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سرمقاله

تصویب یا رد طرح تعطیالت زمستانی؛
تعطیالت زمستان به نفع 

دانش آموزان یا به ضرِر آن ها!

نگاه روز

 کارت زرد مجلس
 به وزیر فرهنگ و ارشاد 

 نرخ اجاره در سال ۹۷ چه 
تغییراتی می کند؟

حــدوداً بیســت ســال پیــش طرحی 
درخصوص تعطیلی مدارس در زمستان 
و شــروع مدارس در پانزدهم شهریورماه 
از ســوی آموزش و پــرورش در برخی 
مدارس اســتان های شمالی کشور اجرا 
شــد. طرحی که در آن تنها مســافرت 
خانواده ها در ایام دیگر ســال به جز ایام 
تعطیالت نوروز در نظر گرفته شده بود. 
اجرایی شدن این طرح دو سال انجام شد 
اما به دالیل مختلف به فراموشی سپرده 
شــد. اما مدتی است زمزمه تعطیالت در 
فصل زمســتان دوباره شنیده می شود و 
پررنگ تر از سال های قبل در تیترهای 

اصلی قرار گرفته است.
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2 فرزانه یوسفیان
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برگزاری اجالس کمیسیون مشترک  برجام بدون آمریکا 

به گزارش زمان، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: خودروسازان مجاز به افزایش بیش از 9.6 درصدی قیمت خودروهای داخلی نیستند.محمد شریعتمداری دیروز  از مردم خواست تخلفات 
خودروسازان را در زمینه افزایش قیمت ها گزارش کنند و به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ماموریت داد تا گزارش ها را بررسی و با تخلف احتمالی برخورد کند.

عزم سیاسی اروپا برای حفظ برجام

2
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 وزیر صنعت: سقف مجاز افزایش قیمت خودرو 9/6 درصد است

سونامی افزایش قیمت در بازار خودرو 

تدوین لوایح پنج گانه برای حمایت

 از کسب وکارهای نوپا  

اعالم  »تعطیالت زمستانی« مدارس 

 قبل ازمهر ماه

صنعت پتروشیمی ایران از واردات

 یک محصول پلیمری خودکفا شد

تکاپو  طرح  اطالعات  فناوری  رسته  مدیر   ، زمان  گزارش  به 
وکارهای  کسب  از  پشتیبانی  5الیحه  تدوین  به  اشاره  با 
نوپا،گفت:صاحبان ایده های این کسب وکارها در مرحله پیاده 

سازی با موانع زیادی برای دریافت مجوز مواجه می شوند.

زمستانه  تعطیالت  طرح  گفت:  بطحایی   ، زمان  گزارش  به 
مدارس تا قبل از آغاز سال تحصیلی جدید آماده می شود. وی 
درباره آخرین وضعیت تعطیلی زمستانی مدارس، اظهار کرد: ما 

با این طرح موافق هستیم.

مهندس،  کارون  پتروشیمی  مدیرعامل   ، زمان  گزارش  به 
تولید  سبد  سازی  متنوع  به  شاره  باا  زاده  صدیقی  علیرضا 
تولید یک  ایران در  از خودکفایی  ایزوسیانات ها،  محصوالت 

محصول جدید پلیمری به نام  محموله ۶خبر داد. 356
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فراخوان جهت برگزاری تجدید  مناقصه عمومی یک مرحله ای انسداد چاه ها 

غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع آوری موتور 
پمپ های غیر مجاز در محدود عملیاتی شرکت سهامی آب منطقه ای البرز

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری تجدید  مناقصه عمومی))انسداد چاه ها 
غیر مجاز ، کاهش منصوبات چاه های مجاز دارای اضافه برداشت و جمع آوری موتور پمپ های غیر مجاز در محدود 
عملیاتی شرکت سهامی آب منطقه ای البرز (( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان شامل دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در 

