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سرمقاله

سفارتی در بیت المقدس
َمذبحی در غزه

نگاه روز

شلتاق اسرائیل
 زیر چتر واشنگتن 

سفرهای افطار  
 تحت تاثیر بازار ارز

مراسم آتش بازی معموال برای جشن ها و 
مهمانی های خاص مورد استفاده است ولی 
نه از نوع اخیر آمریکایی اش.  در ماه های 
سفارت  انتقال  موضوع  بارها  ترامپ  اخیر 
المقدس  بیت  به  تل آویو  از  متحده  ایاالت 
های  واکنش  با  که  بود  کرده  مطرح  را 
بسیاری روبرو شد. عصر دوشنبه در حالی  
محل سفارت آمریکا واقع در بیت المقدس 
انتقاِل بحث برانگیز آذین  به مناسبت این 
شده بود و تقویم ها همزمانی این رویداد  با 
هفتادمین سالگرد اعالم استقالل اسرائیل و 
یک روز پیش از روز نکبت را یادآوری می 
دفاع  بی  مردم  تر  طرف  آن  کمی  کردند، 
فلسطین که هنوز به اعتراضات »بازگشت« 
ادامه می دادند مشغول دست و پنجه نرم 

کردن با نیروهای اسرائیلی بودند...
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2 باهره حیدری
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جوانان اولویت اعطای
تسهیالت اشتغال زایی باشند

 مهدی حیدری

 جالل خوش چهره

به گزارش زمان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در آیین افتتاح خط تولید سلول انسانی شرکت سل تک فارمد با اشاره به انتقال سفارت ایاالت متحده آمریکا به قدس اشغالی با انتقاد از 
عملکرد برخی حکام کشورهای اسالمی در موضوع قدس اشغالی اظهار کرد: متاسفانه بی عرضگی و بی کفایتی برخی حکام اسالمی به ویژه در سالهای اخیر باعث شده  تا  نمایشی از  هماهنگی و انسجام 

با اسرائیلی ها نشان دهند که  امروز  قلب ملت های مسلمان دنیا را به آتش کشیده است.

تاکید الریجانی برضرورت ساماندهی مدل های موفق کارآفرینی ؛ 
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انتقاد جهانگیری از  بی عرضگی برخی حکام کشورهای اسالمی

  توانمندی ایران باالتر از تصور آمریکا است

فیلتر  ، فیلترشکن ها 

بدلیل اثرات مخرب امنیتی

ایران به بخش خانگی و صنعتی عراق 

گازرسانی می کند

روند پرداخت تسهیالت اشتغال

 رضایت بخش نیست

به گزارش زمان ، وزیر ارتباطات گفت: یکی از دالیل مخالفت 
اپلیکیشین ها  از  برخی  اگر  که  است  این  فیلترینگ  با  دولت 
اثر مخربی داشته باشند، در کنار آن استفاده و فراگیر شدن 

فیلترشکن ها هم اثرات مخرب امنیتی زیادی دارند.

به گزارش زمان ، بهزاد بابازاده  مدیر امور بین الملل شرکت ملی 
گاز از آمادگی ایران برای گازرسانی به همه بخش های خانگی، 
تجاری و صنعتی عراق در مسیر خطوط انتقال گاز صادراتی دو 

کشور خبر داد.

به گزارش زمان ، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد 
ریاست جمهوری با اشاره به دستور اکید رئیس جمهور برای 
جذب منابع تسهیالت اشتغال روستایی تا پایان تیرماه گفت: 

روند پرداخت این تسهیالت رضایت بخش نیست. 367

ســخنگوی دولت گفت: اگر منافع مان ایجاب کند 
از برجام خارج می شــویم و غنی سازی را از زیر ٤ 
درصد به باالی ٢٠ درصد و یا هر آنچه می خواهیم 

می رسانیم.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدباقر نوبخت 
در نشســت خبری این هفته خود درباره حمله به 
دولت به بهانــه برجام، اظهار کرد: اکنون وقت آن 
نیســت که ذهن مســئوالن دیپلماسی کشور که 
درگیر سیاســت های جهانی هستند را با بیان این 
مطالب مشــغول کرد. ما نبایــد جز به منافع ملی 
بــه چیز دیگری فکر کنیم.وی در ادامه افزود: باید 
بررســی کنیم که آیا اساسا برجام برای اجرا شدن 
تمامی مجــاری حقوقی و قانونی خود را در داخل 
کشور طی کرده است و آیا براساس اجماع داخلی 
به اجرا درآمده اســت؟ و آیا اصال برجام درســت 
بوده اســت یا خیر؟ برجام تمــام مراحل قانونی و 
حقوقی خود را در داخل کشــور طی کرد؛ چه در 
مجلس و چــه نکاتی که رهبری مطرح کردند نیز 
رعایت شــد.برای ارزیابی از درستی اجرای برجام 

باید شــرایط ســال 9٢ را ببنیم. در ســال 9٢ ما 
در شــرایطی بودیم که با یک اتهام واهی از سوی 
رژیم صهیونیســتی کشــور ما تحریم شد و حتی 
کشــورهای دوســت ایران نیز از ما دفاع نکردند.

نوبخت با بیان اینکه براساس یک اتهام واهی کشور 
دچار محاصره اقتصادی شد تصریح کرد: آیا در آن 
مقطع دولت باید ایــن محاصره اقتصادی را تایید 
می کــرد یا در جهت رفع اتهامات وارده اقدام می 
کرد. اگر دولت هیچ اقدامی نمی کرد قطعا تاریخ ما 
را نمی بخشید. ما باید اثبات می کردیم که فعالیت 
هسته ای ما نظامی نیست و این تایید را از آژانس 
گرفتیم. با برجام تحریم ها علیه ما رفع شد هرچند 
مشــکالتی از قبیل ارتباطات بانکی باقی ماند. اما 
ایران از محاصره اقتصادی خارج شــد.وی با تاکید 
بر اینکه برجام اقدام درستی بود که از سوی دولت 
انجام گرفت خاطر نشــان کرد: در شرایط تحریم 
این ملت بود که باید هزینه سنگینی می پرداخت. 
دولــت را وادار نکنید برخی مســائل را بیان کند، 
چرا ما را وادار مــی کنید که  حرفهایی بزنیم که 

موجب سوءاستفاده دشمن شود.نوبخت در ادامه با 
بیان اینکه برجــام اجماع جهانی علیه ایران از بین 
رفت، بیان کرد: عدم همراهی اروپا با ترامپ آیا ارزش 
ندارد؟ نوع مقابله اتحادیه اروپا و از جمله فرانســه و 
انگلیس با آمریکا از دستاوردهای برجام بوده است. 
اکنون مردم جهان می دانند مواضع آمریکا درست 
نیست و این بزرگترین دستاورد ما است.وی تاکید 
کــرد: البته اگر منافع ما ایجاب کند حتما از برجام 
خارج می شویم. بازگشت به گذشته برای ما مشکل 
نیست. غنی ســازی را درآن شرایط با هر درصدی 
که تشــخیص دهیم انجام می دهیم و وقتی هم از 
برجام خارج شــدیم هیچ نیازی نیست که فعالیت 
های هسته ای ما تحت نظر طرف مقابل انجام شود. 
با از بین رفتن برجام آنها هستند  که ضرر می کنند 
و ما برای بازگشت به شرایط سال 9٢ مشکل نداریم 
البته اگر تحریم برای عــده ای منافعی دارد ، برای 
مردم زیان خواهد داشت بنابراین ما در دولت تالش 
می کنیم زورگویی های آمریکا به نتیجه نرسد.             
 ادامه در صفحه 3

سخنگوی دولت : برجام تصمیم درستی بود

منافع مان ایجاب کند از برجام خارج می شویم
آمادگی داریم به شرایطی به مراتب باالتر

 از قبل برجام بازگردیم

2

را  الزم  های  تضمین  ها  اروپایی  اگر  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
به  این صورت،  غیر  در  بود؛  نخواهد  پذیری  برگشت  بر  بدهند، ضرورتی 

شرایطی به مراتب باالتر از قبل از برجام بازخواهیم گشت.
انرژی  سازمان  رئیس  صالحی  علی اکبر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اتمی، دیروزدر حاشیه نشست با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تا چه اندازه به مذاکره با اروپایی 
ها امید دارید اظهار داشت: باید صبر کرد و دید؛ ما مذاکرات را بر اساس 
اعتماد پیش نمی بریم. وی با بیان اینکه این طور نیست بخواهیم مذاکرات 
با اروپایی ها را با خوش بینی پیش ببریم گفت: اساس بر بی اعتمادی است؛ 
رهبری معظم انقالب هم تاکید فرمودند که باید تضمین های الزم گرفته 
شود؛ این اصل گرفتن تضمین، نشان از بی اعتمادی جمهوری اسالمی به 

مجموعه کشورهای غربی که مشغول مذاکره با ما هستند، دارد. 
صالحی تصریح کرد: امیدواریم اروپایی ها بتوانند، خروج آمریکا را جبران 
کنند و به تعهدات خود عمل کنند. اگر اروپایی ها تضمین های الزم را 

بدهند، ضرورتی بر برگشت پذیری نخواهد بود؛ در غیر این صورت، اعالم 
کردیم در بُعد فنی، این آمادگی را داریم به شرایطی به مراتب باالتر از قبل 

از برجام بازگردیم.
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سفارتی در بیت المقدس، َمذبحی در غزه

مراسم آتش بازی معموال برای جشن ها و مهمانی 
های خاص مورد استفاده است ولی نه از نوع اخیر 
بارها  ترامپ  اخیر  های  ماه  در  اش.   آمریکایی 
موضوع انتقال سفارت ایاالت متحده از تل آویو به 
بیت المقدس را مطرح کرده بود که با واکنش های 
بسیاری روبرو شد. عصر دوشنبه در حالی  محل 

انتقاِل بحث  سفارت آمریکا واقع در بیت المقدس به مناسبت این 
برانگیز آذین شده بود و تقویم ها همزمانی این رویداد  با هفتادمین 
سالگرد اعالم استقالل اسرائیل و یک روز پیش از روز نکبت را یادآوری 
می کردند، کمی آن طرف تر مردم بی دفاع فلسطین که هنوز به 
اعتراضات »بازگشت« ادامه می دادند مشغول دست و پنجه نرم کردن 
با نیروهای اسرائیلی بودند. پیش تر وزیر دفاع اسرائیل اعالم کرده بود 
که ارتش این کشور مجاز است از تمام ابزارها برای جلوگیری از عبور 
فلسطینی ها از حصارهای مرزی استفاده کند! با همین فرمان بود که 
روز بازگشایی سفارت آمریکا در بیت المقدس به مرگبارترین روز در 
تاریخ مناقشات اسرائیل و فلسطینی ها از جنگ سال ٢٠۱٤ میالدی 
به این سو تبدیل شد.همه این جنجال ها را از چشم  ترامپ می بینند 
ولی باید گفت که انتقال سفارت نه تنها یک دغدغه دیپلماسی نیست 
بلکه یک موضوع سیاسی است. به گفته برخی مقامات ارشد در کاخ 
سفید این تصمیم که جز شعارهای انتخاباتی ترامپ هم بود بدون توجه 
به روند صلح در منطقه گرفته شده است. البته روندی که روی کاغذ 
است و در عمل رخ نمی نماید.  این که همه ی کوزه ها سر یک نفر آن 
هم چهره ای که به تازگی به عالم بی رحم سیاست پا گذاشته بشکند  
بی شک دلیلی دارد. در مبارزات انتخاباتی این پول است که در بسیاری 
از موارد تعیین کننده است.  شاید رد پای یک میلیاردر مشهور پشت 
این انتقال خونین باشد. کسی که هم از حزب لیکود اسرائیل حمایت 
می کند و هم از جمهوری خواهان ایاالت متحده. کسی که به او لقب 
»سازنده حاکمان« را می دهند در دنیای سیاست نمی شود دستش 
به خون انسان های بی گناه آلوده نباشد. روز گذشته درحالی تصویر 
ایوانکا ترامپ با کت و دامنی سفید و لبخندی عمیق مشغول سخنرانی 
است  روی  جلد چند مجله خودنمایی می کرد که تصویر مردی در 
مرز غزه روی صندلی چرخ دار بدون دو پا با یک زیر پیراهنی سفید 
در حال پرتاب سنگ به سوی سربازان اسرائیلی توجه کاربران بسیاری 
را در فضای مجازی به خود جلب کرده بود. در راستای نقش پر رنگ 
زنان در سیاست شاید یکی از بهترین مثال ها حضرت زینب )س( 
باشد. یک زن با آن همه مصیبتی که دید در یک سخنرانی کوبنده در 
میان سیاست مداران مرد دوران  نکاتی را عنوان کرد که تا به امروز می 
تواند درس عبرتی برای سیاست مداران باشد. حضرت زینب)س( به 
ما آموختند در مواجهه با یزیدیان زمانه و قاتالنی که دستشان به خون 
مسلمانان آغشته است نباید منفعالنه رفتار کرد بلکه باید با منطق و 
در عین حال با الفاظی قابل تامل جامعه را نسبت به کارهای آنان آگاه 

کرد. باشد که همه درس بگیریم.

Spring.6469@gmail.com

کارآفرینان یک میلیارد ریال تسهیالت می گیرند

معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: یک میلیارد 
ریال تسهیالت کم بهره به تشکل های کارآفرین جوانان در کشور 
تعلق می گیرد.به گزارش زمان به نقل ازایرنا، محمدمهدی تندگویان 
اظهار داشت: طرح های تشکل های جوان در بخش کارآفرینی پس از 
تصویب، در کمیته تخصصی برای اخذ تسهیالت تا سقف یک میلیارد 
ریال با سود چهار درصد به صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.

وی افزود: در سال جاری توانستیم سه شبکه ملی تخصصی جوانان 
را راه اندازی کنیم و بر این اساس، سومین شبکه حوزه کارآفرینی با 
برگزاری کارگاه های آموزشی و جشنواره انتخاب جوانان برتر کارآفرین 
کشور، در گیالن راه اندازی شده است. معاون وزیر ورزش و جوانان 
خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف ما در حوزه جوانان، اختصاص 
و  ها  استان  مراکز  در  جوان  خانه  ساخت  برای  مناسب  اعتبارات 
شهرستان هاست. تندگویان ابراز امیدواری کرد که مسئوالن با حضور 
در خانه های جوان، حرف های آنان را بشنوند و برای رفع مشکالت و 

معضالت جوانان، راهکارهای الزم را بیاندیشند.

استقبال امارات از خروج آمریکا از برجام

 وزیرامورخارجه امارات با استقبال از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در 
خصوص توافق هسته ای با ایران آن را یک موفقیت توصیف کرد.

نهیان،  آل  بن زاید  عبداهلل  شیخ  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
وزیرامورخارجه امارات متحده عربی که به واشنگتن سفر کرده است 
مهم  مسائل  درباره  و  دیدار  آمریکایی خود  همتای  پمپئو  مایک  با 
منطقه ای و جهانی گفت وگو کرد.وی با تشکر از وزیرامورخارجه آمریکا 
به عنوان یک شریک بزرگ گفت: من به شما به دلیل موفقیت های 
اخیرتان درباره کره شمالی و تصمیم اخیر آمریکا در خصوص توافق 

هسته ای با ایران به عنوان بخشی از این موفقیت ها تبریک میگویم.

اطمینان خاطر پلیس برای مراقبت از اطالعات 
مردم در پیام رسان های داخلی

اعالم  را  تأیید کشور  پیام  رسان های مورد  ناجا  رییس پلیس فتای 
کرد و به شهروندان اطمینان داد که از حریم خصوصی و اطالعاتشان 
استفاده نمی شود.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، سردار کمال هادیانفر 
درباره میزان امنیت پیام رسان های داخلی اظهارکرد: براساس مصوبات 
کارگروه امنیت شورای عالی فضای مجازی وضعیت ایمنی و امنیت 
تمامی پیام رسان های داخل کشور بررسی شده و مورد ارزیابی فنی 
قرار گرفته است و از میان پیام رسان های مختلف تعدادی از آنها که 
دارای تائیدیه های الزم بودند، انتخاب و معرفی شدند.رییس پلیس 
فیلتر شدن  از  مردم چگونه می توانند پس  اینکه  درباره  ناجا  فتای 
تلگرام در دام نرم افزارها و پیام رسان های غیرمجاز نیافتند، گفت: 
بیسفون،  ویسپی،  سروش،  آی گپ،  و  گپ  همچون  پیام رسان هایی 
بله و ایتا تاکنون جزو پیام رسان های داخلی هستند که فعالیتشان از 
سوی مرکز ملی فضای مجازی بالمانع اعالم شده و به عبارتی مورد 
تایید کشور است.وی درباره نظارت بر عملکرد این پیام رسان ها نیز 
افزود: شورای عالی فضای مجازی بارها اعالم کرده که مرکز ملی فضای 
مجازی و کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی بر عملکرد این 
پیام رسان ها نظارت دارد و به مدیران آنها نیز تاکید شده که باید از 
حریم خصوصی و اطالعات مردم مراقبت کنند.هادیانفر با بیان اینکه 
سرور این پیام رسان ها در داخل کشور است، اظهار کرد: ممکن است 
در آینده با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، پیام رسان های دیگری هم 
به پیام رسان های مورد تأیید، افزوده شود.وی با اشاره به سرورهای 
پیام رسان تلگرام به ایسنا گفت: سرورهای تلگرام در سه کشور است و 
به هیچ جا پاسخگو نیست، شخص آقای پاول دوروف نیز گرچه اصالتا 
روسی است؛ اما در چندین کشور سکونت دارد و یکبار در امارات است 
و چندماه بعد محل اقامتش را تغییر می دهد و متاسفانه این پیام رسان 

تلگرام هیچ دفتر مشخصی هم ندارد.

روحانی تاکید کرد:
ایران درصورت تامین کامل منافع 

در برجام می ماند

رییس جمهــوری بر لزوم ایســتادگی اروپا مقابل 
اقدام بی منطق آمریکا در تســری قوانین داخلی 
خود بــه جهان تاکید کرد و گفــت: ایران تنها در 
شــرایطی می تواند در برجام باقی بماند که به طور 
کامل از منافع آن بهره مند شــود.به گزارش زمان 
به نقل ازپایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی دیروز 
درمراســم دریافت اســتوارنامه »مارین موتوس« 
سفیر جدید اکرودیته اســتونی، با اشاره به روابط 
دوستانه و صمیمانه ایران و استونی، گفت: جمهوری 
اسالمی ایران آماده توسعه همه جانبه مناسبات و 
همکاری های فی مابین با استونی است.وی رایزنی و 
همکاری دو کشور در سازمان ها و مجامع بین المللی 
را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: ظرفیت ها و 
توانمندی های خوبی در بخش های مختلف تجاری 
و اقتصادی ایران و استونی وجود دارد که باید برای 
اســتفاده حداکثری از آنها تالش بیشتری داشته 
باشیم.رییس جمهوری با بیان اینکه هیچ مانعی در 
مسیر توسعه روابط دوستانه و همکاری میان ایران و 
استونی وجود ندارد، بر ضرورت تالش برای گسترش 
مناسبات دو کشــور در بخش های مختلف علمی، 
فرهنگی، اقتصادی و گردشگری تأکید کرد.روحانی 
با اشاره به خروج یکطرفه آمریکا از برجام و فرصت 
کوتاه اروپا برای اعالم موضع روشن و شفاف در قبال 
آن، گفت: ایران تنها در شرایطی می تواند در برجام 
باقی بماند که بــه طور کامل از منافع آن بهره مند 
شود.وی افزود: متأسفانه امروز آمریکا قصد دارد در 
اقدامی بی منطق و غیرحقوقی قوانین داخلی خود 
را به دیگر نقاط جهان گسترش دهد که باید همه 
کشورها از جمله اتحادیه اروپا در برابر آنها ایستادگی 

کنند.

سپاه سازمانی انسان محور است 
نه تجهیزات محور

 فرمانده کل ســپاه گفت: به گفته رهبری، ســپاه 
سازمانی فرهنگی ، سیاسی، امنیتی و نظامی است؛ 
سپاه سازمانی انسان محور است.به گزارش زمان به 
نقل ازایسنا، سردار محمد علی جعفری در افتتاحیه 
اولین بیمارستان تخصصی دندانپزشکی شهید شکری 
اظهار کرد: توجه ســپاه به موضوع درمان و خدمات 
پزشــکی در عرصه های مختلف از آنجایی است که 
سپاه پاســداران یک سازمان انســان محور است و 
نه تجهیزات محور.فرمانده ســپاه پاسداران  گفت: 
سازمانهای دیگر دنیا معموال محوریت قدرتشان بر 
تجهیزات، فن آوری و قدرت آتششان است؛ اما سپاه 
پاسداران که به فرموده رهبری یک سازمان فرهنگی 
،سیاســی ، امنیتی و نظامی است، الزم می داند که 
قدرت ســازمانی خود را بیش از گذشته در رابطه با 
نیروی انسانی توســعه بدهد؛ آن هم نیروی انسانی 
مومن، بصیر و انقالبی.وی ادامه داد: از شاخص های 
نیروی انقالبی ، مردمی بودن اســت. مردمی بودن، 
انقالبی بودن، والیی بودن سازمان سپاه را یک سازمان 
جامع و همه جانبه می کند که خدارا شکر می کنیم، 
ســپاه تا کنون این ویژگی ها را در خود حفظ کرده 
اســت.جعفری گفت: مشکل ما الگو گیری و تقلید 
از سیســتم های رایج در کشــور و دنیا است. وقتی 
می گویند یکی از ویژگی های سپاه نظامی بودن است 
، فکر می کنند ما می خواهیم از الگوهای ارتشی دنیا 
الگو بگیریم؛ این اشتباه است. تفاوت سپاه در همین 
ویژگی هایی است که ذکر شد؛ چرا که قبل از نظامی 
بودن سپاه یک سازمان مردمی ، فرهنگی و سیاسی 
است.وی یادآور شد: باید خدمات بیمارستان هایی که 
افتتاح می کنیم به مردم و خانواده های کادر سپاه ارائه 
شود.فرمانده کل سپاه گفت: معنای حرف هایم این 
نیست که سپاه صد در صد در کارها موفق بوده است. 
در اینجا موضوع منافع اقتصادی و درآمد مطرح می 
شود. باید مدام با این موضوع مبارزه کنیم. بسیاری  
از بیمارســتان های خصوصی برای توجه به موضع 
خدمات مناسب در اولویت قرار می گیرند، اما با هزینه 
بیش تر  هنر ما این اســت که یک مجموعه دولتی 
و حاکمیتی باشیم، خدمات ما ارزان باشد و هدفمان 

خدمت به مراجعه کنندگان باشد.

مذاکرات سطح باالی دو کره
 امروز برگزار می شود

وزارت اتحاد مجدد دو کره اعالم کرد، کره شــمالی 
و کره جنوبی دیروز توافــق کردند تا مذاکرات بین 
مقام های عالی رتبه دو کشــور ۱۶ مه جاری و برای 
بررسی گام های ضروری با هدف خلع سالح اتمی شبه 

جزیره کره صورت گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این نشست با هدف 
بررســی برنامه های خاص به منظور خلع ســالح 
اتمی شبه جزیره کره صورت می گیرد و در راستای 
مذاکرات بین مقام های دو کره در نشست ٢۷ آوریل 
سال جاری میالدی برگزار می شود.وزاری اتحاد مجدد 
دو کره در کره جنوبی در بیانیه ای اعالم کرد: دو کره 
نشستی را در سطح عالی امروز۱۶ مه در "خانه صلح" 

در دهکده پانمونجوم برگزار می کنند.

اخبار

سرمقاله

خبر

  ارزش هر کس 
به قدر هنر اوست

کالمامیر

معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از برخی 
حکام اســالمی، بی عرضگــی و بی کفایتی 
برخی حکام اســالمی را عاملی برشمرد که 
امروز قلب ملت های مسلمان دنیا را به آتش 

کشیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، اســحاق 
جهانگیری معــاون اول رئیس جمهوری در 
آیین افتتاح خط تولید سلول انسانی شرکت 
ســل تک فارمد با اشــاره به انتقال سفارت 
ایاالت متحده آمریکا به قدس اشغالی با انتقاد 
از عملکرد برخی حکام کشورهای اسالمی در 
موضوع قدس اشغالی اظهار کرد: متاسفانه بی 
عرضگی و بی کفایتی برخی حکام اسالمی به 
ویژه در سالهای اخیر باعث شده  تا  نمایشی 
از  هماهنگی و انســجام با اسرائیلی ها نشان 
دهند که  امروز  قلب ملت های مسلمان دنیا 
را به آتش کشــیده است. آنها باید نزد مردم 
مسلمان کشور خود برای شاهد بودن چنین 
صحنه هایــی خجالت بکشــند.وی در ادامه 
بــا تاکید بر اینکه امروز جمهوری اســالمی 
ایران در شــرایط جدیدی قرار گرفته است، 
اظهار کرد: واقعیتی که امروز وجود دارد این 
اســت که در دوران ٤٠ سال عمر جمهوری 
اسالمی، کشور انواع و اقسام دوران ها را اعم 
از دوران تحریــم آمریکا، دوران تحریم اروپا، 
دوران ســخت تحریم آمریکا، اروپا و شورای 
امنیت سازمان ملل و دوران هشت سال دفاع 
مقدس که طی آن تقریبا همه کشــورهای 
دنیا از جمله آمریکا، شوروی، فرانسه و برخی 
کشورهای منطقه در مقابل ما حضور داشتند 
را با موفقیت و سربلندی پشت سر گذاشتیم.

جهانگیری ادامــه داد: آخرین مرحله از این 
دوران ها، دوران تحریم های هسته ای بود که 
دولت یازدهم با شعار گفت وگو و حل و فصل 
منطقی مشکالت با دنیا کار خود را آغاز کرد 
و این کار منجر به توافق برجام شــد که طی 
آن بخشی از تحریم ها علیه ایران متوقف شد. 

