحمد 
کارگردان، فیلمنامه نویس، تدوینگر و تهیه کننده است. 
پوراحمد کارش را با نقدنویسی آغاز کرد و از ۱۳۵۳ با 
وارد  دود  بدون  آتش  تلویزیونی  مجموعه  در  دستیاری 
از زندگی خود  الهام  گرفته  یلدا  فیلم شب  سینما شد. 
باعنوان  کتابی  در  را  خود  حال  شرح  پوراحمد  اوست. 
مجموعه  است.  کرده   منتشر  نیمه تمام«  »کودکی 
»قصه های مجید« یکی از ماندگارترین آثار او به شمار 
هشتمین  و  بیست  در  حضور  برای  می رود.عالقه مندان 
علی  امام  دینی  هنرهای  موزه  به  می توانند  ماه  تولد 
اسفندیار خیابان  )عج(،  ولی عصر  خیابان  در  واقع   )ع( 

 مراجعه کنند.

جشن 6۸ سالگی کیومرث پوراحمد در 
موزه امام علی )ع( برگزار می شود 

فیلم سینمایی »دختر…پدر…دختر« به کارگردانی پناه بر 
خدا رضایی از ۲7 آذر در هنر و تجربه به نمایش درمی آید.

به گزارش رسیده، »دختر…پدر…دختر« به کارگردانی و 
تهیه کنندگی پناه بر خدا رضایی روایتی از داستان زندگی 
یکی   … مسلول  یکی   … بکر  طبیعتی  در  خواهر  سه 
مجنون … یکی دلداده … با پیوندی از نقاشی و سینما را 
روایت می کند.این فیلم تاکنون در جشنواره های مختلف به 
نمایش درآمده و واکنش مثبت منتقدان منتقدین ورایتی، 
هالیوود ریپورتر و اسکرین دیلی را به دنبال داشته است.

اکران فیلم »دختر…پدر…دختر« از ۲7 آذر ماه در گروه 
هنر و تجربه آغاز می شود و مراسم آیین دیدار و افتتاحیه 
می شود. برگزار  سینما  موزه  در  ماه  دی  دوم  نیز  فیلم 

عوامل فیلم سینمایی »دختر…پدر…دختر« عبارتند از: 
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان: پناه برخدا رضایی؛ مدیر 
فیلمبرداری: محمدرسولی،صدابردار: امیرعلی اعالیی،طراح 
صحنه و لباس : لیلی بک محمدی،تدوین : قاسم خدابنده 
 : قورچیان،موسیقی  حسین   : صدا  ترکیب  و  لو،طراحی 
امید رئیس دانا،تصحیح رنگ و نور: عماد خدابخش،طراح 
پوستر : بهزاد خورشیدی؛ مدیرتولید: فرشید آذری،دستیار 
ای:  رسانه  الطافی،مشاور  کیانوش  ریز:  برنامه  و  کارگردان 
احمدنیا، جمیله  نصیری، رضا  رایا  بازیگران:  زادمهر؛  علی 

رحیمی، خدیجه رحیمی، حسین رحیمی.

اکران »دختر…پدر…دختر« در هنر و 
تجربه

منتفی »شهرزاد«  چهارم  فصل   ساخت 
 به نظر می رسد.

که  است  مدتی  »شهرزاد۳«  مجموعه  تصویربرداری 
به پایان رسیده است. این در حالی است که پیش از 
پایان بهمن ماه  تا  قرار است که  بود  این عنوان شده 
خبری  سکوت  در  اما  کند.  پیدا  ادامه  تصویربرداری 