سامانه تاریخ 97/2/27می باشد.اطالعات و اسناد مناقصه از طریق سامانه قابل دریافت می باشد.
مهلت دریافت اسناد:تا ساعت 19مورخ 97/2/29 مهلت ارسال پاسخ: تا ساعت 19 مورخ 97/3/8

زمان بازگشایی پاکات:ساعت 14صبح مورخ 97/3/9
بوستان-  مصلی-خیابان  خمینی)ره(-روبروی  امام  مهرشهر-بلوار  کرج-  گذار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز- کد پستی 318۶717598-تلفن310-320- 02۶33332300
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس 27313131، 021 

دفتر ثبت نام:889۶9737 و 851937۶8 -021

 نوبت اول

 شرکت سهامی
 آب منطقه ای البرز

ظریف پیش از ترک بروکسل تاکید کرد:

اجالس کمیسیون مشترک بدون آمریکا برگزار می شود
وزیر خارجه کشــورمان با بیان اینکه نشســت 
بروکســل پایان کار نیست و چند هفته  پرکاری 
پیــش رو داریم، گفــت: ما دنبال خیــال بافی 
نیستیم که اروپا روابطش را با آمریکا به هم بزند.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران پیش از عزیمت به تهران و 
در پایان سفرش به بروکسل در جمع خبرنگاران 
به تشــریح گفت وگوهــا و توافقــات حاصله در 
نشســت بروکســل پرداخت و اظهارداشت: این 
مذاکرات شــرو ع بود، ولی مشــخص شد آنچه 
باید انجام شــود تمرکز بر برجام اســت و اینکه 
چگونــه اروپا می توانــد برخــی از اقداماتی که 
خانــم موگرینی در بیانیه اش مطرح کرد که باید 
فوری تر و ظرف هفته  آینده انجام شــود، منافع 

ایران از برجام را تضمین کند.
وزیــر امور خارجه بــا بیان اینکه ایــن اقدامات 
فعال فهرســتی از کارهایی اســت که باید انجام 
شود، خاطرنشان کرد: این ها نیاز دارد عملیاتی، 
جزیی و ریز شــود و براساس آن بتوانیم تصمیم 
بگیریم چه مقدار منافع ایران را تضمین می کند.

وی ادامه داد: شــروع خوبی بود، مشــخص شد 
که برجام یک مجموعه مستقل است و ارتباطی 
به موضوعات دیگر ندارد و تعهدات کشــورها در 
برجام مســتقل از ســایر موضوعات است و باید 
این تعهدات انجام شود، اگر قرار باشد که برجام 

ادامه یابد.
ظریف خاطرنشان کرد: فکر می کنم برای شروع 
اقدام مناسبی بود و پیام سیاسی مهمی را ارسال 
کرد، اما این پایان کار نیســت تصمیم گرفتیم از 

ابتدای هفته آینده رایزنی ها را شروع کنیم.
وزیــر امــور خارجه کشــورمان با بیــان اینکه 
اروپایی ها امشــب اجالس ســران دارند و یکی 
از موضوعات اجالس ســران، برجام خواهد بود 
و در این زمینه تصمیم گیــری می کنند، اظهار 
داشت: از هفته آینده جلسات فشرده کارشناسی 
در داخل اروپا و در مشورت با ما انجام می شود تا 
ما اطمینان حاصل کنیم اقداماتی که می کنند از 
نظــر ما کفایت می کند. وی با اعالم اینکه جمعه 
آینده اجالس کمیسیون مشترک هر پنج کشور 
و ایران در وین برگزار می شــود، گفت:  نشست 
۱+۴ یا ۲+۳ و بدون آمریکا تشــکیل می شود و 
مکانیسم کمیســیون مشــترک از آن مسیر به 
جریان می افتد و در هفته بعد احتماال نیاز است 
در ســطوح باالتر مجددا موضوع بررســی شود، 
چند هفته پرکاری خواهیم داشــت و انشــاءاهلل 
به لطــف خدا و با حمایت مردم و راهنمایی های 
مقــام معظم رهبری و رئیــس جمهوری بتوانیم 