طی این دوران نیز ما اقداماتی برای توســعه 
کشــور انجام دادیم.وی با اشاره به روی کار 
آمدن ترامــپ به عنوان رییس جمهور جدید 
آمریــکا و انجــام برخی اقدامــات غیرقابل 
پیش بینــی از ســوی او، خاطرنشــان کرد: 
رییس جمهــوری جدید آمریــکا با روی کار 
آمدن خود دست به اقدامات عجیب و غریبی 
از جمله اقدام مبنی بر تاســیس سفارتخانه 
در بیت المقدس زد اما کاری که پیش از آن 
انجام داده بــود اعالم خروج آمریکا از برجام 
بود. وی تصریح کرد: خروج آمریکا از برجام از 
جهات مختلف برای آنها به عنوان یک کشور 
بزرگ بی آبرویی اســت به این دلیل که آنها 
ساعت ها گفت وگو و مذاکره کردند و در این 
زمینه وقت بسیاری گذاشتند اما در نهایت از 

این توافق خارج شدند.
جهانگیری با اشــاره به آینده توافق برجام با 
توجه به خروج آمریــکا از این توافق، اظهار 
کرد: دربــاره اینکه با اروپایی ها و ســایرین 
دربــاره برجــام به چــه نتیجه ای برســیم 
همان طور که مقــام معظم رهبری فرمودند 

و رییس جمهوری نیز بــر آن تاکید کردند، 
ایران بر اساس روش خود راه را ادامه می دهد 
تا ملت بداند مســئوالن همه مسیرهایی که 
بتواند کــم زحمت ترین راه را پیش روی آنها 
قرار دهد طی خواهند کرد. با این وجود برای 
ما روشن است که تحریم های آمریکا سه الی 
شــش ماه دیگر باز می گردد. وی با تاکید بر 
اینکه توانمندی و قدرت جمهوری اســالمی 
ایران نسبت به شــناختی که آمریکایی ها از 
این کشــور دارند بسیار باالتر است، از برخی 
اظهارات و بزرگ نمایی مشــکالت در داخل 
کشور انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در داخل 
عادت کرده ایم که در مشکالت بزرگ نمایی 
و در بیــان توانمندی ها کوچک نمایی کنیم. 
این در حالی است که ما کشوری هستیم که 
از گذشته کارخانه و صنعت می ساختیم؛ ما 
صنعت نفت داریــم و امروز نیز یک واقعیت 
اســت که در صنایع مختلف از جمله نفت، 
گاز، سدســازی و ســاخت نیــروگاه دارای 
توانمندی هــای خوبی هســتیم. وی با بیان 
اینکــه امروز قدرت مهندســی و ســاخت 

تجهیزات در همه بخش های کشور ایجاد شده 
اســت، افزود: گرچه ممکن است در مقطعی 
که با دنیــا کار می کنیم، از نظر اقتصادی به 
مصلحت باشد که بخشــی از تجهیزات را از 
جای دیگــر وارد کنیم.جهانگیری در ادامه 
صحبت های خود با اشــاره به توانمندی های 
کشور در زمینه صنایع پیشرفته، فناوری نانو، 
بیوتکنولوژی و ســلول های بنیادین، تاکید 
کرد: در این شرایط آمریکایی ها فکر می کنند 
که اگر ما را تحریم کردند ما دیگر نمی توانیم 
یکســری از تجهیزات مورد نیاز خود را وارد 
کنیم. این فکر ناشــی از عــدم آگاهی آنها 
نسبت به توانمندی ها و موقعیت جغرافیایی 
کشور ایران است.جهانگیری خاطرنشان کرد: 
به لطف الهی با توجه به توانمندی های بزرگ 
انسانی و فیزیکی و مادی که در کشور وجود 
دارد در شرایط فعلی هیچ آسیبی به توسعه 
کشــور وارد نخواهد شــد و ما با موفقیت با 
در نظر گرفتن برخــی موضوعات این دوره 
را پشت ســر خواهیم گذاشــت.معاون اول 
هماهنگی  وحدت،  انسجام،  رییس جمهوری 
و همصدایی در داخل در مقابل دشــمنان را 
نخســتین الزمه عبور از شرایط فعلی عنوان 
و اظهار کرد: این موضوع نباید به شــعار این 
جناح یا آن جناح و تســویه حساب جناحی 
تبدیل شــود.وی با تاکید بر لزوم حمایت از 
دیپلمات های کشور در شرایط فعلی، افزود: 
کسانی که در خط مقدم قرار دارند باید مورد 
حمایت داخل کشــور قرار بگیرند تا بتوانند 
به خوبی در مسیر طراحی شده خود حرکت 
کنند.جهانگیــری اســتفاده از ظرفیت های 
انســانی و حضور نخبگان کشــور برای حل 
مشــکالت موجود را دومین نیاز امروز کشور 
عنوان کرد و گفــت: امروز باید ظرفیت های 
انسانی و نخبگان کشور برای کمک به ایجاد 
وحــدت و اتخاذ راهکارهــای مختلف برای 
پشت سر گذاشتن سختی ها روی کار بیایند.

انتقاد جهانگیری از بی عرضگی برخی حکام کشورهای اسالمی؛

  توانمندی ایران باالتر از تصور آمریکایی ها است

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب استفساریه مربوط به افزایش حقوق 
کارکنان به میزان ٢٠ درصد در جلســه امروز این کمیسیون خبر داد. به گزارش زمان به 
نقل ازایســنا، محمدرضا تابش در توضیح جلسه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
گفت: با توجه به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش ٢٠ درصدی حقوق کارکنان 
در صحن علنی، این موضوع در جلســه دیروز کمیسیون برنامه با حضور جمشید انصاری 
معاون رییس جمهور و مدیرانی از سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت.به گفته 
وی، بعد از بحث و تبادل نظر کمیسیون برنامه و بودجه این استفساریه را به تصویب رساند.

بر این اساس، کسانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند میزان افزایش حقوق آنها در 
سال جاری ٢٠ درصد خواهد بود و مابقی به صورت پلکانی یا نزولی افزایش حقوق دارند.

موضوع استفساریه این است آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک 
بند الف تبصره ۱٢ قانون بودجه 9۷ که طبقات پایین تر افزایش بیشتری برخوردار شوند، 
میزان افزایش پایین ترین طبقه ٢٠ درصد و باالترین طبقه یک درصد اســت که در پاسخ 
این موضوع تایید شده است.با توجه به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه، امروز در جلسه 

علنی کلیات و جزئیات این طرح دو فوریتی مورد بررسی قرار می گیرد.

محمد جواد ظریف پس از دیدار با موگرینی گفت: دیدار خوب و سازنده ای داشتیم.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا،  وزیر خارجه کشــورمان ادامه داد: ما برای گفت وگو با 
وزیران خارجه ســه کشور آماده ایم و در مسیر درســت برای حرکت رو به جلو هستیم 
تــا اطمینان حاصــل کنیم منافع همه اعضای باقی مانده برجام بــه ویژه ایران تامین و 

تضمین شود. 
وزیر امور خارجه کشــورمان گفت: در دیدار با موگرینی بر ضرورت اجرای کامل برجام 
توســط همه طرفهای باقی مانده و بهره مندی ایران از منافــع برجام و اینکه این بهره 
مندی ها تضمین شود تاکید شد.وی ادامه داد: درباره نحوه اقدام و چگونگی رسیدن به 

آن تضمین ها نیز کار را شروع کردیم.
همیــن طــور در طول یکی دو هفته آینده به صورت مشــترک در ســطح سیاســی و 
کارشناســی ادامه می دهیم در زمینه روش هایی که می شود منافع ایران و سایر طرف 

ها را تضمین کرد صحبت می کنیم. 
ما باید اطمینان حاصل کنیم یک طرف با خروج غیرقانونی اش نمی تواند نفع ببرد از این 

مساله و سایر اعضا نیز می توانند از حضور و باقی ماندن شان نیز منفعت ببرند.

تصویب استفساریه
 افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان 

تاکید ظریف بر تضمین 
بهره مندی های ایران از برجام

رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به 
موفقیت شرکت های دانش بنیان که توسط 
ارائه  جوانان اداره می شــود، بر ضــرورت 
تســهیالت ارزان قیمت با هدف اشــتغال 

جوانان تاکید کرد.
بــه گزارش زمان به نقل از خانه ملت، علی 
اسالمی   شــورای  مجلس  رئیس  الریجانی 
گفت: سیستم دیوانی کشور زمینه گردش 
اداری را ســاده نکرده اســت که در برخی 

نقاط نیاز به اصالح دارد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
با بیان اینکه ایرادی ندارد برخی مشــاغل 
از اســتثناء بــرای به کارگیــری مجــدد 
بازنشســتگان دربیایــد تا زمینــه حضور 
جوانان فراهم شــود، اظهار داشــت: با این 
حال این موضوع نمی تواند مشکل اشتغال 

را حل کند. 
وی افزود: الزم اســت برای اشتغال جوانان 
در نقاط دیگر ســاماندهی صورت گیرد و 
روی مدل های موفق کارآفرینی کار شــود 

تا اشتغال زایی صورت بگیرد. 

الریجانــی در ادامه بــا بیــان اینکه اکثر 
شــرکت های دانش بنیان را جوانان اداره 
می کنند کــه موفق هم هســتند، عنوان 
کرد: به این شــرکت ها تســهیالت ارزان 
قیمت داده می شود که می توان این مدل 
را تسری داد و بیش از پیش از این ظرفیت 
استفاده کرد چنانچه رشد ۱9 درصدی نیز 

برای این بخش در نظر گرفته شد. 
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه 
با بیان اینکه به ســایر مؤسســات نیز می 
توان تسهیالت داد تا بستر اشتغال جوانان 
فراهــم آید، گفت: الزم اســت زمینه های 
کارآفرینی تشــخیص داده شــده و تقویت 
شــود؛ قاطبه جوانــان نیز از فراکســیون 
جوانان ایــن را می خواهند که اقدامات به 

صورت ملموس صورت گیرد. 
وی در ادامــه با بیان اینکــه مرکز پژوهش 
هــای مجلس نیــز می تواند دربــاره نحوه 
اشــتغال برای جوانان کمک کنــد، یادآور 
شــد: برای مثال در حوزه کشاورزی شیوه 
های نوین کشاورزی گلخانه ای وجود دارد 

کــه جوانان می تواننــد در آن حضور پیدا 
کرده و بــا دریافت تســهیالت، کارآفرینی 
برای ٤ فصل سال داشته باشند لذا باید در 
تسهیالتی که برای روستائیان در نظر گرفته 

می شود، جوانان را اولویت داد. 
رئیس مجلس شــورای اســالمی در پایان 

خاطرنشــان کــرد: همچنین مــی توان با 
اســتفاده از تجربه سایر کشــورها در این 
زمینه اســتفاده کرد برای مثال بانکی را در 
نظر گرفت که جوانان پول های خرد خود را 
در آنجا قرار دهند تا در نهایت برای اعطای 

تسهیالت به خودشان استفاده شود.

تاکید الریجانی بر ضرورت ساماندهی مدل های موفق کارآفرین؛ 

  جوانان اولویت اعطای تسهیالت اشتغال زایی باشند

باهره حیدری
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شلتاق اسرائیل زیر چتر واشنگتن

 جالل خوش چهره

اسرائیل یکه تازی می کند. از پایان آخرین جنگ اعراب و اسرائیل در دهه 
۱9۷٠ تا کنون، رژیم اسرائیل هیچ گاه چنین بی پرده شلتاق نمی کرد.اگرچه 
جنگ های لبنان، عزه و انتفاضه فلسطینیان در سال های دهه 9٠ میالدی 
درنوع خود نمایشی از توسعه طلبی اشغالگرانه رژیم اسرائیل بود، اما پهنه 
خاورمیانه و خاصه سرزمین های فلسطینی چنین عرصه جوالن اسرائیلی ها 
نبود.روزدوشــنبه باریکه غزه صحنه کشتار بی رودربایستی فلسطینیان 
معترض توسط نظامیان اســرائیلی شد. ده ها فلسطینی کشته شدند تا 
روز نکبت) ٢٤ اردیبهشت،سالروز اشغال فلسطین( و در آستانه گشایش 
غیر قانونی سفارت ایاالت متحده در بیت المقدس در ٢5 اردیبهشت، رژیم 
اسرائیل اقتدار ساختگی خود را به رخ مخالفانش بکشد. پیش بینی می شود 
خشونت های جاری تا هفته های آینده همچنان و بسا با شدت بیشتر ادامه 
یابد. کشتار غزه به همراه اعتراضات سراسری فلسطینیان در کرانه باختری 
و حتی درون اسرائیل، پیام هشدار دهنده  به جهان برای شروع دورتازه  ای 
از بی ثباتی و وخامت اوضاع در خاورمیانه است. این وضع محصول بازگشت 
به سیاست یکجانبه گرای واشنگتن در خدمت به تثبیت صهیونیست های 
اشــغالگر است.همین هفته گذشــته و برای چندمین بار، جنگنده های 
اســرائیلی اهداف چندگانه ای را در خاک سوریه هدف موشک و بمباران 
قرار دادند؛ برای مردم لبنان چنگ و دندان نشــان داده و به تهدیدهای 
خود علیه ایران افزوده اند. قلدر مآبی صهیونیست ها ممکن نبود اگر حمایت 
بی دریغ و چشم بسته دولت امریکا و سکوت دولت های عربی به این رژیم، 
فرصت شلتاق نمی داد.واشنگتن در واکنش به کشتار فلسطینیان در غزه، 
ضمن تأئید و پشتیبانی از رژیم ماجراجوی اسرائیل، بر به رسمیت شناختن 
بیت المقدس به عنوان پایتخت این رژیم تأکید کرده و گستاخانه آن را یک  
"حقیقت تاریخی "  خوانده اســت. جالب اینکه در ادامه بر کوشش های 
واشنگتن برای روند صلح نیز تأکید کرده است.انتقال سفارت ایاالت متحده 
از تل آویو به بیت المقدس، چنگ اندازی به باورهای جهان اســالم است. 
این اقدام به برافروختن شعله های خشــم دوباره ای خواهد انجامید که 
حتی دامن متحدان عرب اسرائیل را می گیرد. اروپائیان که هنوز در شوک 
خروج غیر منطقی و بی ثبات کننده امریکا از برجام هســتند، با نگرانی و 
هوشمندی، حضور در مراسم انتقال سفارت را تحریم کرده اند. ٢3 کشور از 
جمع ٢8 کشور عضو اتحادیه اروپا اعالم کرده اند که در این مراسم حضور 
نخواهند یافت. آنها نیک می دانند که سیاست های ماجراجویانه با معیارهای 
دوگانه واشنگتن، آسیب مستقیم به روند مذاکرات صلح فلسطینـ  اسرائیل 
وارد می کند. "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد فلسطینی اقدام امریکا 
را "زدن آخرین میخ برتابوت صلح" خوانده است.مقام های رژیم اسرائیل 
کوشــیده اند اعتراض خشم آلود فلسطینیان را به تحریکات ایران مربوط 
کنند. این درحالی است که جهان اســالم اقدام امریکا را در به رسمیت 
شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین، توهین آشکار به خود 
تلقی می کند. بنابراین نه تنها مردم فلسطین، بلکه مسلمانان جهان به این 
اقدام معترضند و اعتبار سیاست های منطقه ای ایاالت متحده را به چالش 
خواهند کشید.رژیم اسرائیل این روزها به پشتوانه حمایت های واشنگتن 
و برخی دولت های عربی منطقه شــلتاق می کند، اما هزینه آن گسترش 
بی ثباتی و ناآرامی در سراسر منطقه خواهد بود. ممکن است در کوتاه مدت 
اوضاع به نفع رژیم اسرائیل نمایانده شود، ولی در بلند مدت اینگونه نخواهد 
بود. انتقال ســفارت ایاالت متحده به بیت المقدس و کشتار فلسطینیان 
تلنگری هشیار کننده به تصوراتی است که در افکار عمومی منطقه القاء 
شده است؛ اینکه عامل بی ثباتی در منطقه همچنان رژیم اسرائیل است.  

مجلس ؛ جرائم مرتکبین پولشویی 
را مشخص کرد

نمایندگان مجلس جرائم مرتکبین پولشویی را مشخص کردند.به گزارش 
زمان به نقل ازخانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروزمجلس شورای 
اسالمی با ماده ۷ الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی در خصوص ضوابط 
و تکالیف دستگاه ها برای مقابله با پولشویی با ۱٤5 رأی موافق، 38 رأی 
مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع ٢3۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت 
کردند.همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت، با مصادره اموال، درآمد و 
عواید حاصل از جرم پولشــویی موافقت کردند.براین اساس، اصل مال و 
درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی )و اگر موجود 
نباشــد مثل یا قیمت آن(، مرتکبین جرم پولشویی مصادره می گردد و 
همچنین چنانچه جمع اموال، درآمدها و عواید مذکور تا ۱٠ میلیارد ریال 
باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری 
درجه چهار و در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل 
وجوه با ارزش مالی که مورد پولشــویی واقع گردیده محکوم می شوند. 
در ادامه نمایندگان، دســتگاه های ارائه کننده اطالعات مالی مربوط به 
پولشویی به شوراها و مرکز اطالعات مالی را مشخص کردند. بر اساس ماده 
۶ الیحه مذکور، این متن جایگزین ماده )۱( قانون فعلی می شود: در ماده 
۶ آمده است که کلیه اشخاص موضوع ماده )5(، از جمله گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، سازمان مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، دفاتر 
اسناد رسمی، وکالی دادگســتری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان 
رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطالعات مورد نیاز در اجرای 
مصوب هیأت وزیران را حسب درخواست شورا یا مرکز اطالعات مالی به 

آنها ارائه نمایند.

ایران خواستار معرفی
 رژیم صهیونسیتی به عنوان 

جنایتکار جنگی شد

 ســخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن 
محکوم کردن جنایت و قتل عام بی ســابقه رژیم 
صهیونیســتی در نوار غزه، خواستار واکنش فوری 
مجامع جهانی و بین المللی در این ارتباط شــد.به 
گزارش زمان به نقل ازایسنا، بهرام قاسمی، کشتار 
وحشیانه و قتل عام بی رحمانه و کم سابقه ده ها تن 
و زخمی شــدن هزاران نفر از فلسطینیانی را که 
به مناســبت روز نکبت و سالروز اشغال فلسطین 
و انتقال سفارت دولت آمریکا به قدس شریف، در 
غزه و ســایر اراضی فلسطین دست به راهپیمایی 
مســالمت آمیز زده بودند به شدت محکوم و تاکید 
کرد: کشتار کودکان، زنان و مردم بی دفاع فلسطین 
و اشــغال اراضی فلســطینیان، به راهبرد اصلی 
صهیونیســت ها در طول ۷٠ ســال از عمر اشغال 
ســرزمین فلسطین تبدیل شــده است و سفارت 
آمریکا و دولت آن کشور در کنار قتل عام وحشیانه 
انسان های بیگناه به جشن و شادی پرداخته اند.این 
دیپلمات ارشد کشورمان افزود: جنایت مستمر و 
دنباله دار صهیونیست ها در فلسطین، نتیجه حمایت 
بی دریغ آمریکا و ســازش خائنانه و انفعال ذلت بار 
برخی دولت هــای منطقه بــوده و بی تردید آنان 
مسئول و شریک خون های به ناحق ریخته شده در 
فلسطین اشغالی و مصائب و آالم آنان هستند.وی 
با اعالم حمایت جمهوری اسالمی ایران از مبارزات 
مشروع و مقاومت صبورانه مردم مسلمان فلسطین 
در برابر مثلت زر و زور و تزویر، از سازمان ها و مجامع  
منطقه ای و بین الملی خواست با تحرک و اقدامی 
عاجل و بدون هیچگونه درنگ، ضمن محکومیت 
جنایت رژیم اشغالگر قدس و معرفی آن به عنوان 
جنایتکار جنگی بــه دادگاه بین المللی، اقدامات 
الزم، قاطع و فوری در جلوگیری از تداوم قتل عام 
و کشتار ســبعانه هزاران نفر از انسان های بی دفاع 
و بیگناه بدســت صهیونیست های غاصب به عمل 
آورند و تامین امنیت جانی مردم فلسطین ساکن 
در اراضی اشغالی و پایان محاصره اقتصادی آنان، 
باید در دستور کار فوری تمامی کشورهای مستقل 
جهان قرار گیرد.قاســمی در پایــان از ملت های 
مسلمان و ســایر آزادی خواهان جهان خواست با 
برگزاری راهپیمایی و نشســت های اعتراض آمیز 
ضمن محکومیت قتل عام وسیع صهیونیست ها در 
فلسطین و اقدام غیرقانونی دولت ترامپ در اعالم 
بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم اشغالگر قدس، 

با مردم فلسطین اعالم همبستگی کنند.

بیانیه نمایندگان
 در محکومیت اقدامات جنایتکارانه 

رژیم صهیونیستی 

نمایندگان مجلس شورای اســالمی در بیانیه ای 
اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیســتی را در غزه 
محکوم کردند و از مجامع بین المللی خواســتند 
تا انفعال و بی تفاوتــی در مقابل این رژیم کودک 
کش را کنار بگذارند.به گزارش زمان به نقل ازخانه 
ملت، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست 
علنی دیروز مجلس، بیانیه ای درباره جنایات رژیم 
صهیونیســتی صادر کردند. در بخشی از این بیانیه 
آمده اســت: به رغم اینکه هر روز به ابعاد جنایات 
سردمداران صهیونیســتی و سرکوب مردم مظلوم 
فلسطین افزوده می شود، این ملت با دست خالی 
از حق قانون بازگشــت به ســرزمین آبا و اجدادی 
خویش دفاع نموده و لرزه بر اندام غاصبان سرزمین 
مسلمان انداختند. نمایندگان مجلس در این بیانیه 
با محکومیت شــدید اقدام غیرقانونی ترامپ در به 
رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیستی همزمان با روز نکبت و همچنین 
ســرکوب اعتراضات مظلومان فلســطینی تصریح 
کردند: از مجامع بین المللی در کشورهای اسالمی 
می خواهیم تا انفعال و بی تفاوتی را در مقابل رژیم 
کودک کش و بحران زای صهیونیستی کنار گذاشته 
و بداننــد در نهایت مقاومت فلســطینی ها طومار 
جنایتکاران را در هم خواهد پیچید. این بیانیه به 
امضای تمام وکالی ملت حاضر در صحن علنی 

مجلس رسیده است.

یادداشتخبر

ادامه از  صفحه ۱ 
سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: رهبری 
بارها از رهبران دیپلماسی ما به نیک نامی یاد 
کرده اند. ما در برجام چیزی از دست ندادیم 
بلکه منافع زیادی به دســت آورده ایم. تاریخ 
هم دکتر روحانی را تکریم می کند به  خاطر 
شجاعت و خدمت به مردم. رهبر انقالب هم 
بــه عنوان یک رهبر زیرک و بصیر همیشــه 
مورد احترام جامعه و تاریخ خواهد بود.نوبخت 
همچنین با بیان اینکه اگر اروپا تضمین دهد 
که بــدون هراس از تحریم های ثانویه آمریکا، 
از برجام پشتیبانی کرده و منافع ما در برجام 
تامین می شــود، ما می توانیم برجام را ادامه 
دهیم، اما اگر منافع ما تامین نشود، ضرورتی 
نمی بینیم که برجــام را ادامه دهیم. ما برای 
شرایط فعلی و حتی شــرایط همراهی اروپا 
با آمریــکا و خروج آنها از برجام، ســناریو و 
برنامه داریم. مصارف و مخارج کشــور، نحوه 
هزینه کردها و وظایف هر دستگاه را مشخص 
کردیم و امســال با مدیریت تخصیص بدون 
کسری بودجه ســال را به پایان می بریم.وی 
در پاسخ به ســوالی درباره تاثیر تحریم های 
احتمالی آمریکا بر کشور گفت: با وضع مجدد 
تحریم ها، ممکن است سختی هایی در کشور 
ایجاد شود ولی این تحریمها موجب تسلیم یا 
فلج شدن کشور نمی شود و دولت شرایط را 
مدیریت می کند.وی همچنین در پاسخ به این 
پرســش که تضمین های عملی ایران از اروپا 
برای ادامه برجام چه خواهد بود تصریح کرد: ما 
جلسات متعددی داشته ایم در داخل کشور که 
تضمین ها را تعریف عملیاتی کنیم. تا مشخص 
شــود تیم مذاکره کننده ما در مذاکرات چه 

اقداماتی باید انجام دهند.نوبخت در ادامه در 
پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در 
مذاکرات برجام نــکات مدنظر رهبری مورد 
توجه دیپلمات ها قرار گفت، اظهار کرد: برجام 
در شــورای عالی امنیت ملــی مطرح و برای 
تصویب آن هم رای گیری شــد. تمام تالش 
مــا هم این بودکه نظــرات رهبری در برجام 
رعایت شود. رهبری همیشه براساس بصیرت 
وشناخت دقیقی که از ماهیت غیرانسانی رژیم 
آمریکا دارد ما را متوجــه می کردند که اآها 
پیمان شکن هستند ما هم براساس اطمینان 
به آمریکا مذاکره نکردیم. برجام سند ایده آلی 
برای ما نبود شاید برای اروپا هم ایده آل نبود. 
آمریکا هم که برجام را بدترین ســند می داند 
و ترامپ هم اشــاره کرده بود که وزیر خارجه 
وقت آمریکا در مذاکرات برجام حریف ظریف 
نمی شود.وی با اشاره به اینکه برجام براساس 

اعتماد به طرف مقابل امضا نشد، تصریح کرد: 
تصویب برجام کار سختی بود. این سند باید 
به امضای هفت کشــور میرسید. ما هر آنچه 
که توانســتیم در برجام انجام دادیم و آن را 
در مذاکــرات گنجاندیم.خبرنگاری از نوبخت 
پرســید که آیا رئیس جمهور بــه موگرینی 
برای ماندن در برجام تضمین داده اســت که 
سخنگوی دولت در پاسخ گفت: رئیس جمهور 
رسما و صریحا نظر خود را درباره برجام اعالم 
کردند. موضع دولت هم کامال مشخص است. 
آمریکا می خواست ما بالفاصله از برجام خارج 
شویم تا اجماع جهانی علیه ما ایجاد کند اما 
اکنون این اجمــاع جهانی علیه آمریکا ایجاد 
شــده است.ســخنگوی دولت همچنین در 
پاسخ به پرسشی درباره اقدام دولت در مقابل 
احتمــال تحریم نفت و تاثیــر آن در بودجه 
کشــور خاطر نشان کرد: ما بودجه در سایه و 

بودجه اضطراری هم داریم و اگر نیاز به مصوبه 
جدیدی باشد، از مجلس اخذ می کنیم.

نوبخــت در ادامه در پاســخ به این پرســش 
که آیا با خروج آمریــکا از برجام، FATF نیز 
متوقف خواهدشــد بیان کرد: در این زمینه 
بایــد موضع آمریکا و اتحادیــه اروپا را از هم 
جدا کنیم. FATF فقط مختص آمریکا نیست. 
قانون مبارزه با پولشــویی ایجاب می کند که 
ما مســیری را طی کنیم و این مسیر را نباید 
را رفتار آمریکا گره بزنیم. در این مرحله الزم 
است FATF را به پایان برسانیم.وی همچنین 
دربــاره گــزارش مجلس دربــاره مدیران دو 
تابعیتی گفت: از طرف دولت وزارت اطالعات 
موظف به پیگیری مسائل بود قوه قضائیه نیز 
این پرونده رانبال می کند. دولت به قانون منع 
استفاده از دو تابعیتی ها احترام گذاشته و هیچ 
کدام از مدیران دولت دو تابعیتی نیســتند و 
اگر هم موردی اثبات شــد دولت طبق قانون 

عمل می کند.
نوبخت درباره گــزارش مجلس در خصوص 
فرزندان دو تابعیتی برخی مســئوالن دولتی 
و وزرا افــزود: ما بخشــی از ابزارهای خود را 
سوزاندیم. من سربســته می گذرم اما وقتی 
تحریم می شوید مسیر رسمی جواب نمیدهد. 
موضوع را من بیشتر نسوزانم . گاهی به خاطر 
جهل یا کینه نسبت به دولت، برخی حاضرند 
منافع ملی را از بین ببرند.سخنگوی دولت در 
واکنــش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
مطرح کرده اســت وزارت اطالعات همکاری 
الزم در پرونده دو تابعیتی ها نداشــته، خاطر 
نشان کرد: وزارت اطالعات معتقد است در این 

پرونده نهایت همکاری را کرده است.

سخنگوی دولت : برجام تصمیم درستی بود

منافع مان ایجاب کند از برجام خارج می شویم

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری بابل در نظر دارد پروژه زیر با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به 

شرکت های حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی مزایده 
ساخت و نصب تابلو گردان و تابلو رو الپ 

شهرداری نوشهر در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب تابلو گردان برقی برزگ و تابلو رو الپ تبلیغاتی سطح شهر 
را از طریق آگهی مزایده به کانونهای تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید اقدام نماید.