حدود ۲۰ روز پیش به کار خود پایان داد.
از طرفی پیش از این که زمزمه هایی از ساخت فصل 
چهارم این مجموعه به گوش می رسید، گویا یا نبود 
چهارم  فصل  ساخت  است  ممکن  حسینی  شهاب 
فصل  که  دید  و  بود  منتظر  باید  حال  شود.  منتفی 
خورد  می  کلید  حسینی  شهاب  حضور  بدون  چهارم 
این مجموعه می  از خیر فصل چهارم  کارگردان  یا  و 
این  که  بود  هایی  لوکیشن  از  یکی  قصر  گذرد!زندان 
قرار  ها  بودند.طبق شنیده  مستقر  آن  در  گروه  اواخر 
ایت که داستان فصل سوم بدون هیچ برش زمانی در 
ادامه فصل دوم باشد.به گزارش بانی فیلم ،هنوز زمان 
که  است  قرار  اما  نیست،  مشخص  سوم  فصل  توزیع 
پس از کامل شدن قسمت های بسیاری از فصل سوم، 
وارد بخش توزیع شود.فصل سوم این مجموعه از ۱۰ 

شهریور با حضور بازیگران اصلی کلید خورده بود.

انصراف شهاب حسینی از بازی در 
»شهرزاد4«

با  شهر  تئاتر  جشنواره  دوره  ششمین 
نویسنده،  مودبیان  داریوش  نکوداشت 
تئاتر  مدرس  و  مترجم  کارگردان،  بازیگر، 
تئاتر  حوزه  گزارش  شود.به  می  همراه 
گروه فرهنگی پیام زمان به نقل از روابط 
عمومی ششمین جشنواره تئاتر شهر؛ این 
جشنواره که در هر دوره گذشته خود به 
نام یکی از هنرمندان پیشکسوت و شناخته 
با  مزین شده، در دوره ششم،  تئاتر  شده 
نکوداشت داریوش مودبیان برگزار خواهد 
شد.بنا بر تصمیم شورای سیاست گذاری 
جشنواره مقرر شد، نکوداشت دوره ششم 
با نام و گرامیداشت حضور استاد داریوش 
و  موثر  تالش  ها  سال  پاس  به  مودبیان 
سازنده در زمینه گسترش هنر و بخصوص 

هنرهای نمایشی به این هنرمند اختصاص 
یابد.داریوش مودبیان در سال ۱۳۹۴ نشان 
شوالیه فرهنگ و ادب فرانسه را از سوی 
سفیر فرهنگ و ارتباطات فرانسه دریافت 
کرد.جشنواره تئاتر شهر در پنج دوره گذشته 
علی  همچون  هنرمندانی  نکوداشت  خود 
نصیریان ، داوود رشیدی ، مریم معترف، 
اکبرزنجان پور و محمود استاد محمد را برپا 
کرده و ششمین دوره خود را با ادای احترام 
کند.این  می  برگزار  مودبیان  داریوش  به 
جشنواره با دبیری شهرام کرمی به عنوان 
اصلی ترین رویداد تئاتر شهرداری تهران و 
از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران در پردیس تئاتر تهران و فرهنگسرای 

خاوران برگزار خواهد شد.

داریوش مودبیان در ششمین جشنواره تئاتر شهر تجلیل می شود

ساخت فيلم زندگی جی.کی. رولينگ جان فرانکو رزی: امکان نداشت به سينماحقيقت نه بگویيم

رولینگ«،  »جی.کی.  زندگی  فیلم 
نویسنده رمان های پرفروش »هری پاتر« 

وارد »لیست سیاه« هالیوود شد.
»ساندی مورنینگ هرالد« نوشت: فیلمی 
ـ  رولینگ«  »جی.کی.  زندگی  درباره 
خالق  و  انگلیسی  مشهور  رمان نویس 
»لیست  وارد  ـ  پاتر«  »هری  هفت گانه 
اما  محبوب،  فیلمنامه های  سیاه« 
شد.این  هالیوود  سینمای  ساخته نشده 
 ۲7۵ از  بیش  از  تحقیق  با  که  لیست 
استودیو و کمپانی فیلمسازی تهیه شده، 
به  هنوز  که  است  فیلمنامه هایی  ویژه 
پیش بینی  اما  نرسیده اند،  تولید  مرحله 
کنند. کسب  زیادی  محبوبیت  می شود 