کار را به پیش ببریم. 
ادامه در صفحه 2

با  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
واردکنندگان  برخی  اینکه  بیان 
تامین  در  خصوصی  بخش  در  دارو 
حد  از  پایین تر  کشور  دارویی  نیاز 
کرد  تاکید  شده اند،  ظاهر  انتظار 
تامین یکسری  بازگشت تهیه و  که 
داروها به دولت و بخش دولتی بطور 
جدی در دستور کار سازمان غذا و 
گرفته  قرار  بهداشت  وزارت  و  دارو 

است.
ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کیانوش جهانپور با تایید این مطلب 
بخش  واردکنندگان  برخی  که 
به  کشور  نیاز  تامین  در  خصوصی 
داروی وارداتی پایین تر از حد انتظار 
ظاهر شده اند، گفت: شاید برآوردها 
خصوصی  بخش  مدیریتی  توان  از 
کشور  دارویی  نیاز  تامین  در 
بخصوص در حوزه داروهای خاص، 
ابتدا قدری  از  استراتژیک و حیاتی 

یا به هر دلیل  بینانه  بوده و  خوش 
شرکت های  مواردی  در  دیگری 
باید  که  آنگونه  دارو  کننده  تامین 
و شاید در این حوزه کارآمد حاضر 
نشده اند و این امر هر از گاه موجب 
بروز کمبود مقطعی یا تاخیر و تعلل 
در تامین داروی مورد نیاز می شود.

بنابراین  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
برگشت  موضوع  سوابق،  و  تجارب 
به  داروها  یکسری  تامین  و  تهیه 
جدی  بطور  دولتی  بخش  و  دولت 
دارو  و  غذا  سازمان  کار  دستور  در 
و وزارت بهداشت قرار گرفته و پس 
یا  تمام  تامین  الزم،  بررسیهای  از 
مورد  خاص  داروهای  از  بخشی 
نظر  در  که  کارهایی  و  ساز  با  نیاز 
دولتی  بخش  به  شد  خواهد  گرفته 

باز خواهد گشت.
دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
کشور  دارویی  امنیت  کرد:  تصریح 

اقتضاء میکند که با رصد، شناسایی 
و احصای نقاط آسیب در سال های 
جدیدی  تدابیر  آینده  برای  گذشته 
با  موضوع  این  و  شود  اندیشیده 
در  دارو  و  غذا  سازمان  در  جدیت 

حال پیگیری است.
سازمان  عمومی  روابط  اعالم  بنابر 
اظهار  پایان  در  وی  دارو،  و  غذا 
بخش  قوت  نقاط  از  قاعدتا  داشت: 

بهره کافی  این زمینه  خصوصی در 
گرفته خواهد شد، ولی در حوزهها 
بخش  دلیلی  هر  به  که  مواردی  و 
امروز،  یا  گذشته  در  خصوصی 
تجدید  است،  نشده  ظاهر  کارآمد 
دولت  و  گرفت  خواهد  صورت  نظر 
یک  بعنوان  قانونی  راهکارهای  با 
امر حاکمیتی در این موارد مداخله 

مستقیم خواهد داشت.

سخنگوی سازمان غذا و دارو عنوان کرد :

علت بروز کمبودهای مقطعی در بازار دارو
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تصویب یا رد طرح تعطیالت زمستانی؛
تعطیالت زمستان

 به نفع دانش آموزان یا به ضرِر آن ها!