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی مزدا سواری مدل 83 با شماره پالک ٢٤9ب۱8 ایران ٢٢ با 
شماره موتور ZM-۶٢9۶۱٤و شماره شاسی 8٢٢۱8٢بنام منصور سبحانی کرسکانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد
 بابل

مفقودی
 برگ سبز سواری پیکان ۱۶٠٠ مدل ۷۷ با شماره پالک 553ب9۷ایران ۶٢ با شماره 
موتور ۱۱۱٢۷۷5۷۶۷۶و شماره شاسی ۷۷٤۶٠٢٤9بنام عسکری یوسفی اسفواشی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می باشد
 بابل

شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است سایر جزئیات آگهی در دفتر چه مزایده درج گردیده است 
زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 روز چهارشنبه مورخه 97/3/9 می باشد 

مجید شعبان نژاد شهردار نوشهر نوبت اول :97/2/26 نوبت دوم 97/3/3

ردیف 

1

عنوان مزایده 

آگهی ساخت و نصب تابلو 
تبلیغاتی گردان برقی وروالپ 

مبلغ سپرده 

100/000/000ریال 

مهلت فروش 
اسناد 

97/2/24الی 
97/3/5

زمان تحویل 
اسناد 

97/3/6

شماره حساب بانک ملی

1- برآورد بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 97 می باشد3100002116008
قراردادهای شهرداری  واحد  به  نامه  معرفی  با  تاریخ 97/3/13همراه  تا  تاریخ97/3/2  از  توانند  می  محترم   2-متقاضیان 
مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی و پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا 
فیش واریزی به همین مبلغ به حساب0105707039007 نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت تحویل دبیرخانه 

شهرداری نمایند 
-آخرین مهلت تحویل اسناد تاریخ 97/3/13می باشد

- بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ 97/3/23راس  ساعت 14 می باشد
-به  پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 32221423یا 32223401داخلی 219میباشد

 محسن کبود فیروزجایی شهردار بابل

پروژه

لکه گیری کارهای عمرانی 
منطقه دو 

برآورد اولیه )ریال (

4/999/480/047

سپرده شرکت در مناقصه ریال 

249/974/002

صالحیت 

راه یا ابنیه 

مدت اجرا )ماه (

6

 چاپ اول نوبت اول نوبت اول

به دلیل تشدید حمالت باج افزاری از طریق 
پروتکل دسترســی راه دور ) RDP(، مرکز 
ماهــر هشــدار مهمی را در ایــن زمینه به 

سازمان ها و شرکت ها اعالم کرد.
بــه گــزارش زمــان بــه نقــل ازایســنا، 
درخواست های متعدد امداد از مرکز ماهر ) 
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای 
رایانــه ای( و تحلیل حوادث بوجود آمده در 
بعضی از ســازمان ها در روزهای اخیر نشان 

داده است حمالت باج افزاری از طریق نفوذ 
به ســرویس پروتکل دسترســی راه دور یا 
همان پروتکل RDP به شــکل روز افزونی 

در حال افزایش است.
متاســفانه مشاهده می شــود که در بعضی 
از ســازمان ها و شــرکت ها، هنوز حفاظت 
کافی در اســتفاده از پروتکل RDP انجام 
نگرفته اســت و قربانیان این حمله معموال 
مراکزی هستند که برای ایجاد دسترسی به 

منظور دریافت پشتیبانی برای نرم افزارهای 
اتوماسیون )اداری، مالی، کتابخانه، آموزشی 

و ...( از این روش استفاده می کنند.
بررسی الگوی این حمالت و مشاهدات بعمل 
آمــده در امداد به ٢٤ مــورد از رخدادهای 
باج افزاری اخیر که توســط پروتکل مذکور 
صورت گرفته است، نشان می دهد خسارت 
ناشی از آن ها، بدون احتساب مبالغ احتمالی 
باج پرداخت شده توسط بعضی از قربانیان،  

به طور میانگین حــدود 9٠٠ میلیون ریال 
برای هر رخداد بوده است.

 مرکز ماهر به کلیه ســازمان ها، شرکت ها و 
مخصوصا مجموعه های پشتیبانی نرم افزارها 
مجددا توصیه کرده اســت که اســتفاده از 
ســرویس RDP بر بستر اینترنت بسیار پر 
مخاطره بوده و راه را برای انجام بسیاری از 
حمالت، مخصوصا حمالت باج افزاری هموار 

می کند.

دالیل  از  یکی  گفت:  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
از  برخی  اگر  که  است  این  فیلترینگ  با  دولت  مخالفت 
اپلیکیشین ها اثر مخربی داشته باشند، در کنار آن استفاده 
امنیتی  مخرب  اثرات  هم  فیلترشکن ها  شدن  فراگیر  و 

زیادی دارند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری جهرمی 
به  اینترنتی  ایجاد شده در خدمات  اختالالت  به  اشاره  با 
که  است  درست  کرد:  اظهار  فیلترشکن  از  استفاده  دلیل 
کاربر  به  خوبی  ظاهری  خدمات  فیلترشکن ها  از  بسیاری 
ارایه می دهند و به همین دلیل کاربران به استفاده از آن ها 
عالقه مندند اما بنا به گزارش هایی که مراکز معتبر منتشر 
و  دارند  ضدامنیتی  استفاده  نرم افزارها  نوع  این  می کنند، 
نوعی باج افزارند که به جمع آوری اطالعات مشترکین اقدام 
می کنند و فراگیری و استفاده از فیلترشکن ها تبعات بسیار 

زیادی دارد. 
ارتباطات  شرکت  نقش  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
اقدام  گفت:  فیلترشکن ها  کردن  مسدود  در  زیرساخت 
از  استفاده  و  فراگیری  با  که  است  این  زیرساخت  شرکت 
فیلترشکن ها، تحت دستوری که آقای رییس جمهور دادند 
و در چارچوبی که شورای عالی فضای مجازی ارایه داده و 
منطق هم دارد، نباید اجازه دهد فضای کشور پر از باج افزار 

این  به همین دلیل  اینها گرفته شود.  باید جلوی  و  شود 
حرکت برای مسدود کردن فیلترشکن ها آغاز شده و طبق 
این مساله  قانون هم بوده است و مشکل مقرراتی درباره 

وجود ندارد. 
اختالالت  درباره  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر 
اینترنتی نیز توضیح داد: انسداد فیلترشکن ها نباید باعث 
و  برای کسب  مشکالتی  ایجاد  یا  و  اینترنت  کیفیت  افت 
ما  که  است  بدی  موضوع  اینترنتی  اختالالت  کارها شود. 
را  موضوع  خواستیم  ارتباطات  مقررات  تنظیم  سازمان  از 
دادیم.  تذکر  باره  این  در  هم  اپراتورها  به  و  کند  بررسی 
برای  اپراتورها  حضور  با  جلسه ای  هم  ظهر  از  بعد  دیروز 

بررسی این موضوع تشکیل شد. 
موضوع  این  به  نیست  بنا  اما  داد:  ادامه  جهرمی  آذری 
مخالفت  با  و  آمده  که  فیلترینگی  دستور  با  که  بپردازیم 
بسیاری از مردم مواجه شده است، می توانیم به باج افزارها 
و فیلترشکن ها اجازه دهیم که در کشور توسعه پیدا کنند. 
کرد:  بیان  فیلترشکن  از  استفاده  مضرات  بر  تاکید  با  وی 
به  هستند،  فیلترینگ  متصدی  که  مسئوالنی  امیدواریم 
این موضوع توجه داشته باشند زیرا این مسئله یک تهدید 
فیلترشکن  از  استفاده  درباره  را  مردم  باید  است.  بزرگ 

توجیه کنیم تا آن ها با همراهی کنند.

اثراتش  نباشد،  مردم  همراهی  اگر  تصمیمی  هر  در  زیرا   
مشابه اثرات کنونی و گستردگی باج افزارها می شود. وزیر 
شدن  فراگیر  اینکه  بیان  با  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
دنبال  به  همواره  که  است  کسانی  مطلوب  فیلترشکن ها 
نیست، گفت: همان  این مطلوب  و  بودند  براندازی کشور 
طور وزارت امور خارجه آمریکا در سال 89 جزو برنامه هایی 
توسعه  داشت،  اسالمی  جمهوری  براندازی  برای  که 
اپل را در به نوعی در  فیلترشکن بود و حتی گوشی های 

بازار ایران عرضه می کرد که بدون فیلترشکن کار نکنند.

وزیر ارتباطات خبر داد: 

اغاز بستن فیلترشکن ها بدلیل اثرات مخرب امنیتی

هشدارمرکز ماهر درباره تشدید حمالت باج افزاری
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مدیر مخابرات منطقه اصفهان خبر داد:

PHONE 20 خدمتی نو با
مشاور مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد:

نقش مهم رسانه ها در تقویت فرهنگ خرید کاالی ایرانی

منطقه   مخابرات  مدیر  اصفهان:  بهادری- 
اصفهان، مهندس حیدری زاده ٢3 اردیبهشت ماه 
سالجاری به همراه مدیر روابط عمومی مهندس 
عسگری و کارشناسان واحد خبر شرکت ضمن 
بازدید از دفاتر روزنامه ها و سرپرستی های مستقر 
اصفهان  استان  مطبوعاتی  فرهنگی  مجتمع  در 
سالن  در  آنان،  فعالیت  محیط  با  شدن  آشنا  و 
اجتماعات این مجتمع گرد هم آمدند تا در یک 
فضای صمیمی لحظاتی پایانی را در قالب  یک 

هم اندیشی فرهنگی به اتمام برسانند.
مهندس حیدری زاده به جدیدترین خدمات تلفن 
 PHONE ثابت به روی تلفن های همراه با نام ٢٠
استفاده  مزایای  مهم ترین  از  افزود:  و  کرد  اشاره 
اختصاصی  شماره  یک  داشتن  سرویس  این  از 
بر روی تلفن همراه، بهره گیری از خدمات تلفن 
سیم  به  نیاز  )بدون  همراه  تلفن  روی  بر  ثابت 
کارت(، تعرفه سرویس مشابه تعرفه تلفن ثابت، 
قابلیت جابجایی و استفاده در داخل ساختمان، 
امکان استفاده از لیست مخاطبان گوشی همراه 
می باشد که شهروندان می توانند از طریق مراجعه 
به اپلیکیشین، تماس با تلفن پشتیبانی ٢٠٢٠ و یا 
از طریق کانال معرفی سرویس های مخابرات استان 
در جریان اطالعات بیشتر این سرویس قرار بگیرند.

نقطه   8٠٠ به  اشاره  با  حیدری زاده  مهندس 
گفت:  استان  سطح  در  مخابراتی  پاسخگویی 
همه سعی ما بر این است که بتوانیم در مناطق 
گردشگری صعب العبور و توسعه سایت ها به نسل 
و  شهروندان  برای  را  آنتن دهی  بهترین  چهار 

میهمانان داشته باشیم.
این  تیم  گفت:  دنا  تلخ  حادثه  به  اشاره  با  وی 
شرکت در یک حرکت جهادی توانستند با توسعه 
سایت ها به نسل چهار برای تیم های امداد و نجات 
باند  پهنای  آوردن  فراهم  و  بحران  مدیریت  و 
بیشتر برای تلفن های ثابت، زمینه را برای استفاده 
در  مثال  برای  نمایند.  فراهم  مردم  حداکثری 
مکان هایی که برق نیست به ایستگاه های سلولی 
پرهزینه ای  و  مشکل  بسیار  کار  که  خورشیدی 
است را مستقر نمودیم و هم اکنون ما حتی در 
کویری چون مرنجاب امکان ارتباط داریم و این 
کار در مواقعی که گردشگری مسیر خود را گم 
می کند می تواند کمک قابل توجهی در برقراری 
ارتباط با نیروهای امداد باشد. وی به مشارکت 
در  استان  سیمای  و  صدا  با  شرکت  این  خوب 
از  تجلیل  از جمله  مختلفی  برنامه های  پوشش 
پیر غالمان، و تشییع پیکر پاک شهدای غواص 

اشاره نمود.

سلیمانی- گلستان: مشاور پژوهشی و رسانه ای 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران گفت: رسانه ها نقش مهم و اثرگذاری 
را در تقویت فرهنگ خرید کاالی ایرانی بین آحاد 

جامعه ایفا می کنند.
از  بازدید  حاشیه  در  بخش  گنج  سیدافشین 
واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی 
استان گلستان اظهار داشت:  خرید جاالی ایرانی 
باید به فرهنگ تبدیل شود و این مهم با همدلی و 
کمک همه بخش ها به ویژه رسانه ها محقق می 
شود. وی افزود: باید به گونه ای این حس در بین 
مردم ایجاد شود که خرید کاالی ایرانی به چرخه 

اقتصاد کشور و حمایت از تولید کمک می کند.
به گفته وی مردم باید بدانند که حمایت از تولید 
داخلی به معنای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال 

برای فرزندان این مرز و بوم است.
گنج بخش با اشاره به اینکه احساس مسئولیت در 
قبال خرید محصول داخلی می تواند در تقویت 
این فرهنگ نقش بسزایی داشته باشد یادآور شد:  
مادامی که این احساس مسئولیت در بین آحاد 
جامعه ایجاد نشود حمایت واقعی از کاالی ایرانی 

صورت نمی گیرد.
محصول  خرید  تردید  بدون  داد:  ادامه  وی 

از سوی  افزایش کیفیت کاالها  با  داخلی همراه 
تولیدکنندگان خواهد بود و فضای رقابتی خوبی 

در کشور ایجاد خواهد شد.
مشاور بانوان کارآفرین مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز در این 
زنان  تعداد  نظر  از  گلستان  استان  بازدید گفت: 

کارآفرین در جایگاه خوبی در کشور  قرار دارد.
پریچهر سلطانی افزود: تمام تالش ها باید انجام 
در  کارآفرین  زنان  بیشتر  حضور  شاهد  تا  شود 

شهرک ها و نواحی صنعتی باشیم.
وی ادامه داد: مشوق ها و مزایای خوبی برای حضور 
زنان کارآفرین در شهرک های صنعتی پیش بینی 
شده است و از همه این افراد برای سرمایه گذاری 
صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی دعوت می 
کنیم. وی نقش زنان را در فعالیت های اقتصادی 
با  اخیر  سالهای  طی  افزود:  و  کرد  موثرارزیابی 
حمایت های دولت زنان حضور پررنگ تری در 

عرصه اقتصاد داشته اند.
ای و همچنین مشاور  و رسانه  پژوهشی  مشاور 
بانوان کارآفرین مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران از واحدهای تولیدی 
مستقر در شهرک های صنعتی آق قال، کردکوی، 

بندرگز و گرگان ٢ بازدید کردند.

برگزاری دوره آموزشی »نقش 
زنان در توسعه«   

دوره آموزشی »نقش زنان در توسعه«  با حضور کلیه 
بانوان همکار در سالن آموزش انبار نفت شهیددولتي 

کرج برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومي شرکت ملی 
زرجو  زهرا  البرز،  استان  نفتی  های  فرآورده  پخش 
مورد  در  البرز  استان  نفت  شرکت  آموزش  مسئول 
برگزاري این دوره آموزشي گفت: هدف  از برگزاری 
این دوره شناخت و مفهوم عدالت جنسیتی و آگاهی 
آنان در خصوص حضور زنان و نقش ایشان در توسعه 

کشور عنوان کرد.
زرجو همچنین توان افزایی را یکی از موضوعات مهم 
دوره های آموزشی دانست و تصریح کرد: توان افزایی 
زنان یکی از موضوعات اصلي آموزش بانوان است و می 

توان آن را در ابعاد مختلف بررسی کرد.
مسئول آموزش منطقه گفت: در همین راستا واحد 
آموزش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان 
البرز این دوره آموزشي را جهت توان افزایی فردی، 
اجتماعی و شغلی  وهمچنین حضور زنان در حوزه 
هاي سیاسي،اقتصادي،آموزش و سالمت براي تمامي 

بانوان شاغل در شرکت نفت استان البرز  برگزار کرد.
شایان ذکر است دوره فوق توسط دکتر فرزانه فرزادنیا 
از متخصصین آموزش و بهسازي منابع انساني  بمدت 
یک روز  در سالن آموزش انبار نفت شهیددولتي کرج 

برگزار شد.

 زبان و فرهنگ بومی و محلی 
در دانشگاه ها تقویت شود 

مصطفوی- چهارمحال و بختیاری؛ قائم مقام صندوق 
رفاه دانشجویان کشور  در اولین همایش ملی زبان، 
فرهنگ و ادبیات بختیاری گفت: دانشگاه ها تأسیس 
می شوند که بتوانند در فرهنگ منطقه اثرگذار باشند 
و قانون اساسی در اصل ۱5 به تقویت زبان و فرهنگ و 

آداب و رسوم تأکید دارد.
استان  نور  پیام  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
چهارمحال و بختیاری دکتر عباس قنبری در نخستین 
همایش زبان و ادبیات  بختیاری اظهار داشت: عناصر 
اصلی یک جامعه را مولفه هایی مانند زبان، فرهنگ، 
ادبیات و هنر و موسیقی تشکیل می دهند و وقتی ما 
به صورت علمی و مطالعه و شناخت با این ها برخورد 
کنیم و کاربرد آن ها را بدانیم و متناسب با نیاز روز 
جامعه باشند یقینا سبب می شود ما انتقال فرهنگی 
ایجاد کنیم. وی افزود: یکی از وظایف ما در دانشگاه ها 
این است که بتوانیم پیوندهای علمی بین تاریخ گذشته 
و فرهنگ، ادبیات، هنر و موسیقی را با نسل آینده برقرار 
کنیم چرا که اینها عناصر هویت بخش جامعه ما هستند 
و وقتی ایران را بدون تاریخ و فرهنگ گذشته تعریف 

کنیم این زمینه هجمه های متعدد را ایجاد می کند.

خبر

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران خبر داد:

بدهي 75میلیاردتوماني به پیمانکاران 

حسن زاده- بابل:  مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه در حال 
حاضر ۷5میلیارد تومان به پیمانکاران و فروشندگان بدهکار هستیم، گفت: به دلیل 
نوسانات قیمت ارز برخي از جنس ها را به ما نمي فروشند که براي رفع مشکالت به 
اعتبار ملي و کشوري در استان نیاز است.  قاسم شهابي در جمع خبرنگاران استان در 
محل سالن کنفرانس باشگاه برق ساري با بیان اینکه شرکت توزیع برق مازندران داراي 
دو شعبه است، گفت:شعبه مرکزي داراي بیش از یک میلیون و 35٠هزار مشترک 
از شهرستان هاي گلوگاه تا ابتداي آمل است. وي با اشاره به اینکه ٢8هزار کیلومتر 
خطوط برق در استان وجود دارد، افزود:33هزار دستگاه ترانس برق ،بیش از ٢۷۶هزار 
چراغ روشنایي و 555هزار پایه برق در استان استفاده مي شود. مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران با بیان اینکه مصرف برق در استان با رشد ۱٠درصدي در حال 
افزایش است، گفت:مازندران نسبت به سایر استان ها داراي رشد بیش از 5/٢برابري 
است. شهابي با اشاره به اینکه بخشي از برق مصرفي استان به دلیل مشکالت فني و 
خطوط غیرمجاز »دزدي از طریق ساخت و سازهاي غیرمجاز« هدر مي رود،افزود:در 
سال 9٠میزان هدر رفت برق 5/۱9درصد بود که با جلوگیري از دزدي برق در سال 
9۶به 3/۱3درصد رسید. وي ۷الي 8درصد از علت هدررفت برق مصرفي را به دلیل 
مشکالت فني که براثر شرایط آب و هوایي به وجود مي آید، عنوان کرد. مدیرعامل 
شرکت توزیع برق مازندران با بیان اینکه صنایع، کارخانه ها و مصارف خانگي میزان 
۶8میلیاردتومان در پایان سال به شرکت 95بدهکار بودند، گفت:در پایان سال 9۶این 
مقدار به 8۷میلیارد تومان رسید. شهابي با ابراز رضایتمندي نسبت به اقدامات صورت 
گرفته در راستاي مدیریت مصرف برق در سال گذشته،افزود:در سال گذشته خاموشي 
هاي مقطعي کمي وجود داشت و براي نخستین بار زیر یک درصد رساندیم. مدیرعامل 
شرکت توزیع برق مازندران بیان کرد:به دلیل کمبود بارش، آب سدهاي استان زیر 
5٠درصد ظرفیت دارد و داراي 3هزار مگاوات برق هستیم که با توجه به افزایش 
استفاده از برق در فصل گرما، نیاز به همکاري رسانه ها براي کاهش مصرف داریم. وي 
با بیان اینکه در سال گذشته 3نیروگاه خورشیدي در میاندورود و آمل راه اندازي شد، 
اضافه کرد:در سال جاري ٤نیروگاه کوچک در شهرهاي استان ساخته مي شود؛در 
حال حاضر 55نقطه در استان از نیروگاه خورشیدي براي تولید برق استفاده مي کنند. 
شهابي با اشاره به اینکه در سال گذشته هیچ تلفات جاني منجر به فوت در استان 
نداشتیم، گفت:۱٤٠هزار تیربرق فرسوده در استان وجود دارد که در سال گذشته 
بیش از 3هزار تیربرق در استان نصب شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران 
با اشاره به اینکه بیش از ٢5درصد شبکه هاي برق رساني فرسوده هستند که براي 
نوسازي آن ها به اعتبار 3٠٠میلیاردتوماني نیاز است، گفت:شرکت توزیع برق در حال 
حاضر ۷5میلیارد تومان به پیمانکاران و فروشندگان بدهکار است و به دلیل نوسانات 
قیمت ارز برخي از جنس ها را به ما نمي فروشند که براي رفع مشکالت به اعتبار ملي 
و کشوري در استان نیاز است. شهابي بیان کرد:در سال گذشته ٤ساختمان براي 
ادارات شهرستاني توزیع برق ساخته شد و بزودي ساخت ساختمان شرکت توزیع 
برق مازندران در ساري آغاز مي شود. وي در پاسخ به سئوالي درباره برق رساني به 
ساخت و سازهاي غیرمجاز از سوي شرکت توزیع برق مازندران، گفت:براساس قانون 
متولیان اصلي ساخت و ساز باید جلوي ساختمان سازي غیرمجاز را بگیرند، معموال 
شرکت توزیع برق به این ساختمان ها کنتور موقت مي دهد و موارد غیرقانوني را به 
مراجع مسئول اطالع رساني مي کند. مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در پاسخ 
به سئوال دیگري درباره طرح هادي، افزود: در راستاي اجراي طرح هادي بنیادمسکن 
مکلف به پرداخت تمامي هزینه هاي برق رساني و سایر خدمات است که با توجه 
به تنگناهاي مالي این نهاد، شرکت توزیع برق از آنان حمایت مي کند. وي درباره 
مسئولیت روشني معابر، گفت:براساس قانون شهرداري ها و دهیاري ها مسئولیت 
روشني معابر واداره کل مسکن و راه و شهرسازي مسئول روشني کمربندي ها است.

خبر

رییس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان با بیان این مهم که در بودجه 
سال جاری، ٢٠درصِد سرجمِع اعتبارات ملی- استانی کم می شود و به 
ردیف دیگری که برای اشتغالزایی است، ابالغ می گردد، به بودجه جاری این 
استان در سال گذشته که اختصاص 99.۷ درصدی بود اشاره کرد و از تحقق 

5٠ درصدی بودجه عمرانی در سال 9۶ خبر داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی زمان، شهرام طهماسبی روز دوشنبه در 
جمع خبرنگاران ملی و استانی که در محل سازمان برنامه و بودجه استان 
زنجان، گردهم آمده بودند، در مورد پروژه هاي نیمه تمام عمراني گفت: حدود 
۱3٢٢ پروژه نیمه تمام عمراني در استان زنجان وجود دارد که سال گذشته 
5٠٤ میلیارد تومان منابع به این پروژه ها اختصاص پیدا کرد. طهماسبي 
همچنین افزود: حدود 5٢٠ پروژه عمراني در بخش هاي ساختمان، راه، جاده 
و سدسازي قابل واگذاري به بخش خصوصي و تعاوني هستند.طهماسبی 
راجع به مشکل پروژه های نیمه تمام عمرانی در استان زنجان توضیح داد: 
این پروژه ها بدون در نطر گرفتن اعتبارات کلید خورده و امکان تکمیل آن 
ها وجود ندارد و در تالشیم بر اساس اولویت و میزان رشد پروژه و اعتباری 
که نیاز است را تکمیل کنیم و برای باقی آن ها سرمایه گذاران خصوصی را 
به همکاری می گیریم و طبق ماده ٢۷ برای واگذاری ها اقدام خواهیم کرد. 
در ادامه این نشست در همین رابطه خداوردی سرپرست معاونت سازمان 
برنامه و بودجه استان زنجان گفت: سال گذشته ۱3٢٢ پروژه را برای تکمیل 
در دست گرفتیم و طبق ماده ٢۷ حدود ٤۶ پروژه را برای واگذاری به بخش 
خصوصی در نظر گرفتیم که با استقبال بخش خصوصی روبرو نشد و به 

همین دلیل امسال از ماده ۱9 برای سهولت بیشتر این واگذاری ها بهره 
می بریم تا استقبال بخش خصوصی بیشتر شود.وی در مورد اعتبارات این 
استان عنوان کرد: از ٢٢ اردیبهشت بودجه 9۷ به ما ابالغ شده و میزان ۷٢ 
میلیارد تومان بودجه از سهم فروش نفت در سال گذشته امسال به ۷٤ 
میلیارد تومان رسیده و 5٠ درصد از بودجه عمرانی استان و 9۷.9 درصد 
بودجه جاری در سال گذشته محقق شده است و منابع عمرانی زنجان هم 
مانند همه استان ها در سال جاری 38 درصد کاهش یافته تا از مشارکت 
خصوصی بهره گرفته شود. در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
استان زنجان گفت: مطالعات طرح آمایش سرزمین استان زنجان انجام شده 
و در چند جلسه در مرکز دفاع شده، به زودي مصوبه شوراي عالي آمایش 
دریافت خواهد شد. طهماسبي افزود: 8٠درصد جمعیت و فعالیت هاي 
اقتصادي این استان در سمت شرق استان متمرکز شده است. وي  گفت: 

اینکه این میزان جمعیت و فعالیت یک صرفه اقتصادي ایجاد کرده است، 
مي تواند ارزش اقتصادي خلق کند. طهماسبي، استان زنجان را داراي آب 
و هواي متنوع دانست که اختالف ارتفاع در این استان کوچک 3 هزار متر 
است لذا تنوع اقلیم، زیست و فناوري در آن وجود دارد. مساحت استان 
زنجان یک میلیون و 5۷ کیلومتر مربع و داراي ۱.3 درصد جمعیت  کشور 
و حدود ۱.5 درصد وسعت کشور را دارد و یک پنجم استان به صورت 
منطقه حفاظت شده وجود دارد.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان 
زنجان با بیان اینکه یک چهارم جمعیت کشور در روستاها زندگي مي کنند، 
گفت: این نسبت در استان زنجان به یک سوم مي رسد یعني به رغم سیر 
شهرنشیني هنوز بافت قالب اشتغال و فعالیت مردم بر کشاورزي و دامداري 
روستایي است.طهماسبي، سهم استان زنجان از تولید ناخالص داخلي کشور 
را یک درصد عنوان کرد و گفت: سهم جمعیت استان از کشور ۱.3 درصد 

است و باید به نسبت جمعیت سهم ما از تولید افزایش پیدا کند.
وي با بیان اینکه براساس مطالعات آمایش سرزمین حرکت توسعه استان 
زنجان باید براساس گردشگري، خدمات، کشاورزي صنعتي باشد، گفت: 
البته در غرب استان تجهیزات صنعتي مستقر شده است و باید کشاورزي از 
شکل سنتي به کشاورزي صنعتي با اولویت ارزش افزوده بیشتر تبدیل شود. 
بنا به این گزارش، به همت مرکز اطالع رساني، روابط عمومي و امور بین الملل 
سازمان برنامه و بودجه کشور تعدادي از خبرنگاران رسانه هاي گروهي در 
سفر یک روزه به استان زنجان از شهرک صنعتي شماره یک زنجان و چند 

مجموعه صنعتي - تولیدي دیگر بازدید کردند.