»آنا  را  »رولینگ«  زندگی  فیلمنامه 
کالسن« به نگارش درآورده و در آن به 
از ۲۵ سالگی  ماجراهایی که »رولینگ« 
پشت سر گذاشته، می پردازد. در این فیلم 
عشق اول »رولینگ«، بارداری غیرمنتظره 
او، از دست دادن شغل و افسردگی و پس از 
آن،  نگارش رمان های »هری پاتر« نمایش 
سرشناسی  شد.بازیگران  خواهد  داده 
چون »جکی جیلنهال«، »سوفی ترنر« و 
»پاتریشیا آرکوئت« فیلمنامه های موجود 
در »لیست سیاه« را در توئیتر خود اعالم 
آمده،  بدست  آمار  به  توجه  با  کرده اند. 
در  زن  فیلمنامه نویسان  تعداد  رکورد 

قهرمان  و  شده  امسال شکسته  فهرست 
حدود نیمی از فیلم ها، زن هستند.»جی.

سرشناس  نویسنده  رولینگ«،  کی. 
انگلیسی که از سوی مجله »فوربز« عنوان 
لقب  جهان  ثروتمند  سلبریتی  سومین 
گرفته، پس از تمام شدن هفت گانه »هری 
موفقیت  پله های  پیمودن  به  هم  پاتر« 
فیلم جدیدی  داد. در سال ۲۰۱۶  ادامه 
برگرفته از کتاب های »هری پاتر« یعنی 
»هیوالهای خارق العاده و زیستگاه آن ها« 
که خود »رولینگ« نگارش فیلمنامه آن 
را نیز بر عهده داشت، اکران شد و بیش 
از ۴7۳ میلیون دالر در سینماهای جهان 

فروش داشت. 

جان فرانکو ُرزی یکی از میهمانان برجسته 
بین المللی  جشنواره  دوره  یازدهمین 
بخش  داوری  که  است  سینماحقیقت 
بین الملل  مسابقه  بلند  مستندهای 
گزارش  به  دارد.  برعهده  را  جشنواره 
درباره ی  ُرزی  جان فرانکو   ، زمان  پیام 
و  تهران  به  سفر  از  خود  انگیزه های 
شرکت در جشنواره سینماحقیقت گفت: 
متاسفانه سال گذشته درگیر سفرهایی 
برای نمایش فیلم آخرم »آتش در دریا« 
بودم که نامزد اسکار شده بود و به همین 
که  بزرگداشتی  در  نکردم  فرصت  دلیل 
حضور  شد،  برگزار  سینماحقیقت  در 
تا  دو  این  همزمانی  واقع  در  کنم.  پیدا 
اتفاق باعث شد نتوانم به ایران سفر کنم، 

چون درست همان زمان در آمریکا به سر 
می بردم تا در کمپین تبلیغاتی فیلمم برای 
جوایز اسکار حضور داشته باشم. بنابراین 
امکانش وجود نداشت؛ اما امسال وقتی به 
عنوان داور جشنواره دعوت شدم که برایم 
افتخاری بود، امکان نداشت بتوانم به این 
دعوت پاسخ منفی بدهم. از طرفی سال ها 
بود که دلم می خواست به ایران سفر کنم، 
در  سال هاست  ایران  سینمای  که  چرا 
سراسر دنیا شناخته شده و مطرح است. 
برای من شخصاً سینمای ایران یکی از 
بخش های  تاثیرگذارترین  و  مهم ترین 
فیلمسازی دنیاست. بنابراین، خودم هم 
عالقه داشتم که به اینجا سفر کنم. ُرزی 
پیرامون شناخت خود از فیلم های ایرانی 
تصریح کرد: اگر از من بخواهید مشخصاً 
این  با  نمی توانم.  ببرم،  نام  فیلم هایی  از 
حال یکی از بهترین فیلم های سینمای 
ایران که در سال های اخیر دیده ام فیلم 
»جدایی نادر از سیمین« بوده است که 
طول  در  است.  تاثیرگذاری  بسیار  فیلم 
این سال ها، همه فیلمسازانی که سینمای 
ایران به نوعی به دنیا معرفی کرده است، 
عرضه  را  تاثیرگذاری  فوق العاده  آثار 
روایت  مثل  جهاتی  از  حتی  و  کرده اند 
قصه و کدهای جهانی سینما بسیار بسیار 

انقالبی و جریان ساز به حساب می آیند. 