فرزانه یوسفیان
حدوداً بیســت ســال پیش طرحی درخصوص تعطیلی مدارس در 
زمســتان و شروع مدارس در پانزدهم شــهریورماه از سوی آموزش و 
پرورش در برخی مدارس استان های شمالی کشور اجرا شد. طرحی 
کــه در آن تنها مســافرت خانواده ها در ایام دیگر ســال به جز ایام 
تعطیالت نوروز در نظر گرفته شده بود. اجرایی شدن این طرح دو سال 
انجام شد اما به دالیل مختلف به فراموشی سپرده شد. اما مدتی است 
زمزمه تعطیالت در فصل زمستان دوباره شنیده می شود و پررنگ تر از 
سال های قبل در تیترهای اصلی قرار گرفته است.روزهای پایانی هفته 
گذشــته علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره تعطیالت دو هفته 
ای زمســتانی گفته بود: »با آموزش و پرورش خوشــبختانه به توافق 
رســیده ایم و بعید می دانم مانع خاصی وجود داشته باشد. اگر وزارت 
علوم هم همراهی کرد می تواند شامل دانشجویان هم بشود.« خبری 
که در کوتاه ترین زمان بیشترین بازخورد را از سوی مسئوالن، مردم و 

افرادی که خواه ناخواه با این جریان همسو می شوند، داشت.
نکته ای که در این طرح به آن پرداخته شــده این اســت که مدارس 
پانــزده روز زودتر آغاز به کار خواهند کرد و پانزده روز پایانی دی ماه 
تعطیل خواهند بود. طرحی که نه به درس دانش آموزان لطمه می زند 
و نه به برنامه های نهاد و ســازمانی خاص خدشه وارد می کند. پس 
مخالفت با این طرح چه دلیلی می تواند داشته باشد!از سال 95 مسئله 
تنها سفر خانواده ها در ایام دیگر سال به جز تعطیالت نوروز و تابستان 
نبود، بلکه آلودگی هوا و تعطیلی پی در پی مدارس، یکی از مســائل 
جدی برای اجرایی شدِن این طرح ذکر شد. سال گذشته نیز بارها این 
طرح ارائه، اما در اجرا شــدنش وقفه می افتاد. در گزارش منتشر شده 
در این باره آمده است: » با آن  که طرح تقویم آموزشی، سال گذشته 
از ســوی مجلس رد شد، اما به نظر می  رسد با انعطاف وزارت آموزش 
و پرورش و پیگیری مصرانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشــگری با هدف حمایت و توزیع سفر و همچنین سازمان محیط 
زیســت به انگیزه کاهش آالیندگی  ها، این طرح به شکل دیگری در 
دولت درحال پیشــروی است. هرچند که گفته شده پرونده این طرح 
نیز در مجلس کامال بســته نشده است.« مونسان اما دو روز گذشته و 
در اظهارنظر تازه ای گفت: »طرح تعطیالت زمستانی )که در راستای 
طرح تقویم آموزشی است( موضوع بزرگ و پیچیده ای نیست، اما باید 
در هیات دولت تصویب شــود. طرح تعطیالت زمستانی دانش آموزان 
موضوع مهمی است که می تواند منابع و منافع بسیار زیادی برای کل 
کشور و به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی به همراه داشته باشد. ایجاد 
اشتغال، درآمد و رونق بازار از جمله مهم ترین عواید اجرای این طرح 
است. تعطیالت زمستانی شامل کارمندان دولت و دانشجویان نمی شود، 
چراکه کارمندان دولت می توانند از امکان مرخصی استفاده کنند و به 
ســفر بروند. با معاون اول رئیس جمهور در این زمینه مکاتبه شــده 
اســت هرچند آقای جهانگیری موافقت ضمنی خود را اعالم کرده اند، 
اما طرح تعطیالت زمســتانی باید در هیأت دولت به تصویب برسد تا 
اجرایی شــود.«اینکه تعطیالت زمستان تنها شامل دانش آموزان می 
شود و کارمندان دولت و دانشجویان جزء این طرح نمی شوند، جای 
سوال دارد! اجرایی شدن این طرح در سال های دور به دلیل مسافرت 
خانواده های ایرانی در زمســتان بود و آلودگی هوا مهمترین علت در 
سال گذشته مطرح شد. اگر تفریح و مسافرت خانواده های ایرانی مهم 
است، آیا با تعطیلی دانش آموزان آن ها می توانند به تنهایی مسافرت 
بروند؟ و یا تنها دلیل آلودگِی هوا در روزهای ســرد زمســتان دانش 
آموزان هستند و با تعطیلی دو هفته ای به بزرگترین راه حِل موجود در 
این خصوص دست می یابند؟پرداختن به جنبه های مثبت و منفی این 
طرح کارگروه تخصصی می خواهد و اتاق فکر. اینکه با تغییر در طرح 
تقویم آموزشــی به تنها نکته ای که پرداخته نمی شود دانش آموزان 
باشد، جای تامل دارند. دانش آموزان پانزده روز در دی ماه خانه نشین 
شــوند که مادر و پدر نتوانند آن را به مســافرت بروند و در کنار خانه 
مانــدن دغدغه ای به دغدغه ی والدین نیز اضافه کند! یک روز خبر از 
تصویب این طرح در سال جاری منتشر می شود و روزی دیگر از عدم 
تصویب تعطیالت زمستانی خبر می دهند. این تضاد در تصویب یک 
طرح، عدم کارشناســِی دقیق بر این طرح و نادیده گرفتن تمام نقاط 
قوت و ضعف آن را نشان می دهد. امیدوارم با در نظر گرفتِن همه ی 
جوانب ابتدا دانش آموزان و علم و تحصیِل آن ها در اولویت قرار داده 