رییس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان در پاسخ به زمان؛

50 درصد از بودجه عمرانی زنجان در سال گذشته محقق شد

 آگهی مزایده
به  رحیمی  مجید  علیه  9۶٠۶۱٤و95٠٤98و9۶٠5۱۱محکوم  کالسه  پرونده  در   
پرداخت مبلغ 53۱.5۶5.۷5٤ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
آقای مسلم محمدزاده و محسن بی زرمحکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به درخواست 
شخص ثالث اموال شعبان شعبانی را جهت تأمین آن توقیف از طریق مزایده با حضور 
نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر 

به فروش می رساند مال مورد مزایده یک قطعه زمین خانه سرا به
 مساحت حدود ٢3٠ 

مربع واقع در جویبار تازه آباد با حدود اربعه زیر میباشد
 از شمال متصل

از جنوب  به زمین مهرداد شعبانی  از شرق  متصل  به زمین آقای رحمان راسخی 
متصل به کوچه عام ۶ متری از غریبه  به منزل خانم مهناز شعبانی مبلغ  ارزیابی 
که  کسانی  شروع  پایه  شده  ارزیابی  مبلغ  از  مزایده  می باشد  5٠۶.٠٠٠.٠٠٠ریال 
زمان  و  موعد  می شود  محسوب  مزایده  برنده  نمایند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین 
فروش روز یکشنبه 9۷/3/۱3ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان جویبار میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی از روزهای اداری 

پس از انتشار میباشد آدرس جویبار تازه آباد 
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان جویبار بربری

آگهی فقدان سند مالکیت
ی5۷۶- شماره  به  وارده  درخواستی  ی  ارائه  با  حسن،  فرزند  ویسی  حسین  آقای 

۱39۷/٢/۱9 منضم به دو برگ استشهادیه ی مصدق دفتر اسناد رسمی شماره ٢٤ 
جوانرود،مدعی فقدان سند مالکیت شماره ی سریال ۱۷٢٤۱9 مربوط به پالک 89 
فرعی از ٤٠- اصلی روستای قلعه جی )واقع در بخش ۱3 کرمانشاه( به علت جابجایی  

مفقودگردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور،در دست اقدام است.
،به  خانه  باب  یک  به ششدانگ  متعلق  مذکور  مالکیت  سند  که:  است  ذکر  به  الزم 
مساحت۱35/٤5 مترمربع است و در تاریخ ۱385/۱٢/٢۶ ذیل ثبت 533۱ صفحه ی 
۶۷ دفتر جلد ۱3/٢8 به نام آقای حسین ویسیفرزند حسن صادر و تسلیم گردیده است 
و در این تاریخ در قید بازداشت و وثیقه نمی باشد. لذا مراتب، در اجرای ماده ۱٢٠ آئین 
نامه ی قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن، در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص 
یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مزبور، نزد خود هستند، از تاریخ 
انتشار این آگهی، ظرف مدت ۱٠روز اعتراض خود را )ضمن ارائه اصل سند مالکیت(کتبا 
به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت المثنای سند مالکیت مزبور پس از انقضای 
مهلت مذکور ،طبق مقررات به نام مشارالیه صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: ٢/٢۶/۱39۷

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

 دادنامه 
شماره پرونده۷/٤9٢/9۶ شماره دادنامه 3۷تاریخ دادنامه 9۷/٢/9خواهان مبینا نظریان 
شرقی  ضلع  مازندرانی  امیر  خیابان  ساری  کیانی  زهرا  وکالت  با  غالمعباس  فرزند 
بیمارستان امام کوچه یاس ساختمان یاس طبقه دوم واحد ۱۱ خوانده سیدمحمد 
مهران ستاد فرزند قیصر اصفهان نجف آباد بلوار طالقانی روبروی شهربازی خواسته 
الزام به تنظیم سند خودرو مرجع رسیدگی شورای حل اختالف شهرستان جویبار 
شعبه ۷ شهری قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 
رای قاضی شورا در خصوص خانم مبینا نظریان با وکالت خانم  زهرا کیانی به طرفیت 
آقای سیدمحمد مهران ستاد به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اتومبیل 
به انضمام خسارات دادرسی توجها به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی نظر 
به شماره  اینکه حسب  سند قطعی شماره ٤۷۷٢٠-9٢/۱۱/3٠خودروی سمند  به 
انتظامی ٤۱٤م۷۶مبیع از آن خوانده می باشد و با توجه به اینکه به موجب استعالم 
از مرجع انتظامی که طی  شماره ۱۷-9۷/۱/٢۷واصل گردید مالک ثبتی خودرو مورد 
اشاره خوانده موصوف می باشد و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته است لذا با پذیرش دعوی مطروحه و 
احراز حقانیت خواهان مستندا به مواد ۱98 و 5۱5 و 5۱9 قانون آیین دادرسی مدنی 
و مواد ٢۱9 و ٢٢٠و۱٢5۷و۱3٠۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور 
در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل به شماره انتظامی٤3-٤۱٤م۷۶ به نام 
خواهان و همچنین پرداخت مبلغ3/89٠/٠٠٠ ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق  
الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
ظرف ٢٠ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و با انقضای مهلت مذکور ظرف 

٢٠ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان جویبار خواهد بود 
حسن کارمزدی قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

دادنامه 
پرونده کالسه ی 9۶٠998۶۶۱۱۶٠٠5٢٢ شعبه ی ۱٠8 دادگاه کیفری دو شهر خرم 
آباد )۱٠8 جزایی سابق (تصمیم نهایی شماره ی 9۶٠99۷۶۶۱٤٢٠۱٠٢9 –شاکی : 
آقای پرویز رضائی فرزند قربانعلی به نشانی استان لرستان – خرم آباد روستای تلوری 
سفلی کوچه مولوی 3 منزل محمد رحیم پاپی –متهم : آقای محمد قاسم یعقوب پور 
فرزند عادل به نشانی لرستان – خرم آباد –ماسور مهرگان سوم –اتهام : کالهبرداری 
متولد  عادل  فرزند  پور  یعقوب  قاسم  محمد  آقای  اتهام  در خصوص   : دادگاه  رای 
۱3٤٢ شغل کشاورز ،باسواد ، متاهل )به علت متواری بودن نامبرده اطالعات بیش 
میلیون  چهار  مبلغ  به  کالهبرداری  بر  دایر   ) باشد  نمی  دسترس  در  وی  از  تری 
کیفر  موضوع  واقع  خالف  بر  عنوان  اتخاذ  وصف  با  تومان  هزار  بیست  و  یکصد  و 
ی  شماره  به  آباد  خرم  شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از  صادره  خواست 
9۶۱٠٤3۶۶۱۱٠٠39٠3 مورخه ی ۱39۶/8/٢5 و شکایت آقای پرویز رضایی فرزند 
قربان علی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دالیل و قرائن و امارات 
موجود از قبیل :شکایت شاکی بدین شرح که مشتکی عنه با معرفی خود به عنوان 
رئیس گزینش سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اخذ مبلغ چهار میلیون و یکصد و 
بیست هزار تومان از وی قصد تغییر و افزایش درصد جانبازی نامبرده را داشته که 
پس از پرداخت مبالغ مذکور به وی متواری گردیده است –پرینت حساب بانکی 
متعلق به شاکی که حاکی از انتقال بخشی از مبلغ ادعایی وی به حساب مشتکی 
عنه می باشد مفاد اظهارات مطلع به شرح صورتجلسه ی مورخه ی ۱39۶/۱/3۱ 
شعبه ی پنجم بازپرسی خرم آباد که بیانگر صحت ادعای ایشان و وقوع بزه معنونه 
نامبرده در  و عدم حضور  متهم  متواری شدن  باشد  ناحیه ی مشتکی عنه می  از 
این مرجع علی رغم صدور دستورات جلب  جلسات دادسرا و جلسه ی رسیدگی 
را  مشارالیه  بزهکاری  دادگاه  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  در  آگهی  انتشار  و  مکرر 
محرز و مسلم و ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ی یک قانون تشدید مجازات 
ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب ۱3۶۷ و مواد ٢ و ۱8 و ۱9 و  مرتکبین 
٢۷ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱39٢ حکم بر محکومیت نلمبرده به تحمل دو 
سال حبس تعزیری درجه ی چهار و رد اصل مال )مبلغ چهار میلیون و یکصد و 
بیست هزار تومان (به آقای پرویز رضایی فرزند قربان علی و پرداخت مبلغ چهار 
میلیون و یکصد و بیست هزار تومان جزایی نقدی )معادل مالی که اخذ کرده است 
(در حق صندوق دولت صادر و اعالم می گردد بدیهی است با توجه به اینکه متهم 
با  نبوده و رابطه ی استخدامی  به شغل کشاورزی اشتغال داشته و کارمند دولت 
دولت ندارد این مرجع در رابطه با صدور حکم مبنی بر محکومیت متهم به انفصال 
ابد از خدمات دولتی با تکلیفی مواجه نمی باشد رای صادره غیابی و مستندا به ماده 
الحاقات بعدی  با اصالحات و  ی ٤٠۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱39٢ 
ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء 
مهلت واخواهی ظرف مدت ٢٠ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان لرستان می باشد . 
دادرس شعبه 1۰8 دادگاه کیفری دو خرم آباد – سید مجید همتی . 

آگهی ابالغ
برابر با پرونده کالسه99٠۶85 شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی سنندج موضوع دعوی اداره 
کل راه و شهرسازی استان کردستان بطرفیت عبدالوهاب خالقیان بخواسته رفع تصرف 
عدوانی و ابطال سند طرح دعوی نمونه و با توجه به اینکه حسب اعالم خواهان نامبرده 
مجهول المکان می باشد بنابراین وفق ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدني مراتب یکبار 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی می گرید تا مشارالیه که فعال« مجهول 
المکان می باشد از تاریخ نشر آگهی تا قبل از جلسه رسیدگی به دفترشعبه دوازدهم 
دادگاه حقوقی سنندج مراجعه نموده و با اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در 
وقت رسیدگی روز دو شنبه مورخ ۱۱/ ٠٤ / ۱39۷ ساعت ۱٠:3٠جهت رسیدگی پرونده 
مربوطه در این شعبه دادگاه حضور بهم رساند در غیر اینصورت، وفق مقررات اقدام خواهد 
شد . چنانچه بعدا نیازی به آگهی باشد فقط یکبار در روزنامه چاپ و مدت آن ده روز 
خواهد بود و به خوانده موصوف یاد آوری می شود به محض اطالع از وقت رسیدگی 

نشانی دقیق و کامل خود را جهت اقدامات بعدی به این شعبه دادگاه اعالم دارند.
م الف:5۲47 مدیر دفتر شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی شهرستان سنندج
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نوربخش: در مسیر صحیح افزایش حقوق ها قرارگرفتیم 

 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال 9۷ بودجه مصوب سازمان 
تامین اجتماعی 98 هزار میلیارد تومان است و در سال 9۶ بودجه این سازمان 

8۶ هزار میلیارد تومان بود.
به گزارش پیام زمان ،دکتر سید تقی نوربخش در همایش سراسری مدیران 
تامین اجتماعی در تهران که به منظور تبیین برنامه های سال 9۷ و تبادل 
موافقت نامه های برنامه و بودجه سال جاری استان ها برگزار می شود، افزود: از 
تالشها و زحمات مدیران و کارکنان این سازمان تشکر می کنم که توانستیم به 
تعهدات با وجود همه مشکالت و محدودیتها عمل کنیم و گامهای بلندی نیز 

در رابطه با ایفای تعهدات برداریم.
امروز کشور حداکثر  تامین اجتماعی در شرایط  وی تصریح کرد: سازمان 
استفاده را از تمامی ظرفیتها داشته است تا ریسکهای مختلف اقتصادی و 

اجتماعی به مردم منتقل نشود.
نوربخش با بیان اینکه وظیفه اصلی تامین اجتماعی پوشش ریسک ها و عدم 
انتقال آن به مردم است، گفت: بیمه شده در زمانی که اشتغال دارد تحت 
پوشش قرار می گیرد تا در زمان بروز مشکالت از پوشش ریسک های این 

سازمان استفاده کند.
وی افزود: در سال گذشته، ۷3 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع  توسط این 
سازمان انجام شد که بیشترین آن مربوط به وصول حق بیمه بود. برای تجهیز 
این منابع تالش های زیادی صورت گرفت و در بخش های پرداخت مستمری، 

مقرری بیمه بیکاری و  ارائه خدمات درمانی هزینه شد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال 9۷ سازمان تامین اجتماعی 
با ریسک هایی متاثر از وضعیت اقتصادی کشور مواجه است و باید ریسک های 
مردم و کشور را پوشش دهد و موجب افتخار مدیران و کارکنان آن است که 

می توانند این کار بزرگ را انجام دهند.
وی افزود: به افرادی خدمت می کنیم که پایه اصلی نظام و انقالب هستند. این 

موضوع از دید مسئولین ارشد و سیاستگذاران کشور پنهان نیست.
نوربخش با بیان اینکه وجود نیروی انسانی متخصص، دانش تاریخی و اعتماد 
شرکای اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی از نقاط قوت این سازمان است، 
گفت: برآیند اعتماد و رابطه مناسب این سازمان با شرکای اجتماعی در هیچ 

دوره ای به اندازه وضعیت فعلی نبوده است.
وی فرصت دیگر در سازمان تامین اجتماعی را وجود شفافیت بین این سازمان 
با نظام تصمیم گیری کشور و افکارعمومی اعالم کرد و افزود: در سال گذشته 
برای بیان مشکالت به مسئولین و نهادهای موثر کشور تالش کرده ایم و به 
بیان مشکالت پرداخته ایم. در جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
نیز مسائل سازمان را بیان کردیم.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: 
ذهن نظام تقنینی و سیاست گذاری کشور هیچ وقت به اندازه فعلی نسبت 
به سازمان تامین اجتماعی آشنا نبوده است. وی تعیین تکلیف بدهی دولت به 
سازمان تامین اجتماعی در قانون بودجه سال 9۷ کشور را از دیگر اقدامات مهم 
این سازمان برشمرد.نوربخش تاکید کرد: همه اقدامات سازمان تامین اجتماعی 
برای خدمت به بیمه شدگان است و ما یک سازمان خدمت رسان هستیم که 
به اقشار ضعیف جامعه خدمت رسانی می کنیم و افراد با کرامت ، شریف و 

زحمت کش جامعه، مراجعه کننده به این سازمان هستند.
وی گفت: خروجی نهایی خدمات تامین اجتماعی باید رضایتمندی باشد. ایجاد 
رضایت در مردم موضوعی است که باید همواره به آنها توجه کنیم. مدیرعامل 
سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: این سازمان متعلق به بیمه شدگان ، 
بازنشستگان و کارفرمایان است و با سرمایه گذاری آنها ایجاد شده است وتکریم 

ارباب رجوع مسئولیت حرفه ای ما است.
نوربخش گفت: در مسیر صحیح برای افزایش حقوقها قرار داریم و افزایش 
حقوقها برای حداقل بگیرها نسبت به سال 9٢ حدود ۱٠5 درصد افزایش یافته 

است و تا جایی که در توان ما است به وظایف خود عمل کرده ایم.
وی در ادامه به تعامل مناسب سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسالمی 
اشاره کرد و افزود: مجلس نقش اساسی در حمایت از این سازمان دارد. قوانین 
مصوب مجلس نقش اساسی بر عملکرد سازمان  تامین اجتماعی دارد و بیش از 
٢٠ درصد مصوبات آنها بر فعالیت این سازمان اثرگذار است. مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی تصریح کرد: ما باید خدمات و وضعیت سازمان تامین اجتماعی 
را به طور شفاف به اطالع نمایندگان مجلس برسانیم و این خدمات و فعالیت 
ها را به جامعه اعالم کنیم.نوربخش با بیان اینکه طرح حذف دفترچه و نسخه 
الکترونیک افتخار سازمان تامین اجتماعی است، گفت:  این سازمان در سال 9٢ 
حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کرد و درسال 9۶ مستمری ها 

به 5٢ هزار میلیارد تومان رسید.

خبر

جیب مردم توان پرداخت خدمات 
دانپزشکی را ندارد

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: خدمات دندانپزشکی بسیار گران است 
و استطاعت بسیاری از مردم به آن نمی رسد 
از این رو، هیچ اقدامی در حوزه سالمت نباید 
بهره  از آن  آنکه فقرا  باشد مگر  وجود داشته 
مند شوند و ما در هیچ کاری نباید »به طرف 

فقرا بودن« را فراموش کنیم.
ایرج حریرچی در آیین افتتاح و بهره بردار از 
دندانپزشکی  تخصصی  بیمارستان  نخستین 
کشور، اظهار داشت: در سال 9٢، چهل درصد 
مردم هیچ نوع خدمت دندانپزشکی در کشور 
دریافت نمی کردند. وی ادامه داد: طی ٢ سال 
اخیر ، هشت میلیون تن از کودکان کشور در 
مدارس ابتدایی فلوراید تراپی شدند.امسال هم 
فیشورسیالنت  خدمات  بچه  میلیون  سه  به 
)شیار بندی دندان( ارائه کردیم؛ ضمن اینکه 
نیز  سال   ۱٤ زیر  های  بچه  برای  اکنون  ما 
را  دندانپزشکی  خدمات  تمامی  روستاها  در 
راه  یک  دهیم.   می  انجام  رایگان  صورت  به 
پیشگیری از ایجاد پوسیدگی در این دندان ها، 
استفاده از تکنیکی به نام فیشور سیالنت است. 
سیالنت ماده ای است که به صورت یک الیه 
نازک درون شیارهای سطح جونده دندان های 
آسیای دائمی بچه ها قرار می گیرد و به کمک 
آنها این شیارها صاف می شود .با صاف شدن 
غذایی  مواد  کردن  گیر  از  دندان،  شیارهای 
احتمال  و  این دندان ها کاسته می شود  بین 

پوسیدگی آنها کاهش می یابد.
خدمات  این  همچنین  کرد:  اضافه  حریرچی 
دندانپزشکی برای خانم های باردار و بیمارهای 

خاص به صورت رایگان انجام می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: ما باید به یک جایی 
برسیم که مشکالت دندانی مردم را حل کنیم، 
راه اصلی آن پیشگیری و راه بعدی آن نیز ارائه 
است.  مردم  استطاعات  مورد  ارزان  خدمات 
معاون وزارت بهداشت تصریح کرد: ما باید ارائه 
خدمات را به سمت افراد کم تر برخوردار و فقرا 
این مهم را در دستور کار خود قرار  ببریم و 
دهیم. نخستین بیمارستان دندانپزشکی کشور 
بهرام شکری )سه شنبه(  نام شهید دکتر  به 
محمدعلی  پاسدار  سرلشکر  سردار  حضور  با 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جعفری 
اسالمی و ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی در پردیس دانشگاه 
علوم پزشکی بقیه اهلل)عج( افتتاح شد و به بهره 

برداری رسید.
دندانپزشکی  خدمات  سطح  ترین  عالی  ارائه 
رویکرد سالمت  با  ایمن  و  کیفیت  برترین  با 
محور، مبتنی با سبک زندگی اسالمی و ایرانی 
با استفاده از تجهیزات و یونیت های ساخت 
بیمارستان  نخستین  های  ویژگی  از  ایران 
علوم  دانشگاه  شکری  شهید  دندانپزشکی 

پزشکی بقیه اهلل )عج( عنوان شده است.
قرار است این بیمارستان تخصصی دندانپزشکی 
به صورت شبانه روزی در کالنشهر تهران به 
ارائه خدمات متنوع دندانپزشکی به درخواست 
نیروهای  از  اعم  خدمات  نوع  این  کنندگان 

مسلح و سایر شهروندان بپردازد.

خبر

وام  پرداخت  از  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
۱٠٠هزار بازنشسته و وظیفه بگیرکشوری تحت پوشش 

این صندوق در ماه های آینده خبر داد.
اجرای  راستای  در  اینکه  بیان  با  زاده  تقی  جمشید 
سیاستهای رفاهی این صندوق، پرداخت تسهیالت بانکی 
براساس  و  آغاز شده  ابتدای سال جاری  از  وام  قالب  در 
قرعه کشی صورت گرفته طی ماه های آینده ۱٠٠ هزار 
بازنشسته کشوری وام چهار میلیون تومانی خود را دریافت 

خواهند کرد.
به عمل آمده هرماه  برنامه ریزی های  براساس  افزود:  وی 
٢5 هزار بازنشسته وظیفه بگیر این صندوق این وام را از 
طریق بانک عامل دریافت می کنند. بر این اساس تاکنون  
٢٠٠ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران این وام را 

دریافت کرده اند.
در  همچنین  کشوری  بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
همایش روابط عمومی های ستاد، استان ها و شرکت های 
 ٢۷ تبریک  ضمن  کشوری  بازنشستگی  صندوق  تابعه 
گفت:  عمومی،  روابط  و  ارتباطات  روز  ماه،  اردیبهشت 
روابط عمومی یک هنر  است و کار عاشقانه می طلبد. 
روابط عمومی ها باید ضمن داشتن تعصب سازمانی خود 
را همواره در تعامل و تکریم از بازنشستگان عزیز ببینند و 
تالش کنند تا تعامل و ارتباط نزدیک و دوسویه میان ما و 

بازنشستگان شکل گیرد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور 
با بیان اینکه سازمان بهزیستی ساالنه بیش از 3 میلیارد تومان »یارانه 
مشاوره« برای دهک های اول تا سوم اقتصادی پایین جامعه پرداخت 
می کند، گفت: این افراد می توانند تا 3 مرحله به مراکز مشاوره ای 
خصوصی مراجعه کنند. فاطمه عباسی ، با بیان اینکه قبال این بودجه 
در اختیار تعداد مشخص و محدودی مرکز مشاروه روان شناختی 
قرار می گرفتبه ایسنا گفت: افراد متقاضی دریافت خدمات مشاوره 
روان شناختی باید به مرکز خاصی مراجعه می کردند اما قصد داریم نرم 
افزاری را در آینده ای نزدیک طراحی و راه اندازی کنیم که افراد واجد 
شرایط با کارت های اعتباری مخصوص، بتوانند به هر مرکز مشاوره ای 
که از سازمان بهزیستی مجوز دارد مراجعه کنند. به گفته عباسی، این 
افراد می توانند تا 3 مرحله به مراکز مشاوره ای خصوصی مراجعه کنند و 
از خدمات بهره مند شوند. درصورت نیاز به ادامه مراجعه نیز می توانند 
با پرداخت هزینه کمتر از خدمات مراکز دولتی استفاده کنند. عباسی 
با بیان اینکه این یارانه برای 3 بار مراجعه افراد به مشاوره در نظر گرفته 
شده است، اظهار کرد: چرا که معموال بخش اعظمی از مشکالت افراد 
بعد از 3 بار مراجعه برطرف می شود؛ اما به هر حال در نظر گرفتن سقف 
سه بار مراجعه به دلیل محدودیت منابع است و ما باید روشی را برای 
مدیریت منابع اتخاذ کنیم به گفته وی »یارانه مشاوره«، تمام مشاوره 
های تخصصی و عمومی شامل مشاوره خانواده، ازدواج، تحصیل و ... را 
در برمی گیرد. سازمان بهزیستی برای ٤5 دقیقه مشاوره افراد مبغلی 
نزدیک به ٤5 هزار تومان را در سال گذشته پرداخت کرده که این مبلغ 

در سال جاری تا 5٠ هزار تومان نیز افزایش یافته است.

معاون امورزنان و خانواده رییس جمهور ضمن بیان اینکه 
مجازی  فضای  در  محدودیت  ایجاد  به  اعتقادی  دولت 
و  هست  وعده ها  همه  پای  جمهور  رئیس  گفت:  ندارد 
تمام تالشش این است در چنین شرایطی که به ما و دنیا 
حالیست  در  این  محقق شود؛  وعده هایش  تحمیل شده 
که جریانی که به دنبال ناامیدی مردم است حتی تجزیه 

کشور را نیز مدنظر دارد.
خوارزمی  دانشگاه  دانشجویان  جمع  در  ابتکار  معصومه 
افزود: در این دوره از زندگی می توان با پرداختن به فلسفه 

علم دانست.
وی در خصوص انتقاد یکی از دانشجویان از عملکرد دولت 
دوازدهم گفت: متاسفانه بسیاری از انتقاداتی که به دولت 

می شود واقع بینانه نیست.
ابتکار در خصوص بحث فیلترینگ تلگرام نیز گفت: همه از 
موضع دکتر روحانی خبر دارند، دولت تا جایی که امکان 

داشت ایستاد، اما تلگرام با یک حکم قضایی فیلتر شد.
وی افزود: یکسال است که بر دولت برای محدود کردن 
اینترنت فشار وجود دارد، اما دولت در مقابل آن ایستاده 

است.
این مسئول در خصوص اعتراض دانشجویان به برخورد های 
برخورد های گشت  ما  کرد:  خاطرنشان  نیز  ارشاد  گشت 
ارشاد را قبول نداریم، چون دولت معتقد است این موضوع 

یک بحث فرهنگی است.

توزیع  از  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
نخستین مرحله سبد غذایی در آستانه ماه 

رمضان خبر داد.
به گزارش پیام زمان ، علی ربیعی وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: پیرو سیاست های 
امنیت غذایی و در آستانه ماه مبارک رمضان 
سبد غذایی ویژه ای را برای خانواده های محروم 
ادامه داد: این سبد  توزیع خواهیم کرد. وی  
غذایی برای خانواده های کامل به ارزش ۱3٠ 
هزار تومان خواهد بود و سیزدهمین سبدی 
حمایت  سیاست های  راستای  در  که  است 

غذایی از سوی دولت اعالم و توزیع می شود.
ربیعی گفت:  در این سبد غذایی به مناسبت 
ماه رمضان اقالمی مانند گوشت قرمز، مرغ، 
تخم مرغ، برنج، حبوبات، روغن مایع، لبنیات، 
ماکارونی، رب گوجه فرنگی و خرما قرار دارد.

وزیر رفاه افزود: خانواده ها می توانند به دلخواه 

خود از هر میزانی که می خواهند از این اقالم 
مورد نیاز دریافت کنند و همچنین می توانند 
در نوبت های مختلف به فروشگاه ها مراجعه و 

سبد خود را بگیرند.
از  تعدادی  و  تعاونی ها  داد:  ادامه  وی  
قبیل  از  قبل  مانند  زنجیره ای  فروشگاه های 

شهروند، رفاه، هایپر، سپه، اتحادیه فرهنگیان 
و... این سبد غذایی را توزیع می کند.

وزیر رفاه گفت: ارزش ریالی سبد غذایی ماه 
سعی  و  است  تومان  میلیارد   ٢٢٠ رمضان 
کرده ایم به سمت گروه هایی برویم که تحت 

نظر سازمان های حمایتی نیستند.
سبد  توزیع  بر  عالوه  البته  گفت:   ربیعی 
غذایی به صورت هدف دار به سراغ زنان دچار 
دچار  تولد  بدو  در  که  کودکانی  سوءتغذیه، 
سوءتغذیه هستند و مهدروستاها در مناطق 
به  سال  طول  در  البته  که  می رویم  محروم 
دریافت  گرم  غذایی  وعده  مداوم  صورت 
غذایی  حمایت  با  داریم  سعی  و  کرده اند 
برنامه هایی را برای رفع سوءتغذیه اجرا کنیم.

وی در پایان گفت: ٢39 هزار دانش آموز  در 
مراکز شبانه روزی هم تحت پوشش این سبد 

غذایی قرار می گیرند.