شود تا بتوان به بهترین تصمیم در این خصوص رسید.
F.Yousefianpour@Gmail.com

رایزنی ایران با چینی ها درباره خرید نفت

 رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد یک مقام بلندپایه شرکت ملی 
نفت ایران هفته جــاری با خریداران چینی دیدار کرده تا از آنها بخواهد 
وارداتشــان را پس از بازگشت تحریم های آمریکا حفظ کنند.به گزارش 
زمان به نقل ازایسنا، این منابع به رویترز گفتند: سعید خوشرو، مدیر امور 
بین المللی شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه در پکن دیدارهای جداگانه ای 
با مدیران واحد بازرگانی شرکت نفتی سینوپک و شرکت بازرگانی نفت 
دولتی "ژوهای ژنرانگ" برای مذاکره درباره تامین نفت و دریافت تضمین 
از خریداران چینی برای ادامه وارداتشان داشت.یک فرد آگاه از این دیدارها 
گفت: در جریان این دیدارها آقای خوشرو این پیام آقای ظریف را رساند 
که ایران امیدوار اســت چین سطح واردات خود را حفظ کند. چین که 
بزرگترین خریدار نفت جهان است، طبق آمار گمرکی رسمی این کشور 
در سه ماهه نخست سال  میالدی حدود 655 هزار بشکه در روز نفت از 
ایران وارد کرد که معادل بیش از یک چهارم از کل صادرات ایران اســت.