توزیع  سبد غذایی در آستانه ماه رمضان

پرداخت »یارانه مشاوره« به سه 
دهک اقتصادی پایین جامعه

ابتكار :برخورد گشت ارشاد 
يم راقبول ندار

 پرداخت وام ۴ میلیونی
به  ۱۰۰ هزار بازنشسته کشوری 

مفقودی
 جواز اسلحه شکاری کالیبر ۱٢ تکلول ته پر با شماره سالح ۷58۷39بنام تقی قربانی 
منقاری به شماره ملی ٤989٠٢٢٢٢۱در تاریخ 93/3/٢٠ مفقود گردیده و از درجه 

فریدونکنار اعتبار ساقط  می باشد 

مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی پراید مدل 8۷ با شماره پالک 5٢9م3۷ایران 8٢ با شماره 
درجه  از  و  گردیده  مفقود   S۱٤۱٢٢8۷5٢٤٤۱شاسی  ٢ موتور ٢5۷98۶3شماره 

 بابل اعتبار ساقط می باشد

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی جهت اجرای قرارکارشناسی به خانم ها محترم الهیان و بوران 
الهیان فرزندان نجف قلی وزهرا الهی بروجنی فرزند غالمرضا-خواهان آقای مهدی الهی 
بروجنی فرزندغالمرضا دادخواستی بطرفیت خوانده خانم ها محترم الهیا یان و پوران الهیان 
فرزندان نجف قلی وزهرا الهی بروجنی فرزندغالمرضا به خواسته تقسیم ترکه مطرح که 
به این شعبه ارجاع وبه شماره پرونده کالسه9۶٠998۶۱٢۷۱٠٠8٤9شعبهاول دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان باغملک ثبت ووقت رسیدگی جهت اجرای قرارکارشناسی 
مورخ۱39۷/٤/٢ساعت۱3:٠٠تعیین که حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده۷3قانون 
آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک 
نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گرددتاخواندگان پس از انتشار آگهی به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
ودروقت مقررفوق جهت اجرای قرارکارشناسی دردادگاه حاضرگردد.شماره م الف:۷/9۷/۷۱

منشی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان باغملک-سیاوش شاه امیری

احضار متهم
دادسرای  بازپرسی  اول  شعبه   9۶٠9988٤٠٤8٠٠5٠٠ شماره  پرونده  در 
موجب  به  عادل  فرزند  بهرامی  مهران  روانسرآقای  شهرستان  انقالب  و  عمومی 
٢(توهین  چاقو  با  عمدی  جرح  ایراد   )۱ اتهام  به  کریمی  هوشیار  آقای  شکایت 
با توجه به معلوم نبودن محل  الفاظ رکیک تحت تعقیب قرار دارد.  با استعمال 
 ۱۷٤ ماده  او طبق  به  و عدم دسترسی  احضاریه  ابالغ  امکان  و عدم  اقامت وی 
قانون آئین دادرسی کیفری ، مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و 
تصمیم  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس  می شود  احضار  یکماه  مهلت  متهم ظرف 

الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس  شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
احمد طهماسبی به ش ش ٢٠۷9با شماره ملی ٢٠۶۱٠۷٤٢9٤   به شرح دادخواست 
به کالسه ۱٢/89/9۷ این شورا  درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مسیح اهلل طهماسبی روشن  ش ش ٢۶در تاریخ 9۶/٤/٢9اقامتگاه 
دائمی خود شهرستان بابل    بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
ملی  ش  ۱53٤به  ش  ش  با  اهلل  مسیح  فرزند  روشن  طهماسبی  ۱-بیژن  به  است 

٢٠۶۱٠۶8۷۶۶ فرزند متوفی 
٢-رضا طهماسبی روشن فرزند مسیح اهلل با ش ش ۱3به ش ملی ٢٠۶388٠3٢8فرزند 

متوفی 
ملی  ش  ۱۶٤۷به  ش  ش  با  اهلل  مسیح  فرزند  روشن  طهماسبی  3-حسین 

٢٠۶۱٠۶99٢٤فرزند متوفی 
٤-حسن طهماسبی روشن فرزند مسیح اهلل با ش ش٢5۱3 به ش ملی٢٠۶۱35۱5٢٢ 

فرزند متوفی 
ملی  ش  ٢٠۷9به  ش  ش  با  اهلل  مسیح  فرزند  روشن  طهماسبی  5-احمد 

٢٠۶۱٠۷٤٢9٤فرزند متوفی 
ملی  ش  به  ش۷٢  ش  با  اهلل  مسیح  فرزند  روشن  طهماسبی  اهلل  ۶-روح 

٢٠۶39۱333۱فرزند متوفی 
ملی  ش  ٢٢٢٤به  ش  ش  با  اهلل  مسیح  فرزند  روشن  طهماسبی  ۷-فاطمه 

٢٠۶۱٠۷5۷38فرزند متوفی 
8-سیده مریم جوادی فرزند جواد به ش ش ۱38با شماره ملی ٢۱٤۱٤٢٢۷8۷همسر 

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

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی  شعبه 1۲  شورای حل اختالف بابل 

اگهی مزایده مال غیر منقول نوبت دوم
اجرای احکام مدنی بابل  در نظر دارد جهت وصول محکوم به وهزینه های اجرایی 
نسبت به فروش یک قطعه زمین شالیزاری به مساحت 5۱۷٠ متر مربع واقع در بابل 
قریه دهک کوچه بابل شوش متعلق به آقای مهدی حسین نیا را که حدود اربعه آن 
از شمال وصل به زمین آقای غالمپور وشرق به شالیزاری جبرئیل عباسی وجنوب به 
شالیزاری میرشجاع وغرب به شالیزاری نیما غالمپور میباشدرا در روز چهارشنبه در 
تاریخ 9/ 3 / 9۷ ساعت ۱٠:٠٠از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی بابل اقدام 
نماید کارشناس با لحاظ مراتب ارزش آن را ٢585٠٠٠٠٠٠ریال براورد نموده است 
مزایده از قیمت بایه کارشناسی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می 
شود و برنده مزایده باید ده درصد مبلغ خرید را في المجلس و مابقی را ظرف  یک ماه 
پرداخت نماید ودر صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی مبلغ ده درصد پرداختی در 

می دولت ضبط خواهد ضمنا هرگونه هزینه بعدی بر عهده خریدار می باشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بابل - عابدی

آگهی مزایده
 در پرونده کالسه 9۶٠۱٠٤محکوم علیه علی  محمد نعمتی به پرداخت مبلغ هشت 
میلیون ریال به نرخ روز در حق  خانم فاطمه زهرا نعمتی محکوم گردیده اند لذا این 
اجرا بنا به درخواست محکوم له  اموال محکوم علیه را جهت تامین آن توقیف و از 
طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام دادگستری شهرستان 
جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده سه دانگ از ششدانگ 
یکدستگاه ساختمان مسکونی همکف به مساحت حدود 8٠ متر مربع با عرصه ٢۷٠ 
متر مربع و حدود اربعه  زیر می باشد از شمال متصل به کوچه عام از شرق متصل به 
ملک زینب مهدوی از جنوب متصل به ملک  سید کاظم رضایی از غرب به ملک حمید 
مهدوی مبلغ ارزیابی 3۱٠ میلیون ریال بابت سه دانگ می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی 
شده پایه شروع کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب 
موعد و زمان فروش روز چهارشنبه مورخ 9۷/3/9ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگستری شهرستان جویبار میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی 
از روزهای اداری پس از انتشار میباشد آدرس جویبار واسوکال خیابان شهید کریمی 

کوچه فضیلت
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار بربری

آگهی فقدان سند مالکیت
ی5۷۶- شماره  به  وارده  درخواستی  ی  ارائه  با  حسن،  فرزند  ویسی  حسین  آقای 

۱39۷/٢/۱9 منضم به دو برگ استشهادیه ی مصدق دفتر اسناد رسمی شماره ٢٤ 
جوانرود،مدعی فقدان سند مالکیت شماره ی سریال ۱۷٢٤۱9 مربوط به پالک 89 
فرعی از ٤٠- اصلی روستای قلعه جی )واقع در بخش ۱3 کرمانشاه( به علت جابجایی  

مفقودگردیده است و صدور المثنای سند مالکیت مزبور،در دست اقدام است.
،به  باب خانه  به ششدانگ یک  متعلق  مالکیت مذکور  است که: سند  به ذکر  الزم 
مساحت۱35/٤5 مترمربع است و در تاریخ ۱385/۱٢/٢۶ ذیل ثبت 533۱ صفحه ی 
۶۷ دفتر جلد ۱3/٢8 به نام آقای حسین ویسیفرزند حسن صادر و تسلیم گردیده است 

و در این تاریخ در قید بازداشت و وثیقه نمی باشد.
لذا مراتب، در اجرای ماده ۱٢٠ آئین نامه ی قانون ثبت و تبصره ی ذیل آن، در یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود 
سند مالکیت مزبور، نزد خود هستند، از تاریخ انتشار این آگهی، ظرف مدت ۱٠روز 
اعتراض خود را )ضمن ارائه اصل سند مالکیت(کتبا به این اداره تسلیم نمایند. در غیر 
اینصورت المثنای سند مالکیت مزبور پس از انقضای مهلت مذکور ،طبق مقررات به 

نام مشارالیه صادر خواهد شد. تاریخ انتشار: ٢/٢۶/۱39۷
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-نعمت عزیزی

 مزایده
 در پرونده کالسه 9۶٠۶٤٤محکوم علیه جواد فالحتی به پرداخت مبلغ5٢٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه و در حق آقای حسن مکرم 
و محکوم گردیده اند لذا این اجرا بنا به در خواست محکوم له اموال محکوم علیه را 
جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده و حضور نماینده دادستان و مدیر اجرای احکام 
دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند مال مورد مزایده 
ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت عرصه ۱٠٢۶.53مترمربع به شماره 
پالک ثبتی 5٢5 فرعی از ۱ اصلی مورد ثبت شماره۱۱۷89 واقع در گلیرد به انضمام 
ارزیابی ۷5٠  مبلغ  باشد  می  پارکینگ  و  انباری  و  کلنگی  همکف  مسکونی  اعیانی 
میلیون ریال بابت میباشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب نوع و زمان فروش روز چهارشنبه تاریخ 
9۷/3/٢3ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار 
میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشد 

آدرس جویبار گلیرد خیابان شهید نوریان انتهای بن بست نبوت 3
 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار بربری

 دادنامه
 شماره پرونده٤/٤٤۱/9۶ شماره دادنامه ۶۶٢/9۶تاریخ 9۶/۱٢/۱3خواهان سید محمد 
هاشمیان فرزند سید علی جویبار جوان محله خ ش  هاشمی خوانده سید علیرضا 
صفوی نیا فرزند سید هاشم تهران  خ سهروردی  شمالی خیابان خلیل حسینی کوچه 
جویبار  اختالف شهرستان  شورای حل  رسیدگی  مرجع  طلب  مطالبه  کیهاخواسته 
شعبه ٤ شهری قاضی شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای سید محمد هاشمیان به طرفیت آقای سید 
وجه  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  خواسته صدور حکم  به  نیا  علیرضا صفوی 
با  ریال  میلیون   ۶5 مبلغ  به  ملی  بانک  شماره 95٢۱/٠۷۶٤٤5-۱٢عهده  به  چک 
احتساب کلیه خسارت دادرسی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی شرح 
مفاد دادخواست تسلیمی نظر به اینکه صدور وجود اصل چک در ید  خواهان داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان به عنوان 
دارنده دارد و با توجه به اینکه سند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت 
آن خدشه ای وارد نشده و یا امعان نظر به اینکه خوانده موصوف با  وصفت دعوت از 
طریق نشر آگهی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی دفاعی معمول نداشته 
و دلیلی دائر بر پرداخت وجه چک تحصیل  برائت ذمه خویش  ابراز ننموده است لذا 
دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با احراز  مویونیت  خوانده و استصحاب بقای 
دین مستندا به مواد 3۱٠ و 3۱٤ قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5٠3 و 5٢٢ قانون 
آیین دادرسی مدنی نامبرده به پرداخت مبلغ ۶5 میلیون ریال بابت چک مورد دعوا 
و مبلغ ۱/۱۶5/٠٠٠ریال  عنوان هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه بر 
مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید9۶/۶/۱۷ لغایت وصول آن که توسط اجرای احکام 
مدنی محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف ٢٠ 
روز از تاریخ ابالغ از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و با انقضای مهلت مذکور 

ظرف ٢٠ روز قابل تجدید نظر در محاکم محترم شهرستان جویبار می باشد
 حسن کارمزدی قاضی شورای حل اختالف شهرستان جویبار

اجراییه  940813
مشخصات محکوم له: شرکت تعاونی کارسازان آینده با مدیریت تصفیه محمد نبی 

رضایی و بهمن فتحعلی و رضا رحمانی
محکوم علیه:شعبان صادقی و محمد صالحی و شهریار آبادیان

بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 95٠99۷۱۱۱٠۱٠٠۱۷۱ محکوم 
علیهم شعبان صادقی و شهریار آبادیان و محمد صالحی محکوم اند به نحو تضامنی به 
پرداخت ۱59۷5٤553ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ٤۷9٢۶3۷ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین  خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست )9٤/٠9/۱5( تا 
زمان اجراء کامل حکم در حق خواهان و نیز مبلغی بابت هزینه اجرایی در حق دولت 

نسبت به محمد صالحی و شهریار آبادیان غیابی است.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجراییه :

مدنی(  احکام  اجرای  )ماده 3٤قانون  گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ۱_ظرف 
٢_ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3_مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد همراه با مشخصات دقیق حسایهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون اجرای 
به  اموال  کامل صورت  اعالم  از  علیه  محکوم  مالی ۱39٤(٤_خودداری  محکومیت 
منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد )ماده 3٤ قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده ٢٠ ق. م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱39٤( 5_انتقال مال به دیگری به هر نحو یل انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
با جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده ٢۱ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱39٤( ۶_چنانچه صورت اموال پس از سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود )تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱39٤)
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل

 معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر اینکه ۱۷ درصد فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی خبر داد و گفت: برگزاری دوره های 
مهارت آموزی با محوریت اشتغال در دانشگاه ها می تواند آمار بیکاری 

فارغ التحصیالن در کشور را کاهش دهد.
به گزارش پیام زمان ، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گردهمایی معاونان 
آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه های سطح یک و دو اظهار کرد: 
از ابتدای دولت یازدهم ما فعالیت خود را در آموزش عالی با سه شعار 

کنترل کمی، ارتقاء کیفی و اقتدار و هماهنگی آغاز کردیم و تا جایی که 
امکان داشت جهت تحقق این شعار گام هایی را برداشتیم. در بخش 
کنترل کمی وضعیت تقریبا مهار و جلوی رشد بی رویه در زیرنظام 
ها گرفته شده است. وی در ادامه به برنامه وزارت علوم برای افزایش 
بخش ارتقای کیفی اشاره کرد و افزود: حرکت هایی نیز در این جهت 
صورت گرفته است، ما همچنین شاهد هزینه های غیرمنطقی آموزش 
عالی بودیم که به دلیل ناکارآمدی فارغ التحصیالن، ضعف کیفی و رشد 
بی رویه بر آموزش عالی وارد می شد. شریعتی اظهار کرد: تالش ما این 
است که به این هزینه ها پاسخ مثبت داده و وضعیت را بهبود ببخشیم.

معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص نرخ بیکاری در سطح کشور نیز 
گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری در سطح کشور ۱٢.5 درصد است و 
میانگین بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی حدود ۱۷ درصد است. ٤٠ 

درصد کل فارغ التحصیالن افرادی هستند که لیسانس دارند. بنابراین ما 
باید تمرکز و توجه کافی به بخش کارشناسی داشته باشیم. دانشجویان 
کارشناسی وقتی فارغ التحصیل می شوند و شغل مناسبی پیدا نمی 
کنند یکی از چیزهایی که به عنوان شغل نگاه می کنند کارشناسی 
ارشد است. وی تاکید کرد: عمده مهاجرت فارغ التحصیالن مربوط به 
مقطع کارشناسی است که امیدی به شغل ندارند. اگر بتوانیم توانمندی 
دانشجویان کارشناسی را باال ببریم و زمینه شغل و اشتغال آنان را ایجاد 

کنیم، دیگر با این پدیده مواجه نخواهیم بود.
دکتر شریعتی نیاسر ادامه داد: یکسری برنامه هایی در راستای مهارت 
آموزی دانشجویان در دانشگاه ها شکل گرفته که باید به جمع بندی 
کارآفرینی  در  هماهنگ  مدل  یک  و  برسیم  آنها  مورد  در  جدیدی 

دانشجویان ایجاد کنیم.

بیکاری ۱۷ درصد فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها
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تولید ماهانه نفت ایران افزایش یافت

ماه  طی  ایران  نفت  تولید  اوپک،  ماهانه  گزارش  جدیدترین  طبق 
میالدی گذشته ۱٠٠٠٠ بشکه در روز افزایش داشت.

به گزارش زمان به نقل از ایسنا، آمار اوپک بر مبنای اطالعات منابع 
ثانویه نشان داد که تولید نفت ایران در ماه آوریل به 3.8٢3 میلیون 
بشکه در روز رسید که در مقایسه با 3.8۱3 میلیون بشکه در روز در 
مارس، ۱٠٠٠٠ بشکه در روز افزایش داشت. میانگین تولید نفت ایران 
در سه ماهه اول سال میالدی جاری، 3.8۱3 میلیون بشکه در روز بود 
که در مقایسه با 3.8٢٢ میلیون بشکه در روز در سه ماهه چهارم سال 
میالدی گذشته کمتر بوده است. تولید نفت ایران در سال ٢٠۱۷ به 
طور میانگین 3.8۱۱ میلیون بشکه در روز در مقایسه با 3.5۱5 میلیون 
بشکه در روز در سال ٢٠۱۶ بود. آمار تولید اوپک بر مبنای اطالعاتی 
که از سوی ایران ارائه شده است، نشان می دهد تولید کشور در آوریل 
3.8٠٤ میلیون بشکه در روز بود. قیمت گرید ایران هوی در آوریل به 
۶۶.5۶ دالر در هر بشکه رسید که در مقایسه با ۶٢.۱5 دالر در مارس، 
٤.٤۱ دالر یا معادل ۷.۱ درصد افزایش داشت. میانگین قیمت ایران 
هوی از ابتدای سال ٢٠۱8 تاکنون ۶٤.٢5 دالر در هر بشکه بوده که 
در مقایسه با میانگین 5۱.۷۱ دالر در مدت مشابه سال ٢٠۱۷ افزایش 

نشان می دهد.

 احتماِل انصراِف اینپکس ژاپن از حضور 
در مناقصه میدان آزادگان

کرد،  اعالم  ژاپن  انرژی  اکتشاف  بزرگترین شرکت  اینپکس،  شرکت 
ممکن است از تالش برای پیوستن مجدد به طرح توسعه میدان نفتی 

آزادگان جنوبی در ایران دست بردارد.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، به دنبال خروج آمریکا از برجام و 
وضع تحریم های جدید علیه این کشور، شرکت اینپکس، بزرگترین 
برای  تالش  از  است  ممکن  کرد،  اعالم  ژاپن  انرژی  اکتشاف  شرکت 
پیوستن مجدد به طرح توسعه میدان نفتی آزادگاه جنوبی در ایران 
دست بردارد. این شرکت در سال ٢٠۱٠ به دلیل وضع تحریم های 
آمریکا، ناگزیر شد سهم ۱٠ درصدی خود از میدان آزادگان را واگذار 
کند و از ایران خارج شود. بر اساس برآوردهای موسسه وود مکنزی، 
میادین آزادگان، یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان به شمار می روند 
که حدود 33.٢ میلیارد بشکه نفت خام را در خود جای داده اند. تولید 
نفت در این میادین قرار بود به روزانه ۶٠٠ هزار بشکه در روز برسد. 
ایران در سال ٢٠۱۶، زمینه برای حضور  از لغو تحریم ها علیه  بعد 
مجدد شرکت اینپکلس در عملیات توسعه این میدان فراهم شده بود. 
سخنگوی شرکت اینپکس در این باره گفت ما درک می کنیم که پس 
از تصمیم اخیر ترامپ ورود به فعالیت های شرکت در مناقصه برای ما 
دشوار شده است. وی افزود، اینپکس همچنان عالقمند به حضور در 
بخش نفت و گاز ایران است، زیرا این بخش از پتانسیل باالیی برخوردار 
است و اگر وضعیت تغییر کند، شرکت اینپکلس عالقمند به پیوستن 
به این پروژه خواهد بود. به گفته سخنگوی اینپکس، در اوت ٢٠۱۷، 
شرکت اینپکس به کارگاهی که در خصوص میدان آزادگان جنوبی 
در ایران برگزار می شد پیوست تا اطالعات مورد نیاز جهت حضور در 
مناقصه توسعه این میدان راجمع آوری نماید. وی به دلیل محرمانه 
بودن توافق با ایران از اشاره به جزئیات مربوط به وضعیت فرآیند حضور 

در این مناقصه خودداری کرد.

نفت در جهان

 کاهش ۴۳ درصدی ورودی آب 
به مخازن سدها

افت بارندگی های امسال موجب شده از میان ۱۷۷ سد 
بزرگ کشور، ۶9 سد از جمله سدهای زاینده رود، شهید 
رجایی، ساوه و مالصدرا هم چنان کمتر از ٤٠ درصد آب 

ذخیره شده داشته باشند.
بر اساس این گزارش، کاهش بارندگی های سال آبی 
جاری و در پی آن افت روان  آب ها موجب شده است تا 
حجم ذخیره آب ۱۷۷ سد بزرگ موجود در ۶ حوضه 
آبریز دریای خزر، خلیج فارس، دریاچه ارومیه، فالت 
مرکزی، هامون و سرخس به ٢5.3۶ میلیارد مترمکعب 
برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در 
مخازن سدهای کشور کاهش ٢٤ درصدی پیدا کرده 
است. ورودی و خروجی آب از سدها نیز متاثر از افت 
نزوالت جوی با کاهش های محسوسی مواجه شده اند 
به طوری که ورودی به این سازه های آبی ٤3 درصد و 
خروجی از آن ها نیز نسبت به سال گذشته 3٠ درصد 
کمتر شده است و هم اکنون به طور میانگین 5۱ درصد 

مخازن سدهای یاد شده دارای منابع آبی است.
در این بین از میان ۱۷۷ سد بزرگ موجود در این ۶ 
حوضه آبریز 39 درصد از آن ها و به تعبیری ۶9 سد 
بزرگ کشور از جمله سدهای شهیدرجایی، زاینده رود، 
ساوه و مالصدرا در آستانه تابستان همچنان کمتر از ٤٠ 

درصد آب ذخیره شده دارند.
نیروگاه  دارای  آب سدهای  ذخیره  و  ارتفاع  کاهش 
برقابی موجب شده تا این مراکز نیز با کاهش تولید 
تولیدی  برق  که  طوری  به  شوند  رو  روبه  انرژی 
تا ٢۱  امسال  ابتدای  از  کشور  برق آبی  نیروگاه    53
اردیبهشت ماه به هزار و ۱۱ گیگاوات ساعت برسد که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۱.3 درصد 
کاهش داشته است. روندی که موجب شده تا در این 
بخش نیز با کاهش سه هزار و 3٠٠ مگاواتی کمبود 
تولید در نیروگاه های برق آبی مواجه باشیم. در حال 
حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنجگانه 
استان تهران )الر، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو( 
۶8٤ میلیون مترمکعب بوده و 3۶ درصد حجم این 
سدها نیز پر است. بررسی این اعداد و ارقام حکایت 
از آن دارد که حجم مخازن سدهای پنجگانه استان 
تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3٢ درصد 
کاهش داشته و ورودی آب به سدهای پنجگانه استان 

هم افت 38 درصدی پیدا کرده است.
بارش های  رغم  علی  اینکه  بیان  با  ها  حاج رسولی 
چند روز اخیر در کشور همچنان میزان بارندگی ها 
و ورودی آب به مخازن سدهای کشور به ترتیب 3۶ 
و ٤٠ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است 
، گفت: در استان تهران ورودی آب به مخازن سدها 
حدود 3٠ درصد نسبت به سال گذشته کمتر است 
اما با توجه به ذخایر سال گذشته این بحث تا حدودی 

جبران شده است.