مدیران چینی قول محکمی ندادند، اما اعالم کردند به عنوان شرکت های 
نفتی دولتی مطابق با تمایالت پکن اقدام خواهند کرد. این دیدار دومین 
سفر رییس بازاریابی شرکت ملی نفت ایران به پکن در سال جاری است. 
وی یک ماه پیش نیز با مشتریان چینی دیدار کرده بود.یک منبع دیگر 
مطلع از این مذاکرات گفت: شرکت های چینی امیدوار بودند بتوانند به 
خریدشان ادامه دهند و این شرکت ها همچنان تاثیر احتمالی تحریم های 
جدید را ارزیابی می کنند.منابع آگاه از این موضوع مایل نبودند به دلیل 
محرمانه بودن این اطالعات نامشان فاش شود.خریداران در آسیا شامل 
چین و اروپا اعالم کرده اند در طول مهلت شش ماهه ای که آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم ها داده است، به دنبال معافیت از این تحریم ها خواهند 
بود.در فاصله سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱5 تحت تحریم های هسته ای اتحادیه اروپا 
و آمریکا، شرکت های چینی حدود نیمی از صادرات نفت ایران را خریداری 
کردند. سینوپک که بزرگترین پاالیشگر نفت چین است و شرکت ژوهای 
ژنرانگ به اتفاق 9۰ درصد از خرید نفت ایران را از سوی خریداران چینی 
به خود اختصاص دادند.جدا از صادراتی که تحت قراردادهای ساالنه انجام 
می شود، شــرکت CNPC و سینوپک در راستای سرمایه گذاری چند 
میلیارد دالری خود در میادین نفتی ایران، نفت ایران را خریداری می کنند

سفر قریب الوقوع 
رئیس جمهور ایران به اتریش

 ســفیر اتریش در ایران از ســفر قریب الوقوع 
رئیس جمهوری اسالمی ایران به این کشور به 
عنوان نخستین سفر اروپایی در دومین دوره 

ریاست جمهوری خبر داد.
بــه گــزارش زمان به نقــل ازمهر، اشــتفان 
شلتزبا تأکید بر اینکه علم و فناوری می تواند 
تسهیل گر روابط سیاسی باشد، اظهار داشت: 
ما برای بررســی نحــوه تحقیقات و همکاری 
دوجانبه با اســتفاده از ظرفیت های مشترک 
موجود در تبریز هســتیم که توافق با شرکت 
»ای آی تــی« اتریش یکی از زمینه های آغاز 

همکاری است.
وی بــا تأکید بر اینکه بایــد گفت وگوها را به 
نتایج محسوسی برســانیم، تصریح کرد: باید 
بتوانیم روابــط اقتصادی ایــران و اتریش را 

به ویژه در تبریز تقویت کنیم.
ســفیر اتریــش در ایران با اشــاره به ســفر 
قریب الوقوع رئیس جمهوری اسالمی ایران به 
اتریش عنوان کرد و گفــت: در دومین دوره 
ریاســت جمهوری آقای دکتــر روحانی، این 
اولین ســفر اروپایی ایشان اســت که حتماً 
هیأت تجاری و اقتصادی را به همراه خواهند 
داشــت و تبریــز می تواند در هیــات همراه 

رئیس جمهور نقش ایفا کند.
وی ازا ارائه بسته ای برای تقویت همکاری های 
ایران و اتریش خبــر داد و گفت: نمی خواهم 
پنهان کنم که با توجه به شرایط حال حاضر، 
روابــط اقتصــادی ایران و اروپــا در وضعیت 
مشکلی اســت اما ما بســته ای برای کاهش 
فشارهای تحریمی ارائه کردیم تا همکاری های 

بین ما و ایران تداوم داشته باشد.
ســفیر اتریش در ایــران خاطرنشــان کرد: 
تالش می کنیــم در چارچوب حقوقی و مالی 
بر کاهش فشــار تحریم ها تاثیرگذار باشیم و 
ســعی می کنیم در فرصت دو ماهه که دولت 
ایران در زمینه حفظ برجام به اروپا داده، این 

مسائل را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مواردی که قابل 
تحریم نیست و آموزش است، افزود: ایران نیاز 
به کمک توســعه ای ندارد بلکه نیاز به کمک 
برای شکوفایی ظرفیت های موجود خود دارد 
کــه آموزش می تواند این مشــکل را برطرف 

کند.   

کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی

نمایندگان مجلس از پاسخ های وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی درباره ســوال مطهری در 
خصوص دلیل عدم اجرای قانون منع استفاده 

از کلمات بیگانه قانع نشدند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی مطهری 
نماینده تهران و نایب رئیس مجلس از عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی سوالی 
درباره علت عدم اجرای قانون منع استفاده از 

کلمات بیگانه را پرسید.
علیرغم توضیحات وزیر فرهنگ مطهری اعالم 
کرد که از پاســخ ها قانع نشده است لذا سوال 
او به رای مجلس گذاشــته  شد.نمایندگان با 
۱۱۷ رای موافــق، ۴۷ رای مخــاف و ۳ رای 
ممتنــع از مجموع ۱9۷ نماینــده حاضر در 
مجلس نظر مطهری را قبول داشــته و با این 
رای اعــالم کردند که پاســخ های وزیر قانع 

کننده نیست.
به این ترتیب وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی 

اولین کارت زرد را از مجلس گرفت.

تجمع مردم تهران در اعتراض به 
کشتار وحشیانه فلسطینیان 

 صبح دیروز تجمع دانشــجویی-مردمی در 
اعتراض به انتقال ســفارت آمریکا از تل آویو 

به قدس در تهران برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا ، این تجمع 
با حضور تعدادی از دانشجویان دانشگاه های 
تهــران و شــهروندان تهرانــی در برابر النه 
جاسوسی )سفارت سابق آمریکا(برگزار شد.

این تجمــع در اعتراض به افتتاح ســفارت 
آمریکا در قدس و کشتار وحشیانه مردم غزه 
در روز دوشنبه توسط سربازان صهیونیستی 

برگزار شده است. 
تجمع کنندگان با در دســت داشتن پرچم 
فلسطین شــعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ 
بر اسراییل ســر می دهند. آن ها شعار مرگ 
بــر آمریــکا ، آمریــکا _اســراییل ننگ بر 
نیرنگتان را در حالی ســردادند که هم چنین 
تصاویری از کودکان شــهید  تحوالت اخیر 
غزه در دستانشــان بود .هم چنین تصاویری 
در محکومیت ســکوت حاکمان آل سعود در 
پی این تحوالت در دســت تجمع کنندگان  

دیده می شود.

اخبار

سرمقاله

خبر

از دستت نرفته است مالي که 
نابودي آن مايُه پند و عبرتت شده

کالمامیر

رئیس جمهور گفت: مســلمانان، بیت المقدس 
را به عنوان قبله نخســت خود می شناســند و 
این ســرزمین مقدس را با بازی های سیاســی 
نمی تــوان از جمعیــت یــک میلیــارد و 5۰۰ 

میلیونی مسلمانان جهان جدا کرد.
به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
ریاســت جمهوری، آقــای روحانــی دیروز در 
جلســه هیأت دولت با اشــاره به قــرار گرفتن 
در آســتانه حلول ماه مبــارک رمضان، این ماه 
را ماه رحمت، برکــت و مغفرت توصیف کرد و 
بــا تبریک آن به ملت ایران و همه مســلمانان 
جهان گفت: ماه رمضان همــراه با رحمت های 
الهی، غفران و آمرزش الهی برای بندگان است 
و امیدوارم همه بتوانیم از این سفره الهی که در 
ماه رمضان برپا می شود، نهایت بهره را ببریم و 

در کنار سفره حق قرار بگیریم. 
وی بــر اســتفاده از فرصت های مــاه مبارک 
رمضــان تأکید کــرد و افزود: مــاه رمضان ماه 
اســتقامت، صبر، ایســتادگی، اتحاد و برادری 
بیشــتر و زدودن دل  ها از همه کینه ها، قهرها و 
دودستگی هاست و ان شاءاهلل اتحاد و ایستادگی 
ملــت ایران در این ماه مبــارک و در این برهه 