خبر

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز از آمادگی ایران 
برای گازرسانی به همه بخش های خانگی، تجاری و 
صنعتی عراق در مسیر خطوط انتقال گاز صادراتی 

دو کشور خبر داد.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، بهزاد بابازاده، 
درباره افزایش همکاری های ایران و عراق در زمینه 
انرژی گفت: نخستین نشست میان ما و وزارت برق 
عراق برگزار شد تا با تبادل تجربیات، عراق از تجربه 
انتقال گاز و گازرسانی  ایران برای ساخت خطوط 
و  تجاری، صنعتی  خانگی،  مختلف  بخش های  به 

نیروگاهی بهره مند شود.
به  گازرسانی  عراق،  نخست  اولویت  افزود:  وی 
بخش های نیروگاهی، سپس صنایع و بخش خانگی 
است، زیرا به دلیل شرایط آب و هوایی عراق، نیروگاه ها 
برای تولید برق نیاز بیشتری به گاز ایران دارند و 

بخش  خانگی در اولویت بعدی قرار دارد.
تاکید بر  با  امور بین الملل شرکت ملی گاز،  مدیر 
کشور  دو  بین  تجربیات  و  اطالعات  تبادل  این که 
زمان  تا  عراق،  مختلف  بخش های  به  گازرسانی  و 
حصول نتیجه پیگیری می شود، اظهار کرد: گازرسانی 
به بخش صنعتی و شهرک های صنعتی عراق برای 

این کشور اهمیت فراوانی  دارد و ما نیز درصددیم از 
این فرصت استفاده کنیم و صنایعی را که در مسیر 
خطوط انتقال گاز صادراتی ایران به بغداد و بصره 

هستند، گازرسانی کنیم.
مسیر  در  نوساز  به شهرک های  گازرسانی  بابازاده، 
خطوط انتقال گاز صادراتی ایران در عراق را از دیگر 
مقاصد گازرسانی کشور اعالم کرد و ادامه داد: وظیفه 
اصلی ما تبادل تجربیات و آموزش ساختار سازمانی 

به عراق است و در زمینه گازرسانی، ارائه خدمات و 
کاالها و نیز اجرای طرح ها از توان پیمانکاران داخلی 
بهره مند می شویم که امیدواریم پیمانکاران بخش 
خصوصی ایران، در زمینه طراحی و اجرای شبکه های 
تغذیه و انتقال، در زمینه تولید و صادرات وسایل 
گازسوز و همچنین تبدیل خودروهای عراق به حالت 

سی ان جی سوز، همکاری کنند.
به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز، کاال و 

خدماتی که در بخش گاز طبیعی از سوی پیمانکاران 
ایران به عراق ارائه شود از سوی شرکت ملی گاز ایران 
کنترل خواهد شد، همچنین برای تبدیل خودروهای 
عراق به حالت سی ان جی سوز نیز این کنترل برقرار 
است تا کیفیت خدمات پیمانکاران ایرانی در حد 
بین دو  موفقیت آمیز  زیرا همکاری  باشد،  مطلوب 
کشور، به نفع هر دو طرف و یک معامله برنده-برنده 

خواهد بود.
 ایران و عراق برای تدوین ساختار گاز عراق، 

تفاهم نامه امضا می کنند
سعید مومنی، مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز در باره 
گازرسانی به بخش های مختلف کشور عراق گفت: 
برای صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور 
اعالم آمادگی کرده ایم، همچنین به مسئوالن این 
کشور اعالم کردیم  به روستاها، شهرها و صنایعی 
که در مسیر این دو خط انتقال قرار دارند، گازرسانی 
می کنیم که برای این کار نیاز به خدمات فنی و 
مهندسی و حضور پیمانکاران ایرانی دارند، ضمن این 
که قرار شد ساختار شرکت گاز هم برای این کشور 
تدوین شود که این اتفاق رخ داد و قرار شد در سفر 

وزیران نفت دو کشور، تفاهم نامه ای امضا شود.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز:

ایران به بخش خانگی و صنعتی عراق گازرسانی می کند 

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

حوزه ثبتی بابل
نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱39٠/9/٢٠ ،امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال 
معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در دریکنده پالک اصلی ٢8٠٤ بخش ۱

۱٢8 فرعی: رقیه حسین زاده طالشی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱58.3٠ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از مهین سپهر مالک.
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک اصلی ٢8۱5 

بخش ۱
8۷۱8 فرعی: حسین خلیل پور علمداری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۶3.3٠ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از شهریار طهماسبی مالک.
8۷٢9 فرعی: قاسم قاسمی فر و فاطمه غالمعلی تبار فیروزجائی 
هر یک نسبت به سه دانگ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 9۷.۶9 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از نوراله مصطفی پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی ٢3٢۶ بخش 

٢
۱٠5٤٤ فرعی مفروز و مجزی شده از ۱٠5 فرعی: عباس 

و محمد غالمیان حمزه کالئی بالمناصفه نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱٠٤.85 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم کریمی پور مالک.
۱٠5٤۶فرعی مفروز و مجزی شده از 3۷فرعی: فاطمه صغری 
بنای  با  زمین  قطعه  به ششدانگ یک  نسبت  امیری  برزگر 
احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد به مساحت ٢5٢ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از نوروز علی بالی مالک.
امالک متقاضیان واقع در بازگیرکال پالک اصلی ٢5٠8 بخش ٢

٤۶5 فرعی مفروز و مجزی شده از ۱3 فرعی: فرشاد و محمد 
حسن نتاج عزیزی بالمناصفه نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد به 
مساحت ٢٢٤.٢5 متر مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا 

حسن نتاج مالک.
٤9٢فرعی مفروز و مجزی شده از ۱فرعی: مسعود احمدی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱9۷.5٠ متر مربع خریداری بدون واسطه از رضا علی نظری 

مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 3۱۶٠ بخش 

٢
یک  ششدانگ  به  نسبت  میرزاده  حسن  سید  فرعی:   ۱۱۷
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف میباشد 
به مساحت ٢۶۱.۶٠ متر مربع خریداری بدون واسطه از علی 

طراوتی مالک.
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی 35۷9 بخش 

٢

۷ فرعی: نقی اصغرپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ٢3٤.3۶ متر مربع خریداری بدون 

واسطه از عباس بندگان مالک.
امالک متقاضیان واقع در اوشیب پالک اصلی 3۶٢٤ بخش ٢

٢۷٠٠فرعی مفروز و مجزی شده از 58فرعی: سیده کوکب 
گوهریان محمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ٢8۶.٠8 متر مربع خریداری بدون واسطه 

از روح اله عطاریه مالک.
٢۷٠۱ فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۱8فرعی: اکرم محمد 
جان آغوزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ٢۷9.۶5 متر مربع خریداری بدون واسطه از مشتری 

تبار مالحسن مالک.
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی ٤٠٤٤ بخش ٢

9 فرعی: علی ساعدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ٢۶٠.٤3 متر مربع خریداری بدون 

واسطه از محمد ساعدی و غیره مالک.
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی ٤٢٠۱ بخش ٢

۱ فرعی: عباس عسکریان امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۱5.۷٤ متر مربع خریداری 

بدون واسطه از رجبعلی عسکریان مالک.
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی ٤53٢ بخش ٢

8 فرعی: علی روحانیان امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۱9٤.98 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از محمد رضا روحانیان امیری مالک.
امالک متقاضیان واقع در دیوکال پالک اصلی ٤8۶٢ بخش ٢

۱3٠٤فرعی مفروز و مجزی شده از 393فرعی: فاطمه غنی نیا 
طبرستانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۱5٤ متر مربع خریداری بدون واسطه از حسن بابا 

نتاج امیرکالئی مالک.
شیداله  ٢۷8فرعی:  از  شده  مجزی  و  مفروز  ۱3۱۷فرعی 
میرحسینی ارچی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۷8 متر مربع خریداری بدون واسطه از 

حسین حسنجانی مالک.
۱3۶۱فرعی مفروز و مجزی شده از ٢۷8فرعی: علی کریمی نیا 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

٤5.۶۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از رقیه باقرتبار مالک.
امالک متقاضیان واقع در کاردرکال پالک اصلی 5۷ بخش 8

3۶ فرعی: سید احمد حسینی دهنوی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 53٠.٢5 متر مربع 

خریداری بدون واسطه از یاسر ناصری نیا مالک.
3۷ فرعی: طاهره یزدانی دهنوی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 53٠.٢5 متر مربع خریداری 

بدون واسطه از یاسر ناصری نیا مالک.
امالک متقاضیان واقع در رکنی کال پالک اصلی ٢٤ بخش ۱۱

5 فرعی: محمد حسن پور رکونی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی که سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف 
میباشد به مساحت 33۶٠.9٠ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از رمضانعلی حسن پور مالک.
امالک متقاضیان واقع در خلیل کفشگر)زرگرشهر( پالک اصلی 

3۷ بخش ۱۱

93 فرعی: علیرضا احمدپور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن که یک سوم سهم از دو سهم از یازده 
سهم ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت ٢9٢8.۱5 

متر مربع خریداری بدون واسطه از احمد احمدپور مالک.
امالک متقاضیان واقع در بصرا پالک اصلی ٤8 بخش ۱۱

٤35 فرعی: سید علی هاشمی بصرا نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین که بصورت باغ مرکبات میباشد که یک سهم از 
۱٤ سهم ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت ٢58۶ 

متر مربع خریداری بدون واسطه از سید شجاع هاشمی مالک.
امالک متقاضیان واقع در موزیرج پالک اصلی 53 بخش ۱۱

٤85۷ فرعی: عطا اله جهادی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن که ٤ سهم از ۱3 سهم ششدانگ 
مربع  متر  مساحت 3۷۷.55  به  است  باقی  ثلث  آن  عرصه 

خریداری بدون واسطه از یزدان گلنشین مالک.
٤858 فرعی: علی اصغر اسفندیار نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن که ٤ سهم از ۱3 سهم 
ششدانگ عرصه آن ثلث باقی است به مساحت ۱59.۶٠ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از حامد گالشی مالک.
امالک متقاضیان واقع در ترک محله پالک اصلی 5۷ بخش ۱۱

۱٠٤٤ فرعی: اکرم نجف زاده گاون نسبت به ششدانگ یک 
مربع  متر  مساحت 88.8۷  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه 

خریداری بدون واسطه از مسعود پورباباجان مالک.
۱٠٤5 فرعی: علی روحانی اطاقسرا نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ٢۱9٢.۶٠ متر مربع 

خریداری بدون واسطه از نوروز آقاجانی مالک.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 آئین نامه 

مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱5 روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها 
عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید 
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی است برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب 
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان 
باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 
فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. م.الف9۶/3٠8/۱٠٠
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/٢/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٢/٢۶/۱39۷

شهرام خسروی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

مفقودی
مشخصات   به  زنی(  )ساچمه  مجوز حمل سالح  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
نوع:ساچمه زنی کالیبر: ۱٢ مدل سالح:دو لول روی هم کوسه شماره بدنه :٠8٢3٠35٤۱ 
ساخت :ایران به نام محمدخان امامی فرزند محمدامین شماره شناسنامه ٢۶۱ تاریخ تولد 

۱3٤9 محل صدور جوانرود مفقود گردید وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی حصروراثت
آقای مهدی مجدم نام پدرلطیف بشناسنامه595صادره از هشچه درخواستی بخواسته 
صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که حصروراثت مرحوم لطیف مجدم 
بشناسنامه۱٠۷صادره ماهشهر درتاریخ۶٤/٤/۱۱درماهشهر اقامتگاه دائمی فوت ورثه 
بشناسنامه59۶ماهشهر3- فوق٢-صدیقه  مشخصات  یا  عبارتنداز۱-متقاضی  اش 

بشناسنامه۶8۷ماهشهر5-صبیحه  بشناسنامه۷39ماهشهر٤-بدریه  امین 
بشناسنامه59٤ماهشهر)همگی فرزندان متوفی و شهرتشان مجدم است( والغیراینک 
باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکس اعتراض 
داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱۶/۱3۶
رئیس شورای حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهرشعبه 1

آگهی اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم:۱-شرکت اعتباری کوثر مرکزی با مدیریت عیسی 
اهواز-اهواز-کیانپارس  خوزستان-شهرستان  پورنشانی:استان  فهیمی  جواد  و  رضائی 
بین فلکه اول و دوم-مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم۱-کوکب شرهانی اصل 
نام پدر:شایع نشانی:استان خوزستان-شهرستان اهواز-اهواز-پردیس-فلکه بهزیستی 
پدر:عبدالجلیل-نشانی:استان  نام  شرهانی  بهداری٢-انتظار  منازل  هستی  خیابان 
٢5-محکوم  فضیلت۱پالک  مجاهد-خیابان  اهواز-اهواز-کوی  خوزستان-شهرستان 
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  به:بموجب 
9۶٠99۷۶۱959٠٠5٤۶محکوم علیه محکوم است به خواندگان را تضامنا به پرداخت 
وجه چک مذکور به مبلغ ٢٤٢/٠٠٠/٠٠٠ریال و خسارات تاخیرتادیه از تاریخ گواهی 
ایران  مرکزی  بانک  ساالنه  اعالم  تورمی  نرخ  پرداخت)۱39٤/۱۱/٢۱(برمبنای  عدم 
لغایت اجرای دادنامه بعالوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در 
حق خواهان محکوم می نماید اجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه 
دادرسی از جهت خسارات خواهد بود.                        مدیردفتر شعبه ٢۱دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان اهواز-خشایارنیک مقام                                   محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه:۱-ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد)ماده3٤قانون 
اجرای احکام مدنی(٢-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن میسر باشد.چنانچه خودرا قادر به اجرای مفاد 
یامقداروقیمت همه  تعداد  اموال خودرا شامل  نداندبایدظرف سی روز کلیه  اجراییه 
اموال منقول وغیرمنقول،به طور مشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان 
نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یاخارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هرنحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییر دیگردراموال مذکوراز 
زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نمایدواال به درخواست محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی۱39٤(٤-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
اجرای  دارد.)ماده3٤قانون  درپی  را  هفت  درجه  تعزیری  حکم،حبس  اجرای  فراراز 
احکام مدنی و ماده٢٠ق.م.ا و ماده ۱۶قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱39٤(5-

انتقال مال به دیگری به هر نحوبا انگیزه فراراز ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 
معادل نصف محکوم به یاهردومجازات می شود.)ماده٢۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
ارائه شود آزادی محکوم  مالی۱39٤(۶-چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روز 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهدبود..)تبصره ۱ماده3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی۱39٤(    
شعبه ۲1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز

آگهی حصروراثت
بانوسیدبهاره حسنیان معرف نام پدرسید عبداالمیر بشناسنامه۱9٤٠٠٠5٠٠٠صادره 
ازماهشهر درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده که مرحوم 
سیدعبداالمیرحسنیان معرف بشناسنامه5۶5صادره آبادان درتاریخ9۶/۷/9درماهشهر 
)فرزند  فوق  مشخصات  با  ۱-متقاضی  از  عبارتند  اش  ورثه  فوت  دائمی  اقامتگاه 
متوفی(٢-سید محمدمهدی حسنیان معرف بشناسنامه۱9٤٠9٠۶۱٢۱ماهشر)فرزند 
٤-سیده  بشناسنامه۱9٤٠۷٠58٤3ماهشهر  معرف  حسنیان  سارا  متوفی(3-سیده 
حسنیان  منا  سلیمان5-سیده  بشناسنامه٤3۱۷مسجد  معرف  حسنیان  خدیجه 
بشناسنامه9٤5رامهرمز)زوجه  باقی  پروین  بشناسنامه٢٢۷٠ماهشهر۶-خانم  معرف 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام  متوفی(والغیراینک 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که 

بعدازاین تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:۱۶/۱3٢
شورای حل اختالف ماهشهرکد3

ابالغیه 
مشخصات ابالغ شونده حقیقی : 

۱-حسین جوادیان فرزند .....کدپستی : ۶۱۷۷۷5۷٤ به نشانی : مجهول المکان 
تاریخ حضور : ۱39۷/٠٤/٠9 شنبه ساعت ٠9:٠٠ محل حضور :خرم آباد –خیابان امام 

)ره ( –میدان عدالت دادگستری کل استان لرستان 
در خصوص دعوی ایرج دهقان نژاد به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

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

آگهی حصروراثت
درخواستی  اهواز  از  بشناسنامه٢۱8۶8صادره  پدریاراهلل  نام  زرگانی  سویه  آقای/خانم 
بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرمرحوم احالم زرگانی 
خمینی)ره( تاریخ۱39۶/۱٢/۱۷دربندرامام  در  اهواز  بشناسنامه۱۷٤۱939۶8٢صادره 

اقامتگاه فوت ورثه اش اعبارتنداز ۱-متقاضی ۱-یابر زرگانی فرزند جادربشناسنامه٢98صادره 
از  بشناسنامه٢۱8۶8صادره  یاراهلل  فرزند  زرگانی  اهواز)پدرمتوفی(٢-سویه  از 
از  بشناسنامه٢٤۶3صادره  حسن  فرزند  عطیوی  آلبو  )مادرمتوفی(3-مهدی  اهواز 
از  فرزند مهدی بشناسنامه۷٠۶٠۱۷۱۷۱۱صادره  البوعطیوی  اهواز)همسرمتوفی(٤-النا 
ماهشهر )دخترمتوفی(5-امیرعلی البوعطیوی فرزند مهدی بشناسنامه۷٠۶٠۱٢58٤۱صادره 
از ماهشهر)پسرمتوفی(والغیر. اینک باانجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی 
می نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین 

تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی بندرامام خمینی)ره(-وحیدخندانی

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

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

سند رسمی
برابررأی شماره۱39۶۶٠33۱٠۱٠٠٠8۱8۱هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فردیس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیخانم فرنگیس لطف اله زاده خلیل آبادی 
فرزندزلفعلی به شماره شناسنامه 5٤٢5۱صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱33/5٠ مترمربع پالک 559۷ فرعی از ۱۶3 اصلی واقع 
درمنظریه خریداری از مالک رسمی آقای رضا شرکت معصوصمی محرز گردیده است، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات، سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 3٠٢٢
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۷/٢/۱۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ٢/٢۶/9۷

محمد سلیمانی  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان فردیس

دادنامه
اختالف  حل  شورای  حقوقی   ٤ شعبه   9۶٠9988٤85٤٠٠٢33 کالسه  پرونده 

شهرستان روانسر تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای خلیل مرادی فرزند حسن به نشانی روانسر زمین شهری بلوار معلم 

فروشگاه لوازم قطره بارانی
خوانده: آقای سیاوش اسماعیلی اکبرآبادی فرزند محمدتقی به نشانی مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه چک
سیاوش  اقای  طرفیت  به  مرادی  خلیل  آقای  دادخواست  خصوص  در  شورا-  رای 
اسماعیلی اکبرآبادی به خواسته مطالبه مبلغ ۱8٠٠٠٠٠٠ تومان بابت یک فقره چک 
به شماره 5899٠٠ عهده بانک کشاورزی شعبه قرانچی و خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه، به نحو مضبوط و منعکس در دادخواست تقدیمی،شورا با عنایت به اوراق و 
محتویات پرونده، مالحظه کپی مصدق چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت 
آن که داللت بر مدیونیت و اشتغال ذمه خوانده و ماال استحقاق خواهان مبنی بر 
مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته را دارد و عدم حضور خوانده علیرغم نشر اگهی 
و اینکه مستندات ابرازی مصون از هر گونه ایراد و اعتراضی بوده لذا با وصف مراتب 
فوق، مستندا به مواد 3۱٠ الی 3۱٤ قانون تجارت و مواد ۱98-5۱5 و 5۱9 قانون آیین 
دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ٢ قانون صدور چک و استغساریه آن و مواد 
9 و ٢۷ قانون شورای حل اختالف، ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۱8٠٠٠٠٠٠ تومان بابت اصل خواسته توام با هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱39۶/۱٠/۱۱ لغایت یوم الوصول، طبق نرخ شاخص 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان را صادر و اعالم میدارد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل می باشد و در بخش رد دعوا ظرف مدت 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی محل می باشد
عبدالرضا ویسی-قاضی شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان روانسر

دستگاه های اجرایی موظف هستند حداقل 
های  ساختمان  مصرفی  برق  از  درصد   ٢٠
خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند؛ 
درغیر این صورت، ٢٠ درصد از مصرف آنها 
با قیمت خرید تضمینی برق از انرژی های 
تعرفه  برابر  هشت  حدود  که  تجدیدپذیر– 
های معمول است – محاسبه می شود. به 
ایرنا، هیات وزیران  از  گزارش زمان به نقل 
تصویب  به  را  طرحی  پارسال  شهریورماه 
رساند که بر اساس آن، وزارتخانه ها، موسسه 
های و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
غیردولتی موظف شدند در ٢ سال حداقل ٢٠ 
درصد برق مصرفی ساختمان های خود را از 
انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند. بر اساس 
این مصوبه، وزارت نیرو موظف است تعرفه 
برق مصرفی را براساس نرخ خرید تضمینی 
برق از نیروگاه های تجدیدپذیر تعیین کند. 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران 
بزرگ در این ارتباط  گفت: در صورت بی 

این مصوبه،  توجهی دستگاه های مشمول 
٢٠ درصد از تعرفه برق مصرفی آنها از نیمه 
دوم سال 9۷ با نرخ خرید تضمینی برق از 
نیروگاه های تجدیدپذیر تعیین می شود. به 
گفته »حسین صبوری«، اگر وزارتخانه ها، 
موسسه ها و شرکت های دولتی و نهادهای 
عمومی غیردولتی تا نیمه دوم امسال حداقل 
٢٠ درصد از برق مصرفی خود را از انرژی 
های تجدیدپذیر تامین نکنند، ٢٠ درصد از 
برق مصرفی آنها با قیمتی حدود 8٠٠ تومان 
به ازای هر کیلووات ساعت محاسبه می شود. 
وی در پاسخ این سوال که هم اکنون چه 
میزان از انرژی دستگاههای اجرایی از محل 
شود،  می  تامین  خورشیدی  های  انرژی 
انرژی  از میزان مصرف  : آمار دقیقی  گفت 
در  اجرایی  دستگاههای  در  خورشیدی 

دسترس نیست.
کیلووات  هر  میانگین  طور  به  اکنون  هم 

ساعت برق ۱۱٠ تومان محاسبه می شود.

گسترش  درخصوص  مذاکره  برای  که  نیرو  وزیر 
همکاری های ایران و آلمان به این کشور سفر کرده 
است ضمن شرکت در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی 
آب و فاضالب با با وزیر محیط زیست آلمان نیز 
دیدار کرد. به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع 
دعوت  به  که  اردکانیان  رضا  نیرو،  وزارت  رسانی 
وزیر محیط زیست و همچنین وزیر امور اقتصادی 
و انرژی جمهوری فدرال آلمان به این کشور سفر 
کرده است در دیدار با سونیا شولتسه، وزیر محیط 
زیست، حفاظت از طبیعت و ایمنی هسته ای آلمان 
بر گسترش همکاری های حوزه آب و محیط زیست 
دو کشور تاکید کرد. در این نشست وزرای دو کشور 
ضمن مرور همکاری های زیست محیطی، خواستار 
تهیه نقشه راه و تعیین استراتژی های همکاری ایران 
و آلمان در زمینه آب های مرزی و پروژهای مدیریت 
بخش آب از جمله در حوزه تصفیه فاضالب شدند.

اردکانیان با اشاره به وجود آب های مشترک ایران 
انتقال  خواستار  عراق  و  افغانستان  کشورهای  با 
تجربیات طرف آلمانی در جهت پیشبرد پروژه های 

ایران با دو کشور همسایه خود در بخش رودخانه 
کرد:  تاکید  نیرو  وزیر  شد.  اروندرود  و  هیرمند 
تاسیس یک سازوکار منطقه ای برای تحقق این 

هدف راهگشا خواهد بود.
وی با اشاره به اجرای برنامه مدیریت یکپارچه منابع 
آبی از سوی طرف آلمانی در بخش های از کشور 
از  گفت:  رود  زاینده  آبریز  حوضه  همچون  ایران 
اسفندماه سال گذشته با تشکیل کارگروه سازگاری 
دید  تا  هستیم  آن  پی  در  کشور  در  آبی  کم  با 
یکپارچه به منابع آبی داشته باشیم که امیدواریم 
کشور آلمان نیز در پروژه های این بخش همچنان 

حضوری فعاالنه داشته باشد.
وزیر محیط زیست آلمان نیز در این نشست بحران 
آب را معضلی جهانی دانست و افزود: برای برون 
رفت از این مشکل نیازمند همکاری وسیع در سطح 
منطقه ای و جهانی هستیم. رضا اردکانیان در ادامه 
سفر خود به آلمان با وزیر امور اقتصادی و انرژی 
جانبه  دو  مذاکراتی  نیز  آلمان  فدرال  جمهوری 

خواهد داشت.

ایران و آلمان بر تهیه نقشه راه همکاری های بخش 
آب تاکیدکردند

تعرفه 8 برابری در انتظار دستگاه های اجرایی 
پرمصرف
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قیمت؛ دغدغه سفره افطار خانواده ایرانی 

سفرهای افطار؛  تحت تاثیر بازار ارز
* مهدی حیدری

بازار ایران بار دیگر رنگ و بوی رمضان به خود گرفته است؛ با فرا رسیدن ماه 
مبارک رمضان تامین کاالهای پرمصرف و پرتقاضا در بازار در دستور کار قرار 
می گیرد.امسال ماه مبارک رمضان در حالی از راه می رسد که بازار ارز ایران 

سایر بازارها را تحت تاثیر خود قرار داده است.
 تورم جزء جدایی ناپذیر اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است از این رو 
اقتصاد و افکار عمومی همواره انتظار رشد قیمت ها را داراست. برای اولین بار 
در چهل سال اخیر اما نرخ تورم در ایران برای دو سال پیاپی تک رقمی مانده 
است. با این حال برخی با استناد به آشفتگی بازار ارز و افزایش قیمت ارز نگرانی 
هایی را در خصوص بازار کاالهای اساسی طرح می کنند.افزایش یکباره نرخ ارز 
در کنار بی ثباتی قیمت ها و اعالم ارز تک نرخی ٤٢٠٠ تومانی از سوی دولت، 
دست به دست هم داد تا بازار ایران شرایطی متفاوت از گذشته را تجربه نماید. 
بازار کاالهای مصرفی در ماه مبارک رمضان همواره زیر ذره بین قرار می گیرد 
چرا که افزایش مصرف اقالم خوراکی خاص نظیر روغن و شکر و خرما و تخم 
مرغ و حتی در برخی موارد برنج و گوشت و مرغ ، سبب زمینی می شود و در 
این زمان مساله تامین کاال به مساله ای با اهمیت بدل می شود. دولت اعالم 
کرده است در ماه مبارک رمضان اقالم پرمصرف خوراکی و کاالهای اساسی با 
قیمتی به میزان ۱5 درصد کمتر از قیمت های کنونی در بازار عرضه می شود 
و از این بابت نگرانی ای وجود ندارد. اما بررسی ها نشان می دهد نوسان بازار 
ارز مهم ترین تاثیر را در اقتصاد کشورمان بخصوص کاالهای پرمصرف میگذارد.

باید توجه داشت که سودجویان و دالل ها شامه قوی دارند و می توانند از این 
دوران به نفع مقاصد خود استفاده کنند که نه فقط مصرف کنندگان از آن زیان 
می کنند بلکه تولیدکنندگان نیز با چالش مواجه خواهند شد.هرچند دولت به 
واردکنندگان نهاده های کشاورزی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اطمینان 
داده بود که به واردات نهاده های کشاورزی به عنوان یک کاالی اساسی یارانه 
اختصاص می دهد، ولی به دلیل اتفاقاتی که در بازار رخ داد و همچنین تأثیر 
مستقیمی که در رشد قیمت کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله گوشت 
و تخم مرغ داشت، دولت تصمیم گرفت تا با پرداخت مابه التفاوت ٤٠٠ تومانی 
به ازای هر دالر به واردکنندگان تعادل را به بازار بازگرداند. اما باید توجه داشت 
تا زمانی که مدیریت ستاد تنظیم بازار اصالح نشود وبرای حذف سودجویان و 
دالل ها کاری اساسی انجام نشود نمی توانیم شاهد آرامش بازار و توازن عرضه و 

تقاضا در محصوالت کشاورزی و کاالهای اساسی باشیم.

تاکید بر تسریع روند تولید خودروهای ملی 

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: خودروسازان باید خروج آمریکا 
از برجام را به فال نیک گرفته و روند تولید خودروهای ملی را تسریع کنند.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، آرش محبی نژاد اظهار کرد: خوشبختانه در چند 
سال  اخیر به موازات همکاری با خودروسازان مطرح جهان، موضوع طراحی و 
تولید پلت فرم های ملی نیز از سوی صنعت خودرو پیگیری شده است.وی با 
بیان اینکه دو خودروساز بزرگ هم اکنون مشغول طراحی و توسعه پلت فرم های 
ملی خود هستند، خاطرنشان کرد: در این شرایط با توجه به  آنکه آمریکا از 
برجام خارج شده خودروسازان باید این موضوع را به فرصتی برای تسریع در 
روند طراحی و تولید خودروهای ملی تبدیل کنند. دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه سازی ادامه داد: البته با توجه به تاکیدات و مواضع کشورهای اروپایی به 
همراه چین و روسیه در زمینه لزوم حفظ برجام، تحریم های احتمالی آمریکا 
در آینده مشکل خاصی برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد زیرا کشورهای 
اروپایی، روسیه و چین به این تحریم ها نمی پیوندند.وی افزود: از آن سو نیز 
صنعت خودروی ما ارتباطی با صنعت خودروی آمریکا نداشته است که بخواهد 
از تحریم های احتمالی آمریکا متاثر شود بنابراین نگرانی از این جنبه برای 
صنعت خودرو وجود ندارد.محبی نژاد با بیان اینکه با این حال مواضع آمریکا 
ضرورت خودکفا شدن صنعت خودرو را مجددا به ما یادآوری کرد، تصریح کرد: 
در این شرایط از دو خودروساز بزرگ انتظار می رود در کنار ادامه همکاری با 
خودروسازان مطرح جهان، طراحی و تولید پلت فرم ها و خودروهای ملی را با 
سرعت بیشتری پیگیری کنند.وی اظهار کرد: امیدواریم با اقدام خودروسازان در 

یکی دو سال  آینده شاهد عرضه خودروهای جدید ملی به بازار باشیم. 

نگاه روز

دسترسی آزاد مردم به اطالعات؛ 
اقدامی ضد فساد

وزیر راه با بیان ضرورت جریان آزاد اطالعات غیرطبقه 
بندی شده گفت: دسترسی آزاد به اطالعات، اقدامی 

ضد فساد است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، عباس آخوندی 
که در همایش GIS سامانه یکپارچه مکانی سخن 
می گفت افزود: درباره این موضوع در ایران خیلی 
بحث شده حتی در دوره قبل که من وزارتخانه بودم 
بحث جی ای اس مطرح بود ولی در سی سال که 
نداشته  پیشرفت چندانی  مطرح شده  موضوع  این 
است. وی با اشاره به ضرورت اجرای سامانه یکپارچه 
افزود: در حال حاضر با عدم تعادل در توزیع آب، عدم 
تعادل در توزیع جمعیت و عدم تعادل در خدمات 
دهی در کشور مواجه هستیم اما مهم دالیل استفاده 
از جی ای اس است.اخوندی ادامه داد: معموال این 
سیستم های فناوری پیشرفته وارد یک کشور می 
شود روح فناوری فراموش می شود و افراد در سطح 
یک تکنیک برای تبلیغات از آن استفاده می کنند. در 
ایران سال هاست نقشه های جغرافیایی و کارتوگرافی 
چگونگی  سامانه  این  از  استفاده  داستان  اما  داریم 
تخصیص منابع است.وی با بیان اینکه اقتصاد مدرن 
می گوید در جابجایی منابع اطالعات از همه مهمتر 
است گفت: اگر فردی که نیم ساعت زودتر اطالعاتی 
داشته باشد می تواند منابعی را جابجا کند که فردی 
که این اطالعات را ندارد نمی تواند. برای نمونه یک 
روز پیش از حادثه یازده سپتامبر شرکت های بیمه 
ای و بانک های بزرگ سهام خود را فروخته بودند 
ثروتمند شدند بعد از عملیات خیلی از بیمه ها و 
بانک ها ورشکست شدند. این بحث اهمیت اطالعات 
مصوبه  اجرای  مثال  عادی  های  طرح  تمام  درباره 
کمیسیون ماده 5 عملی است.وی تصریح کرد: در 
افشای  فساد عدم  کانون های  از  یکی  اقتصاد  علم 
اطالعات یا انحراف اطالعات است و بخشی از رانت ها 
در این زمینه اتفاق می افتد. بنابراین بحث دسترسی 
است.آخوندی  موثر  منابع  توزیع  در  اطالعات  به 
افزود:امروز همه از بی نظمی شهری می نالیم، زیرا 
هر گوشه شهر یک نمایی دارد نخستین گام این است 
که تمام مردم ایران باید دسترسی آزاد به اطالعات 
داشته باشند و دولت باید این اطالعات را ایجاد کند 
و این اقدامی ضد فساد و ماهیتی اقتصادی رقابتی و 
مبتنی بر حقوق شهروندی است.وزیر راه با تاکید بر 
اینکه استفاده از این سامانه توزیع خدمات و صنعت 
در کل کشور نمایان می شود افزود: هر تصمیمی 
که در کمیسیون ماده 5 گرفته می شود بالفاصله 
باید روی جی ای اس قرار گیرد تا مردم مطلع شوند 
چه اتفاقی در محل زندگی آنها رخ خواهد داد.وی با 
اشاره به اینکه بحث های استارت اپی کسب و کارها 
برپایه اطالعات استوار است گفت: در این کسب و 
کارها ارزش افزوده از طریق اطالعات بدست می آید 
و بیشترین ثروت را کشورهای ایجاد می کنند که 

بیشترین اطالعات را در اختیار مردم قرار می دهد.

حذف و ادغام 5۰۰ مجوز زائد

 معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و و دارایی گفت: از 
زمان شروع به کار هیئت مقررات زدایی تاکنون حدود 

5٠٠ مجوز زائد حذف و یا ادغام شده است.
حسین  سیما،  و  ازصدا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
میرشجاعیان در نشست بررسی موانع کسب و کار 
بنیان و استارت آپ ها  درحوزه شرکت های دانش 
از ٢۱٠٠  بیش  زدایی  مقررات  هیئت  اظهارداشت: 
عنوان مجوز را در کشور شناسایی کرد که تاکنون 
5٠٠ مجوز زائد حذف و یا ادغام شده طوری که هم 
اکنون ۱5۷٠ عنوان مجوز فعال در سامانه داریم.وی 
افزود: بیش از ۷٠٠ مجوز از ۱5۷٠ عنوان مجوز فعال 
از جنس استعالمات بوده یعنی بسیاری  در کشور 
از این مجوزها مانند موافقت اصولی پروانه یا مجوز 
تاسیس و پروانه مجوز بهره برداری، تودرتو و سه الیه 
است.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و و دارایی با 
اینکه هیئت مقررات زدایی در حوزه مقررات  بیان 
در سطح پایین تر از هیئت وزیران می تواند ورود 
کند و تصمیم گیر باشد، گفت: نمونه حذف مقررات 
زائد از جانب هیئت مقررات زدایی حذف مجوز برای 
موسسات مشاوره حقوقی بود که کانون وکال صادر 
می کرد ضمن اینکه ۱ تا ٢ ماه پیش هیئت مقررات 
زدایی 5 مجوز زاهد میراث فرهنگی را لغو کرد. وی 
افزود: اگر مقررات و مجوزها درسطح هیئت وزیران و 
باالتر باشد در مراکزی مانند کمیته ماده ۱٢ پیشنهاد 
و در صحن شورای گفتگو مطرح از آنجا به هیئت 

دولت ارسال می شود.

خبر

نهاد  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
رئیس  اکید  به دستور  اشاره  با  ریاست جمهوری 
اشتغال  تسهیالت  منابع  جذب  برای  جمهور 
روستایی تا پایان تیرماه گفت: روند پرداخت این 

تسهیالت رضایت بخش نیست.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، سید ابوالفضل رضوی 
 ۱.5 تسهیالت  پرداخت  وضعیت  آخرین  درباره 
میلیارد دالری اشتغال از محل صندوق توسعه ملی 
گفت: معادل ریالی این تسهیالت ۶ هزار میلیارد 
تومان است که به تدریج در اختیار چهار بانک و 
موسسه عامل قرار می گیرد؛ اما هر یک از موسسات 
و بانکها موظفند معادل اعتباری که از این محل 
به آنها تخصیص می یابد، از منابع داخلی خود به 
این منابع اضافه کنند. بنابراین در مجموع ۱٢هزار 
اولویت  با  اشتغال  تسهیالت  برای  تومان  میلیارد 
مناطق روستایی و عشایر در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس پیمایش و بررسی های 
انجام شده پرداخت تسهیالت در تمام استان ها 
تسهیالت  این  پرداخت  روند  اما  است  جریان  در 
بر اساس میزان اعتبارات هدفگذاری شده رضایت 
بخش نیست، افزود: با توجه به دستور اکید رئیس 
جمهور باید تمام طرح های اشتغالزای مورد تایید، 
تا پایان تیر ماه منجر به قرارداد با بانک ها شوند 
که در این زمینه انتظار می رود در مسیر پرداخت 
تسهیالت اشتغال سرعت بیشتری به اجرای این 
از  هم  و  اجرایی  های  از سوی دستگاه  هم  طرح 
روستایی  توسعه  شود.معاون  داده  ها  بانک  سوی 
و مناطق محروم ریاست جمهوری ادامه داد: اگر 
و  کنند  عمل  سریع  پرداخت  فرایند  در  استان ها 
این تسهیالت به پروژه های اشتغالزا هدایت شوند، 
دولت تصمیم دارد این طرح را با دریافت مجوزهای 
قانونی ادامه دهد و در بودجه سال آینده پیش بینی 
تواند در  این طرح می  کند که توفیق در اجرای 

این تصمیم گیری کمک کند.رضوی درباره میزان 
منابع تخصیصی به ٤ بانک و موسسه عامل پرداخت 
کننده تسهیالت اشتغال گفت: تاکنون معادل ریالی 
با  3 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده که 
منابع داخلی بانک ها جمعا ۶ هزار میلیارد تومان در 
بانک ها و موسسات عامل برای پرداخت تسهیالت 
اشتغال موجود است.وی با اشاره به اینکه متقاضیان 
با ثبت نام در سامانه کارا باید طرح خود را ثبت 
کنند، اظهار داشت: پس از بررسی در کمیته فنی 
استان  فنی  کمیته  به  طرح  مربوطه،  شهرستان 
ارجاع داده می شود و در صورت تایید، طرح برای 
پرداخت تسهیالت به بانک ارائه می شود. معاون 
توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، 
بررسی توجیه مالی پروژه را از اختیارات بانک در 
جریان پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی و عشایر 
متقاضیان  از  دریافتی  وثایق  درباره  و  کرد  عنوان 
گفت: یکی از مدارک سند ملکی روستائیان، سند 
مسکونی روستائیان، سفته یا ضمانت های صندوق 
از  وثیقه  عنوان  به  باید  های صادرکننده ضمانت 

موسسه  و  بانک  هیچ  و  شود  دریافت  متقاضیان 
ای حق ندارد وثیقه شهری از متقاضیان دریافت 
کند. وی تاکید کرد: بازپرداخت این تسهیالت در 
روستاهای مرزی و مناطق روستایی و عشایر نشین 
مناطق  سایر  در  درصد،   ٤ کارمزد  نرخ  با  مرزی 
روستایی و عشایری با نرخ سود ۶ درصد و شهرهای 
زیر ۱٠ هزار نفر برای سرمایه درگردش تا سقف یک 
میلیارد تومان با نرخ سود ۱٠ درصد خواهد بود که 
وثیقه دریافتی از تسهیالت گیرنده باید متناسب با 
میزان اصل مبلغ با احتساب میزان کارمزد یا سود 
باشد. رضوی ادامه داد: در زمینه پرداخت تسهیالت 
اشتغال، تاکنون با سفر به ٢٤ استان کشور روند 
پرداخت این تسهیالت مورد بررسی قرار گرفت که 
نشان می دهد تمام استان ها اهمیت این تسهیالت 
را درک کردند اما انتظار می رفت میزان میانگین 

پرداخت باالتر باشد.
تسهیالت  پرداخت  فرایند  پیمایش  درباره  وی 
اشتغال برای جلوگیری از انحراف منابع نیز گفت: 
سطح  در  رسمی  ناظر  گروه  دو  زمینه  این  در 

در  طوریکه  به  شده  بینی  پیش  ملی  و  استانی 
استان ها یکی از مسئوالن ارشد استانداری اعم از 
استاندار یا یکی از معاونان به عنوان ناظر بر فرایند 
مربوطه  استان  در  تسهیالت  این  منابع  پرداخت 
تعیین شدند. عالوه بر این ناظر ملی از کمیته فنی 
می  نظارت  اشتغال  تسهیالت  پرداخت  روند  بر 
در  اصل  سه  رعایت  لزوم  بر  تاکید  با  وی  کنند. 
از محل ۱.5 میلیارد  اشتغال  پرداخت تسهیالت 
دالر صندوق توسعه ملی گفت: نخست اینکه محل 
اجرای طرح های اشتغال مهمترین مسئله ما است 
و این تسهیالت باید با اولویت مناطق روستایی و 
عشایری پرداخت شود. موضوع دوم این است که 
بر  و  عادالنه  به صورت  استان  هر  و سهم  منابع 
اساس شاخص های تعیین شده توزیع شود؛ عالوه 
بر این سومین اصل مهم، پرداخت تسهیالت به 
طرح های »درآمدافزا« است تا منجر به بدهکاری 
تسهیالت  منابع  انحراف  و  گیرندگان  تسهیالت 
اشتغال نشود که در این زمینه دستورالعمل های 
الزم برای رعایت همه اصول صادر و به استان ها 
ابالغ شده است.معاون توسعه روستایی و مناطق 
اینکه  بیان  با  جمهوری  ریاست  نهاد  محروم 
اولویت  با  مختلف  استان های  در  تسهیالت  این 
گفت:  شد،  خواهد  پرداخت  اشتغالزا  رسته های 
رسته های اولویت دار توسط دستگاه های مربوطه 
متناسب با هر استان مشخص شده  که در »سامانه 
ارائه درخواست از سوی متقاضی  کارا« در زمان 
به  با اشاره  قابل مشاهده است.وی  این رسته ها 
مشاغل  برای  اعتبارات  این  از  درصد   ٤5 اینکه 
اختصاص  کشاورزی  بخش  رسته های  با  مرتبط 
یافته است، گفت: برخی از مشاغل سنتی مشمول 
دریافت تسهیالت اشتغال نمی شوند چراکه این 
تسهیالت باید برای ایجاد اشتغال پایدار و در عین 

حال درآمدزا پرداخت شود.

پیمایش فرایند پرداخت منابع برای جلوگیری از انحراف ؛ 

روند پرداخت تسهیالت اشتغال رضایت بخش نیست

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  مشجر   باغ  قطعه  یک   تحدید حدود ششدانگ  چون 
زیدشت  شهرستان  قریه  در  واقع  اصلی  از 33  فرعی ٢398 
طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده 
دایی  علی  کتبی  تقاضای  حسب  بر  اینک  آید  عمل  به  باید 

ذیل وارده
 5/5۶3-9۷/٢/۱9 با رعایت مواد ۱٤و۱5 قانون ثبت عملیات 
مورخه  شنبه  روز  و  صبح    9 ساعت  در  آن  حدود  تعیین 
9۷/3/۱9 در محل به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی 
از متقاضی و مالکین امالک مجاور دعوت می شود تا در روز 
به  نسبت  ادعایی  هر  و  یافته  محل حضور  در  مقرر  ساعت  و 
حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند 
و کسانی که به عملیات تعیین حدود اعتراض دارند میتوانند 
به استناد ماده ٢٠ق ث و در اجرای مواد ۷٤و8۶ آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدیدی ظرف 
مدت سی روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک 
ظرف  باید  نیز  و  نمایند  دریافت  رسید  و  نموده  ارائه  طالقان 
مدت سی روز از تاریخ تسلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح 
قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن را اخذ و 
به این اداره تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام قانونی بنا به 

تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد .// م الف- ٤۶۶۶
تاریخ انتشار:روزشنبه ٢/٢9/9۷

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طالقان رسول مالمیر

مفقودی
39۱م8٢  پالک  شماره  ۱39۶با  ٢٠۶مدل  پژو  سواری  سبز  برگ   
شاسی  شماره  ۱۷٢B٠٠٢8٠۱٤و  موتور  شماره  با   8٢ ایران 
NAAP٤۱FE5HJ٠3۷9۱3بنام سحر شجیعی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ستقط می باشد 
بابل 

مفقودی 
پالک  شماره  با   9٤ مدل  تکتاز ۱5٠  سیکلت  موتور  کمپانی  سند 
شماره  ٠۱۱3٤٠و  موتور  شماره  با  مشکی  رنگ  به   595۷۱-588
شاسی ۱5٠9٤٠983٢ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط  می 

باشد
 بابل

مفقودی
لول  )دو  سالح  حمل  مجوز  که  می رساند  اطالع  به  وسیله  بدین 
روی هم کوسه( به مشخصات  نوع:ساچمه زنی  کالیبر: ۱٢  شماره 
سالح :٠8٢3٠35٤۱   ساخت :ایران به نام محمدخان امامی فرزند 
محل صدور  تولد ۱3٤9  تاریخ  شناسنامه ٢۶۱  شماره  محمدامین 

جوانرود مفقود گردید وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
کرمانشاه

آگهی حصروراثت
ازدزفول  بشناسنامه9٤98صادره  پدرغالم  نام  اخترشناس  بانوعزیزه 
درخواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت تقدیم وتوضیح داده 
دزفول  بربشناسنامه٢38صادره  بهره  عظیم  که9۷٠٠۷3مرحوم 

درتاریخ 9۷/٢/۱3دردزفول اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتنداز
بربشناسنامه8835صادره  بهره  متوفی(٢-آتنا  باال)زوجه  ۱-متقاضی 
بشناسنامه٢33۱صادره  بر  بهره  دزفول)دخترمتوفی(3-علی 
گردید.اینک  ثبت  شعبه  این  در  والغیر.پرونده  دزفول)پسرمتوفی( 
می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب  قانونی  تشریفات  باانجام 
نمایدتاهرکس اعتراض داردیا وصیت نامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ 
داردواالگواهی  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  نشرآگهی 
صادروهروصیت نامه به جزسری ورسمی که بعدازاین تاریخ ابرازشود 

ازدرجه اعتبارساقط است 
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دزفول

آگهی حصر وراثت
 آقای حسن اکبری دارای شناسنامه شماره  ۱5 به شرح دادخواست 
وراثت  گواهی حصر  درخواست  دادگاه  این  از  به کالسه 9۷٠٠٤۷  
نموده  وچنین توضیح داده که شادروان ملوک اکبری به شناسنامه 
3 در تاریخ ۱39۷/٢/9 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه 
آن مرحوم منحصراست به : ۱-حسن اکبری  کدملی  59۶99٠3۱۷5  
پدر متوفی ٢-زینب اسمعیلی    کدملی  59۶953٤۱53  مادر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد
رئیس شعبه  سه شورای حل اختالف شهرستان روانسر-امین محمدی

آگهی ابالغ 
وقت رسیدگی به دادخواست و ضمائم با آقای علی کیانی 

خواهان  آقای عرفان مومنی دادخواست به طرفیت خوانده آقای علی 
کیانی به خواسته الزام به فک پالک مطرح که به این شعبه ارجاع 
دادگاه  اول  کالسه 9۷٠998۱98٤۱٠٠٠۷۷شعبه  پرونده  شماره  و 
مورخ  رسیدگی  وقت  و  ثبت  میاندرود  شهرستان  حقوقی  عمومی 
9۷/٤/٢ساعت ۱۱ تعیین که حست دستور دادگاه طبق  موضوع ماده 
۷3 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان  بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق  جهت رسیدگی 

در دادگاه حاضر گرددم. الف ٢8/9۷ 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندرود

احضار متهم
در پرونده شماره 9۶٠9988٤55٤٠٠٤5٠ شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب شهرستان روانسرآقای قدرت اله چغازردی فرزند حشمت الهبه موجب 
شکایت آقایان ۱(سردار رستمی ٢( ثروت رستمی به اتهام خیانت در امانت تحت 
تعقیب قرار دارد. باتوجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ 
احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده ۱۷٤ قانون آئین دادرسی کیفری ، 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یکماه احضار 

می شود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس  شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب روانسر-علی صالحی

اجرائیه
مشخصات محکوم له/محکوم لهم

کرج-  شهرستان  البرز-  نشانی:استان  علیبه  فرزند  مولوی  ۱.رضا 
شهرکرج- فردیس- جاده مالرد- گلستان ۶٢- پالک ۶۷ 

مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم 
۱. ملیحه محرم نژاد فرزند مهدی - مجهول المکان 

حکم  اجرای  درخواست  بموجب  تعالی     بسمه   : به  محکوم 
دادنامه  شماره  شماره9۶٠9983٠3۷۷٠٠٢8۱و  به  مربوطه 
مربوطه9۶٠99۷3٠3۷۷٠٠٤59محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
۱5٢/5٠٠/٠٠٠ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
گواهی عدم پرداخت لغایت زمان وصول و مبلغ ٢/۱3٠/٠٠٠ ریال بابت 

هزینه دادرسی و پرداخت حق اجراء/م/الف 3۱89
دبیرشعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان فردیس - سارا شکری

مسئول بازاریابی و فروش شرکت سایپا - سیتروئن 
اعالم کرد: تولید نخستین خودروی پسابرجامی 
سایپا با سطح داخلی سازی ٢٠ درصدی آن، در 
سایت کاشان آغاز شده است و شهریور ماه این 

خودروها به بازار عرضه می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »نیکالس روتریگر« 
دیروز در حاشیه برنامه تست رانندگی خودروی 
سوالی  به  پاسخ  در   )C3(  3 سی  سیتروئن 
زودی  به  خودرو  این  نهایی  های  تست  افزود: 
انجام می شود. وی با بیان اینکه داخلی سازی 
و گیربکس دستی آن در   C3 موتور خودروی
برنامه این شرکت قرار دارد، اظهار داشت: برخی 
نیازمند  قطعات این خودرو برای داخلی سازی 
حضور قطعه سازان قدرتمند و برخوردار از دانش 
و فناوری الزم است که اکنون چنین شرایطی 
 C3 موجود نیست. روتریگر با اشاره به خودروی
با موتور EP۶ که برای انجام تست در اختیار 

خبرنگاران قرار گرفت، تصریح کرد: این موتور که 
با مشارکت شرکت های سیتروئن و بی.ام.دابلیو 
ساخته شده تاکنون سه بار به عنوان موتور برتر 
جهان برگزیده شده و امکان داخلی سازی چنین 
موتوری در ایران وجود ندارد.مسئول بازاریابی و 
فروش شرکت سایپا - سیتروئن خاطرنشان کرد: 
 EB8 و EC5 با موتورهای این خودرو  تولید 
ایران  در   EC5 موتور است که  کار  در دستور 
داخلی سازی خواهد شد.وی تاکید کرد: گیربکس 
اتوماتیک C3 جزو فناوری های پیشرفته )های 
تک( محسوب می شود که چنین فناوری را ایرانی 
ها در اختیار ندارند، بنابراین داخلی سازی این 
گیربکس در دستور کار نیست.مسئول بازاریابی و 
فروش شرکت سایپا - سیتروئن خاطرنشان کرد: 
C3 نخستین خودرویی است که موفق به پاس 
کردن استانداردهای 85 گانه مد نظر سازمان ملی 

استاندارد ایران شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۱55 
تعاونی دانش بنیان در کشور فعال است که برای 

گسترش آنها تالش می شود.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، سید حمید کالنتری 
افزود: توسعه تعاونی های دانش بنیان جزو اهداف 

و رویکردهای مهم این وزارتخانه است. 
وی اظهار داشت: با تشکیل این دسته از تعاونی ها، 
ایده های نخبگان و پژوهشگران به آسانی بیشتری 
ثروت می شود. کالنتری  و  به محصول  تبدیل 
با اشاره به نیاز روستاها به داشتن تعاونی های 
گوناگون، گفت: تقویت بخش تعاون در روستاها 
را نیز جزو اولویت های کاری خود قرار داده ایم.

تعاونی ها در  توسعه  و  افزود: تشکیل  کالنتری 
روستاها و جمع آوری سرمایه های اندک و تبدیل 
آن به طرح های اقتصادی از بهترین راهکارها برای 
ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی این مناطق است. 
وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه تعاون محدودیت 

ندارد، گفت: به عنوان نمونه ۱٤ بیمارستان در 
کشور به شکل تعاونی فعالیت می کند که نشانگر 

گستردگی فضا برای کار در این حوزه است. 
وی به فعالیت 93 هزار تعاونی در کشور اشاره 
کرد و گفت: برای تقویت تعاونی های محصولی، 
تامین نیاز و شهرستانی ظرفیت های مناسبی 
داریم. معاون امور تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی خاطرنشان کرد: تقویت بخش تعاون 
از اهداف مهم اقتصادی دولت به شمار می رود 
و در همین زمینه ظرفیت های مناسبی ایجاد 

شده است. 
کالنتری ادامه داد: ارایه تسهیالت به میزان ۱٢٠ 
هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های اقتصادی 
روستاها پیش بینی شده است که البته روند جذب 
آنها چندان مناسب نیست در صورتی که باید از 
این فرصت به منظور ایجاد اشتغال و بهبود وضع 

معیشتی روستاییان بهتر بهره مند شد. 

وی پسابرجامی  ورود نخستین خودر
یور سایپا به بازار از شهر

فعالیت 155 تعاونی دانش بنیان
 در کشور  

ثبات  اینکه  بر  تاکید  با  وری  بهره  ملی  سازمان  رئیس 
اقتصادی بر بهره وری موثر است،گفت: شوک قیمت ارز 
از  را  برنامه ریزی  بهره وری است چرا که قدرت  مخل 

فعاالن اقتصادی می گیرد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، علی اکبر اولیا در نشست 
خبری دیروز خود با خبرنگاران با اشاره به ضرورت دارا 
گفت:  پویا  اقتصاد  یک  در  ریزی  برنامه  قدرت  بودن 
متاسفانه شوک های ارزی قدرت برنامه ریزی را از فعاالن 
اقتصادی سلب می کند و به همین دلیل بر بهره وری 
تاثیر منفی خواهد گذاشت این در شرایطی است که ثبات 
اقتصادی بر بهره وری تاثیرگذار است و شوک قیمت ارز 
مخل بهره وری به شمار می آید. رئیس سازمان ملی بهره 
وری افزود: در شرایطی می توان انتظار افزایش بهره وری 
داشت که یک تولیدکننده بداند کاالیش را با چه قیمتی 
از  آمریکا  به خروج  اشاره  با  بفروشد. وی  تولید کرده و 
برجام تصریح کرد: با اجرای سیاست های جدید ارزی 
این امیدواری وجود دارد که بدون هیچ مشکلی تقاضای 
تصنعی و التهابات کاذب در اقتصاد ایران کاهش یابد. این 
در شرایطی است که برنامه ریزی های دقیقی را برای 
رئیس  داد.  صورت  اقتصادی  مهم  های  شاخص  حفظ 
کاالهای  واردات  ارزبری  به  اشاره  با  وری  بهره  سازمان 
لوکس به ورود خودرو به کشور اشاره و خاطرنشان کرد: 
صرف  دالر  میلیارد  دو  آمارها  مطابق  گذشته  سال  در 

برنامه  با  که  شده  لوکس  خودروهای 
ریزی دقیق تر می توانسیم این رقم را 
کاهش داده و مابه التفاوت آن را صرف 
خودروهای  کیفیت  و  فناوری  ارتقای 
داخلی کنیم. اولیا تصمیم اخیر ارزی 
دولت را در قالب بسته سیاست هایس 
بخشیدن  ثبات  برای  راهکاری  ارزی 
این  کرد:  تصریح  و  توصیف  بازار  به 
سیاست ها بر روند اقتصادی و فعالیت 
های تولیدی اثرگذار بوده و منجر به 
با  تولیدکنندگان  که  شود  می  این 
خود  های  فعالیت  بیشتری  آرامش 

را دنبال کنند.وی در ادامه با اشاره به پیش بینی های 
صورت گرفته مبنی بر رشد اقتصادی 8 درصدی برای 
برای  ها  بینی  پیش  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  ایران 
دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی باید بهره وری 3.٢ 
درصد باشد که بر این اساس 35 درصد این رشد باید از 
افزایش بهره وری حاصل شود این در شرایطی است که بر 

اساس برنامه ششم توسعه رشد بخش کشاورزی  8 درصد 
و رشد آن از محل بهره وری ۱.8 درصد تعیین شده است.

رئیس سازمان بهره وری رشد بخش های نفتی ۷ درصد و 
از محل بهره وری ۱.8 درصد، معدن 8.8 درصد و از محل 
بهره وری ٢.٤ درصد و صنعت 9.3 درصد، از محل بهره 
وری ٢ درصد و آب برق گاز 9 دهم درصد و از محل بهره 
وری ٢ درصد ساختمان ۷.5 درصد و از محل بهره وری 

٢ درصد و سایر خدمات 5 درصد 
و از محل بهره وری 8 دهم درصد 
به  تعیین شده است.وی در پاسخ 
وری  بهره  اینکه  بر  مبنی  سوالی 
انرژی و تولید خودروها خاطرنشان 
کل  در  وری  بهره  منظر  از  کرد: 
مصرف انرژی باید توجه داشت چرا 
انرژی در کشور  که شدت مصرف 
بنابراین  است  نرم جهانی  از  باالتر 
باید به سمت گسترش حمل و نقل 
و کاهش سفرهای درونی  عمومی 
روند  که  چرا  رویم  پیش  شهری 
کنونی به هیچ وجه مناسب و سالم نبوده و به نظر می 
رسد باید سفرهای غیرضروری را حذف کرد.اولیا در بخش 
دیگری از سخنان خود در خصوص عملکرد سازمان ملی 
بهره وری توضیح داد: در ایران با وجود آموزه های دینی 
اما نتوانسته ایم وضعیت مناسبی به لحاظ بهره وری را 
تجربه کنیم و با وجودی که از برنامه چهارم تا ششم توسه 

همواره بر این تاکید بوده که 3٠ درصد از رشد اقتصادی 
از محل بهره وری حاصل شود اما آمارها نشان می دهد 
که بهره وری طی سال های گذشته در حد صفر یا منفی 
بوده  و این در شرایطی است که با توجه به خروج آمریکا 
از برجام و حساس تر شدن اقتصاد ایران به نظر می رسد 
محدودیت ها بیشتر شده و بخش خصوصی و دولتی باید 
به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.اولیا خاطرنشان 
کرد: منابع کشور بسیار محدود است در حالی که بسیاری 
از دستگاه ها به دنبال گرفتن بودجه بیشتر هستند چرا 
که متاسفانه به شکلی حرکت شده که توقع مردم هر 
سال بیشتر شود پس باید با خردورزی بهره وری را برنامه 
های کشور بگنجانیم.وی با اشاره به نامگذاری سال 9۷ از 
سوی مقام معظم رهبری به نام حمایت از کاالی ایرانی 
خاطرنشان کرد: برای افزایش کیفیت تولید و هدفگیری 
بازارهای صادراتی نباید بهره وری را فراموش کرد بلکه با 
افزایش بهره وری می توان رقابت پذیری کاالهای داخلی 
را افزایش داده و بازارهای هدف صادراتی را تسخیر کرد.

ایران از شش رویداد بهره  این مقام مسئول از میزبانی 
وری با مشارکت سازمان بهره وری آسیایی خبر داد و 
خاطرنشان کرد: بهره وری امروز یکی از نیازهای جدی 
کشور است پس یک امر تشریفاتی به حساب نمی آید و 
همه باید تالش کنند که به اهداف تعیین شده در برنامه 

ششم توسعه در این حوزه دست یابیم.

رئیس سازمان ملی بهره وری: شوک قیمت ارز مخل بهره وری است 

وضعیت نامناسب بهره وری در ایران



خنده کوتاهترین فاصله بین دو نفر است.
ویکتور هوگو

سخن حکیمانه

نمی دهند اجازت مرا به سیر و سفر
نسیم باد مصال و آب رکن آباد

قدح مگیر چو حافظ مگر به ناله چنگ
که بسته اند بر ابریشم طرب دل شاد

امروز  با حافظ

نقد تازه ترین اثر مجموعه 
داستان کوتاه علیرضا محمودی

تازه ترین اثر مجموعه داستان 
ایران  محمودی  علیرضا  کوتاه 
مهر با عنوان »بارون ساز« در 
کتاب  نقد  نشست  نخستین 
خانه فرهنگ گلها، چهارشنبه 
ساعت  ماه،  اردیبهشت   ٢۶
۱۶ در خانه فرهنگ گلها نقد 

و بازخوانی می شود . 
مراکز  عمومی  روابط  از  زمان  پیام  گزارش  به 
سرای  فرهنگ  منطقه شش،  هنری  فرهنگی 
سرو؛ این برنامه با هدف معرفی آثار نویسندگان 
کتاب  فرهنگ  ترویج  و  داستان  حوزه  مطرح 
اثر علیرضا ایران  و کتابخوانی برگزار و در آن 
مهر داستان پرداز کشورمان که شامل مجوعه 
داستان کوتاه با عنوان »بارون ساز« است با نقد 

و بازخوانی می شود. 
چشمه  نشر  توسط  کوتاه،  داستان  مجموعه 
منتشر شده، و با حضور نویسنده و منتقدان و 
همچنین عالقمندان به کتاب و کتابخوانی مورد 

نقد و بررسی قرار می گیرد. 
داستان نویساِن  از  محمودی  ایرانمهر  علیرضا 
جدی و پی گیر روزگار ماست. او که با مجموعه 
 داستاِن موفِق ابر صورتی اش توانست بدرخشد 
و مخاطباِن بسیاری برای خود به دست بیاورد، 
بعِد سال ها مجموعه  داستاِن بارون ساز را منتشر 
ایرانمهر هجده داستاِن   کرده است. محمودی  
که  است  آورده  هم  گرِد  کتاب  این  در  کوتاه 
روایِت  در  او  متفاوِت  تجربه های  از  برآمده اند 
این  داستان های  اتمسفِر  خاص.  وضعیت های 
کتاب بیان گِر ذایقه ی تجربی نویسنده اش است 
در یافتِن موضوع های نو و اجرای متفاوِت آن ها. 
جهاِن محمودی  ایرانمهر جهانی ا ست که درش 
ارواِح مرد گان، عناصِر متافیزیکی و امثالهم کناِر 
برای  می شوند.  متبلور  عادی اش  انسان های 
همین در بسیاری از این داستان ها روابطی که 
میاِن شخصیت ها شکل می گیرد خبر می دهد 
از فاجعه یا اتفاقی که در راه است. آدم های او 
در مواجهه با جهاِن پیراموِن خود گاه بی مروت 
جسارت  این  بابت  گزافی  هزینه ی  و  هستند 
مانده اند  خود  چارچوِب  در  گاه  و  می دهند 
می کنند  سعی  بیرون  اتفاق های  هراِس  از  و 
ماجراها را به نفِع خود رقم بزنند...برای همین 
هجده  می توان  را  کتاب  این  داستاِن  هجده 
تجربه دانست در اجرای باورِ نویسنده راجع به 
مفاهیمی چون جبر، مرگ، عشق و مهم تر از 
همه خشونت. داستان هایی که نویسنده اش را 
یکی از نویسندگاِن ایده دارِ ادبیات داستانی ایران 

کرده است.
عالقه مندان جهت شرکت در برنامه  می توانند 
ساعت  از  ماه  اردیبهشت   ٢۶ چهارشنبه  روز 
۱۶تا۱8 به خانه  فرهنگ  گلها واقع در خیابان 
کوچه  فاطمی،  ازخیابان  باالتر  شمالی،  کارگر 
کسب  یا جهت  و  مراجعه  پالک ٢8  دیدگاه، 
اطالعات بیشتر از برنامه های فرهنگی با شماره 

88983۶٠3 تماس حاصل فرمائید. 
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اوقات شرعی

 تاالر وحدت میزبان اختتامیه جشنواره 
تئاتر دانشگاهی می شود

بین المللی  یکمین جشنواره  و  بیست  پایانی  مراسم   
تئاتر دانشگاهی ایران ساعت ٢٠:3٠ روز چهارشنبه ٢۶ 

اردیبهشت  در تاالر وحدت برگزار می شود.
به گزارش پیام زمان به نقل از روابط عمومی بیست 
ایران،  تئاتر دانشگاهی  و یکمین جشنواره بین المللی 
روز  ساعت 3٠:٢٠  از  جشنواره  این  اختتامیه  مراسم 

چهارشنبه ٢۶ اردیبهشت، در تاالر وحدت و با حضور هنرمندان عرصه تئاتر 
و سینما و مدرسان دانشگاه ها، مسئوالنی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
مدیرکل هنرهای نمایشی، مدیران فرهنگی شهرداری تهران و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی آغاز می شود و با معرفی گروه های برگزیده تئاتر دانشگاهی در 
بخش های »عکس و پوستر«، »پژوهش«، »نمایشنامه نویسی«، »تجربه های 

اجرا« و »بخش صحنه ای« به کار خود پایان می دهد.
بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، با دبیری حسین 

عبدالهی، از ۱۶ تا ٢5 اردیبهشت برگزار شد

توزیع افطاری ساده در میدان های پرتردد پایتخت

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با مراجع عظام تقلید در شهر 
مقدس قم دیدار کرد و درباره فعالیت های فرهنگی سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران و همکاری این سازمان با مراجع تقلید و تقویت زیرساخت های 

فرهنگی نکاتی را بیان کرد.
از معاونان و مدیران  به گزارش پیام زمان، سعید اوحدی رییس و جمعی 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در آستانه ماه مبارک رمضان با مراجع 
عظام تقلید در شهر مقدس قم دیدار کرد و در این دیدار درباره فعالیت های 
فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و همکاری این سازمان با 

مراجع تقلید و تقویت زیرساخت های فرهنگی صحبت کرد.
گرگانی،  علوی  عظام  آیات  با  سفر  این  در  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
سبحانی، جوادی آملی و مکارم شیرازی دیدار کرد و در این دیدارها ابتدا 
به معرفی این سازمان پرداخت و گفت: سازمان فرهنگی هنری هیئت امنایی 
متشکل از ۱۱ شخصیت حقوقی شامل شهردار تهران، رییس شورای شهر 
تهران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان 
صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسالمی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج،  
رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی، مدیرعامل کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقالب 

فرهنگی و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هاست.
وی افزود: ترکیبی که مقام معظم رهبری برای هیئت امنای این سازمان 
تدبیر کردند، در بین مجموعه های فرهنگی کشور کم نظیر است. توقع هم 
بر این است که وقتی وزیر آموزش و پرورش عضو هیئت امناست، سازمان 
فرهنگی هنری بتواند با بدنه دانش آموزی کشور ارتباط داشته باشد. برای 
اعضای دیگر هم به همین ترتیب است. بودجه این سازمان را هم مجلس 
مصوب کرده که شهرداری تهران باید درصدی از بودجه شهرداری را صرف 

امور فرهنگی کند.
اوحدی ادامه داد: با این همه، تهران متناسب با توسعه شهری، بلندمرتبه سازی 
و ظرفیت اقتصادی  که دارد، در حوزه فرهنگی به اندازه کافی رشد نکرده 
موازی  کار  که  است  متعددی  مجموعه های  امر،  این  دالیل  از  یکی  است. 
می کنند. یکی از رویکردهای ما این است که به سمت یک انسجام فرهنگی 
برویم. سازمان فرهنگی هنری ۶٠٠ مرکز فرهنگی در اختیار دارد که با هیچ 
مجموعه ای در تهران قابل قیاس نیست. 38٠ کتابخانه با یک میلیون نفر عضو 
و دو و نیم میلیون کتاب و سه کتابخانه به صورت اختصاصی برای نابینایان را 

هم در اختیار داریم.
وی به ظرفیت های زیرساختی سازمان فرهنگی هنری اشاره کرد و گفت: 
بزرگ ترین سالن تئاتر کشور با عنوان پردیس تئاتر تهران را داریم که متاسفانه 
تا کنون بهره برداری خوبی از آن نشده است. همچنین در حوزه سینما نیز 
سومین استودیوی فیلم سازی بزرگ کشور با عنوان تصویر شهر متعلق به 

سازمان فرهنگی هنری است.
به گفته اوحدی، در سال گذشته بیش از ٢٠ میلیون نفر-ورود به مراکز سازمان 
داشتیم. به دلیل اینکه فضای فرهنگ سراها امن است، خانواده ها هم راحت تر 
اعتماد می کنند. ۷۶ مهد کودک داریم که پذیرای کودکان است و ۱٠٠ هزار 
نفر هم از کالس های قرآن سازمان فرهنگی هنری به صورت رایگان استفاده 

کرده اند.
برنامه های ماه  به  اشاره  با  تهران  رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
رمضان در این سازمان گفت: در ماه مبارک رمضان برنامه ای با عنوان »بچه 
های محراب« را داریم که در مسابقه ای بهترین مؤذن و بهترین مکبر نوجوان 
انتخاب و تقدیر می شود. همچنین در میدان امام حسین )ع( و چهار میدان 
پرتردد دیگر تهران افطاری ساده توزیع خواهد شد. جشنی با عنوان »دعوت« 
نیز با همکاری صدا و سیما و کمیته امداد برگزار می شود که به آزادی زندانیان 

جرائم غیر عمدی و تأمین هزینه درمان بیماران خاص می پردازد.
ایجاد می شود که وعده غذایی سحر  ادامه داد: در ماه رمضان پویشی  وی 
اقشاری مانند پاکبانان و سایر خدمات رسانان تهران توسط مردم نیکوکار تأمین 
شود. دو برنامه قرآنی »انس با قرآن« نیز برای حفظ و قرائت قرآن در ماه 

رمضان و »عمری با قرآن« برای تجلیل از فعاالن قرآنی برگزار خواهیم کرد.
اوحدی در این دیدارها با بیان اینکه عمده فعالیت های سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران در حوزه تحکیم بنیان خانواده است گفت: در این دوره سعی 
می کنیم خروجی برنامه ریزی های فرهنگی این سازمان به گونه ای باشد که اثر 

ملموس آن را در افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طالق شاهد باشیم.
تهران،  شهرداری  هنری  فرهنگی  سازمان  خبری  رسانه  گزارش  اساس  بر 
برنامه های  تمامی  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  هنری  فرهنگی  سازمان  رییس 
سازمان فرهنگی هنری، توجه ویژه ای به جوانان و مشکالت آنان شده است و 

برنامه های آینده در همین زمینه برنامه ریزی شده است.
در این دیدارها مراجع عظام تقلید پس از شنیدن گزارش رییس سازمان 
فرهنگی هنری، به ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای اجرای بهتر برنامه های 

فرهنگی پرداختند.

خبر

رئیس ســازمان میراث فرهنگی گفت: طرح اشتغال فراگیر 
۱٤5 هزار شغل در سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری اجرا خواهد شد.
به گــزارش زمان به نقل از مهر، مراســم بزرگداشــت روز 
جهانی موزه ها دیروز در ســالن اجتماعات موزه ملی ایران 
برگزار شــد.در این برنامه علی اصغر مونسان رئیس سازمان 
میراث فرهنگی گفت: ما متعهد به نگهداشت میراث فرهنگی 
هستیم. گذشتگان همیشه زحمت کشیده اند و این میراث را 
به ما داده اند. ما متعهدانه باید میراث را نگه داریم. امیدواریم 
که این اتفاق بیفتد.وی گفت: باید درهای جدیدی گشــوده 
شــود. نیاز داریم از بخــش دولتی عبور کــرده و از بخش 
غیردولتی کمک بگیریم. بناهای تاریخی زیادی در کشــور 
وجود دارد که به دلیل محدودیت بودجه به صورت ســاکن 
بوده اند اما می توانند مرمت و احیا شوند.مونســان ادامه داد: 
اخبار متعددی به ما ارسال می شود که آثار تاریخی در حال 
تخریب هستند، دلیل آن بی توجهی ما نیست، بلکه دلیل آن 
این اســت که ابزارهای ما محدود هستند، البته سعی کرده 

ایم به اخبار مردم واکنش نشان دهیم. میراث فرهنگی بزرگ 
ما کمتر معرفی شده اســت.رئیس سازمان میراث فرهنگی 
تصریح کرد: برای اینکه موزه ها پویا باشند باید مدیران موزه 
ها خالق باشــند. من این صحبت ها را زمانی که به سازمان 
میراث فرهنگــی آمدم در هنگام بازدید از موزه ملی نیز زده 
ام. باید که موزه ها هر بار یک رویداد داشــته و محل حضور 

پژوهشــگران باشند. من بازدیدی از موزه خراسان داشته ام، 
متاســفانه دل آدم به حال این موزه می سوخت، چون فقط 
3-٢ نفر بازدیدکننده داشت. ما دولتی ها کاری از دستمان 
برنمی آید شــما باید تالش کنید بازدید از موزه ها در سبد 
هزینه هــای خانواده ها قرار گیرد.وی گفت: جوانان باید 5٠ 
درصد موزه های کشور را دیده باشند. وقتی خودمان از موزه 
ها دیدن نکنیم چه توقعی داریم که دیگران داشــته های ما 
را بشناســند. ما به رغم محدودیت بودجه ای توانسته ایم از 
بخش غیردولتی کمک بگیریم. بلیت الکترونیکی نیز در موزه 
ها راه افتاده است. باید موزه های غیردولتی تعاملشان را با ما 
بیشتر کنند. خالقیت در آنها بیشتر است.وی گفت: جایگاه 
ســازمان میراث فرهنگی ارتقا پیدا می کند. ما جای خود را 
در دولت از طریق نقش آفرینی در مسائل روز باز می کنیم.

مونسان تصریح کرد: طرح اشتغال فراگیر ۱٤5 هزار شغل در 
ســه بخش سازمان میراث فرهنگی اجرا خواهد شد. اگر این 
پروژه بسته شود، اتفاق بزرگی در میراث فرهنگی کشور آن 

هم در سال 9۷ رقم می خورد.

اجرای طرح اشتغال فراگیر 145 هزار شغل در میراث فرهنگی 

کاریکاتور

هیات رییسه بیستمین جشن بزرگ سینمای ایران ریاست 
علی نصیریان بر این دوره را اعالم کرد.

به گزارش پیام زمان  به نقل از روابط عمومی خانه سینما، 
در خبر خانه سینما مبنی بر ریاست بیستمین جشن بزرگ 

سینمای ایران آمده است:
با  ایران  »هیات رییسه بیستمین جشن بزرگ سینمای 
افتخار ریاست علی نصیریان را در این دوره از جشن اعالم 

می کند.«
علی نصیریان در ماه های اخیر در آثار نمایشی همچون 
فیلم  حسینی،  شهاب  کارگردانی  به  »اعتراف«  نمایش 
شیخ  پرویز  کارگردانی  به  جهنم«  »امپراطور  سینمایی 

طادی و ... حضور داشته است.

پوران درخشنده کارگردان سینمای ایران قرار است سریالی درباره 
مستوره اردالن بانوی شاعر و تاریخ نگار کردستانی بسازد.

به گزارش از مرکز سیمای استان های صداوسیما ساخت چندین 
سریال درباره مفاخر و فرهیختگان استان ها و مناطق مختلف 
کشور را در دستور کار دارد که با کارگردانان مختلفی نیز در این 

زمینه رایزنی می کند.
آن  ساخت  درباره  حاضر  حال  در  که  هایی  سریال  جمله  از 
اردالن  انجام شده است مجموعه ای درباره مستوره  مذاکراتی 
شاعر کردستانی اهل سنندج است. پوران درخشنده قصد دارد 
این سریال را در ٢۶ قسمت بسازد و مطالعات و تحقیقات خود را 
هم در این زمینه شروع کرده است. ماه شرف خانم قادری مشهور 

به مستوره اردالن شاعر، نویسنده و تاریخ نگار کرد ایرانی است.

پخش  از  توفیقی  بهرنگ  کارگردانی  به  »پدر«  سریال 
رمضانی کنار گذاشته شد.

سریال »پدر« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیه کنندگی 
حامد عنقا که در پخش رمضانی شبکه دو قرار گرفته بود از 

کنداکتور کنار گذاشته شد.
تصویربرداری این سریال به پایان نزدیک شده است و پیش 
از این گفته شده بود که قرار است شب های ماه رمضان از 

شبکه دو پخش شود.
شبکه  در  سریال  این  جایگزین  مهندس«  »بچه  سریال 
دو شده است. سریال »بچه مهندس« به کارگردانی علی 
غفاری و تهیه کنندگی سعید سعدی در شبکه پنج سیما 

در حال تولید بود.

نصیریان رییس بیسمتین 
جشن بزرگ سیمنای ایران  شد

»پدر« از رسیال های رمضاین 
کنار گذاشته شد

پوران درخشنده اولین 
رسیالش را یم سازد

جدیدترین رکورد ایرانی ها  - 200 میلیون دندان پوسیده در دهان مردم قرار دارد

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی گفت: تالش داریم تا الیحه 
حمایت از قانون مالکیت معنوی آماده شود و 

تا پایان سال 9۷ به تصویب برسد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی پیام زمان ، الهیار 
ملکشاهی در هشتمین »همایش ملی مالکیت 
ادبی، هنری و حقوق مرتبط « با محوریت 
استراتژی ملی مالکیت ادبی و هنری با اشاره 
به اقدامات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
قانون  افزود:  موجود،  وضعیت  بهبود  برای 
این  از مالکیت معنوی در کارگروه  حمایت 
کمیسیون در حال بررسی است و امیدواریم 
تا پایان سال 9۷ این قانون در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد. وی 
با توضیح اینکه مالکیت معنوی شامل دو قالب 
ادبی، هنری و صنعتی است، خاطرنشان کرد: 
عنوان  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
متولی بخش مالکیت ادبی، هنری باید از بحث 
فولکلور )آداب و رسوم مردمی( که یک میراث 
ملی است، حراست کند و دانش های سنتی 

کشور نیز نیاز به نظارت و حفاظت دارد.
ملکشاهی با برشمردن برخی قوانین مالکیت 

معنوی که طی سالیان گذشته تصویب شده  
پاسخگوی  قوانین  این  اظهار داشت:  است، 
نیاز کنونی کشور در حوزه موضوعات ادبی 
استانداردهای  با  باید  و  نیست  هنری  و 

بین المللی همراه شویم.
از  حمایت  الیحه  تنظیم  به  اشاره  با  وی 
مالکیت معنوی در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، تاکید کرد: بعد از تصویب الیحه در 
دولت و اعالم وصول مجلس شورای اسالمی 

حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  به  ارجاع  و 
مجلس اقدامات گسترده ای آغاز شد.

ملکشاهی با اشاره به اهمیت مالکیت معنوی 
نظرات  بندی  جمع  با  گفت:  مجلس  در 
روز   ۱5 تا  امیدواریم  مختلف،  کارشناسان 
آینده کارگروه مربوطه، نتیجه جمع بندی را 

به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دهد.
به گفته وی، حجم و الیحه قانون حمایت 
از مالکیت معنوی شامل حدود ۱٢٠ ماده 

است به همین سبب، تصویب آن نیاز به کار 
کارشناسی و عملیاتی دارد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
با بیان اینکه بسیاری از حقوق دانان درباره 
ندارند،  زیادی  اطالعات  معنوی  مالکیت 
تصریح کرد: در تالشیم این الیحه هر چه 
سریعتر آماده شده و با ارائه در صحن مجلس 
تا پایان سال 9۷، این قانون تصویب شود و 

در اختیار مردم و مسئوالن قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: در موضوع مالکیت معنوی، 
الحاق به کنوانسیون ها و قوانین بین المللی 
از  کنیم  سعی  باید  و  دارد  ویژه ای  اهمیت 
ظرفیت عضویت خود در این کنوانسیون ها 
بهره ببریم؛ به عنوان مثال در حوزه آموزش 
و دریافت مدرک برای کارشناسان و فعاالن 
این حوزه می توانیم در رایزنی با افراد اقدام 

کنیم تا برکات آن به کشور برسد.
ادبی،  مالکیت  ملی  همایش  هشتمین 
هنری و حقوق مرتبط با حضور جمعی از 
استادان حقوق، اصحاب فرهنگ و هنر، ٢5 
اردیبهشت ماه در سالن خلیج فارس باغ موزه 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.

تالش برای تصویب قانون مالکیت معنوی تا پایان امسال

جین فوندا در کن: عالقمندم با 
کوئنتین تارانتینو کار کنم

»دارکوب« خود را برای اکران 
آماده می کند

بازیگر کهنه کار آمریکایی در  جین فوندا 
با  دارد  دوست  گفت  کن  فیلم  جشنواره 
مایکل  از  و  کند  کار  تارانتینو  کوئنتین 
کمک  او  به  راه  این  در  خواست  مدسن 

کند.
به گزارش  از هالیوود ریپورتر، جین فوندا 
دیشب )دوشنبه شب( همراه مایکل مدسن 
و  در کن شرکت  آنالین  تاک شو  یک  در 

صحبت های متنوعی مطرح کرد.
مدِسن که در چهار فیلم تارانتینو در طول 
فوندا  از  است  کرده  نقش آفرینی  سال ها 
مثل  کارگردانی  با  دارد  دوست  پرسید 
که  ؟  یا خیر  کند  کار  تارانتینو  کوئنتین 
فوندا در جواب با تاکید بر چنین آرزویی 
گفت: نه این که با کارگردانی مثل تارانتینو 
همکاری کنم، بلکه دلم می خواهد با خود 

او همکاری کنم.
فوندا در ادامه از مدسن پرسید آیا حاضر 

است او را به تارانتنیو معرفی کند؟  
در این نشست فوندا از مسایلی که پیرامون 
بازی اوما تورمن در فیلم »بیل را بکش« 
مطرح شده بود صحبتی نکرد، اما مدسن به 
این موضوع پرداخت و از هاروی واینستین 
به عنوان تهیه کننده فیلم های تارانتینو نیز 

حرف زد.
خوب  خیلی  می کنم  فکر  گفت:  مدسن 
است که حاال همه نسبت به چنین مسایلی 
را  بد  رفتارهای  و  کرده اند  پیدا  هشیاری 
زیرسبیلی رد نمی کنند و آنها را طبیعی 
نمی بینند و به خودشان نمی گویند »خب 

او هم نگاهش این طوری است دیگه.«
بازیگر فیلم های تارانتینو افزود: هیچوقت 
انکار نکردم که از رفتارهای تارانتینو خبر 
نداشتم، چون داشتم، اما آیا راحت است که 
زنگ بزنی به یک شبکه تلویزیونی و بگویی 

چنین و چنان است؟

»دارکوب« سومین ساخته بلند سینمایی 
سید  کنندگی  تهیه  به  شعیبی  بهروز 
محمود رضوی به زودی در گروه سینمایی 

استقالل اکران عمومی می شود.
ششمین  و  سی  در  »دارکوب«  فیلم 
جشنواره ملی فیلم فجر نامزد دریافت ۱٠ 
سیمرغ بلورین شد و توانست جایزه بهترین 
بهرامی و  برای سارا  اول زن  بازیگر نقش 
برای  را  مرد  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین 

بازی جمشید هاشم پور دریافت کند.
ساخته جدید شعیبی بعد از فیلم »خجالت 
می  پرده  روی  استقالل  گروه  در  نکش« 
آمده  »دارکوب«  داستان  در خالصه  رود. 
است: هیچ چیز سخت تر از اون نیست که 
ببینی عزیزت تصمیم گرفته تنها باشه. تو 
از دیدنش، از شنیدن صداش لذت می بری 
اما اون درها رو بسته و تنهایی رو جای تو 
انتخاب کرده… هیچ چیز سخت تر از اون 

نیست که ببینی تنها شدی. عزیزانت رو 
می بینی و دوستشون داری ولی همه تو رو 
انکار می کنن. درها رو به روت بستن و تو 

تنها شدی. تنهایی باتالقه…
 مهناز افشار، سارا بهرامی، جمشید هاشم 
 پور، هادی حجازی  فر، طوفان مهردادیان، 
نگار عابدی، شادی کرم رودی، ثریا حلی، 
آتیه جاوید، علیرضا کی منش، ندا عقیقی و 

امین حیایی بازیگران فیلم هستند.
 پخش این فیلم بر عهده موسسه سیمای 

مهر است.
سارا بهرامی در این فیلم نقش زنی معتاد را 
بازی می کند که گریم و بازی وی از نقاط 

قابل توجه فیلم محسوب می شود.
قبلی  های  فیلم  »دهلیز«  و  »سیانور« 
اجتماعی  و  سیاسی  موضوع  با  شعیبی 
محمود  نیز  را  ها  فیلم  این  که  هستند 

رضوی تهیه کرده بود.

کارگاه های دو روزه نمایش عروسکی 
برگزار می شود

در  شرکت  متقای  اثار  اولیه  ارزیابی  با  همزمان 
هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی چند 
برپا  برای گروه های شرکت کننده  آموزشی  کارگاه 

می شود.
به گزارش پیام زمان ،این کارگاه ها به منظور ایجاد 
ارتباط بهتر و تبادل نظر میان هنرمندان و با توجه 
ویژه به هنرمندانی که از دیگر شهرها متقاضی شرکت 

در این جشنواره هستند، برگزار می شود.
بر همین اساس گروه هایی که از دیگر  شهرها برای 
ارزیابی اولیه آثارشان در تهران حضور دارند و مهمان 
جشنواره هستند، روزهای پنجشنبه و جمعه ٢٠ و 
٢۱ اردیبهشت ماه در کارگاه های آموزشی شرکت 

می کنند.
برنامه این کارگاه ها به شرح زیر است:

پنج شنبه ٢٠ اردیبهشت ماه کارگاه »طراحی صحنه 
نمایش عروسکی« با حضور سینا ییالق بیگی

از ساعت ۱٠ تا ۱3 در نوبت صبح برگزار می شود و 
در نوبت بعد از ظهر نیز از ساعت ۱٤ تا  ۱۷کارگاه 
حضورعلی  با  عروسک«  مناسب  تکنیک  »انتخاب 

پاکدست و مریم اقبالی برپاست.
روز جمعه ٢۱ اردیبهشت ماه نیز دو کارگاه دیگر در 

دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود. 

خبر