تاریخی، بیش از پیش خواهد شد.
رئیس جمهور خاطرنشــان کرد: ماه رمضان ماه 
خودسازی، ایســتادگی، سالمت جسم و تزکیه 
روح و مــاه تــالوت و تدبیر در قــرآن مجید و 
بهره منــدی از لیالــی قــدر و ماه امام حســن 
مجتبــی)ع( قهرمــان صلح و امیــر المؤمنین 
علی)ع( قهرمان صبر اســت. روحانی افزود: ماه 
رمضان ماه اُلفت، برادری و کمک به نیازمندان 
اســت و امیدوارم بهره مندی از برکات این ماه 
باعث شــود که اگــر گله هــا و فاصله هایی بین 
خانواده هــا، احــزاب، گروه ها و اقــوام وجود 
دارد، برطرف شــود و جــای آن را محبت، صفا 

و صمیمیت بگیرد.
رئیــس جمهور با اشــاره به اینکه امســال ماه 
مبــارک رمضــان بــا دو حادثه مهــم مواجه 

شــده اســت، گفت: از یک طرف در منطقه، با 
بی تدبیری مقامات امریکا شــرایطی پیش آمده 
اســت و ســفارتخانه خود را بــه بیت المقدس 
منتقل کــرد که برخالف معاهدات گذشــته و 
حتــی قطعنامه های شــورای امنیــت و مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد است ضمن اینکه 
چنین اقدامی چیزی نیست که به صلح و ثبات 
منطقه کمک کند.روحانــی تصریح کرد: رژیم 
صهیونیســتی و امریکا تصور می کنند با فشــار 
بیشــتر به ملت فلســطین می توانند آنان را از 
حق مشروع خودشان محروم کنند و یا با فشار، 
مســلمانان جهان را از سرزمین خودشان یعنی 

بیت المقدس جدا سازند.
 این یک اشتباه بزرگی است که انجام می دهند.

رئیس جمهور اظهار داشــت: مسلمانان جهان 
مسجد االقصی و بیت المقدس را به عنوان قبله 
نخســت خود می شناســند و مورد احترام همه 
مســلمانان اســت و مدفن انبیای بزرگ الهی و 
مســجد انبیای الهی بوده اســت که در آنجا به 

عبادت پرداختند؛ لذا این ســرزمین مقدس را 
با بازی های سیاســی نمی توان از جمعیت یک 
میلیارد و 5۰۰ میلیونی مســلمانان جهان جدا 

کرد. 
روحانی با تأکید بر اینکه ملت فلســطین چنین 
ظلم هایی را تحمل نخواهــد کرد، گفت: مردم 
فلســطین ۷۰ ســال مقاومت کرده انــد و باز 
هم مقاومت خواهند کرد تا به حقوق مشــروع 

خودشان دست یابند.
 اعمال و رفتار رژیم صهیونیستی همواره تجاوز، 
ظلم، ســتم و کشتن بی گناهان بوده است و در 
این چنــد روز ارتکاب چنین اعمالی آشــکارتر 
شد و در روز نکبت که مردم مسلمان فلسطین 
با دســت خالی به میدان آمــده بودند همگان 
دیدند که صهیونیست ها با سرب آتشین با آنان 
برخورد کردند و ملت مظلوم و آزاده فلســطین 
را به خاک و خون کشیدند و ده ها نفر را شهید 
و هــزاران نفر را مجــروح کردند.رئیس جمهور 
با اظهار تأســف از سکوت کشــورهای عربی و 

مســلمان در قبال جنایات صهیونیست ها افزود: 
متأســفیم که برخی از کشورهای عرب منطقه 
در قبال جنایات روزهای اخیر صهیونیســت ها 
ســکوت کردند و برخی کشورهای اسالمی نیز 
به سادگی از آن چشم پوشــی نمودند و برخی 
دیگر نیز متأســفانه آن را دفاع مشــروع لقب 
دادند در حالــی که دفاع مشــروع از آن ملت 
و ســرزمینی اســت که متعلق به خود آن ملت 
باشد نه سرزمین غصب شده فلسطین، لذا دفاع 
مشروع صهیونیســت ها در این سرزمین معنا و 
مفهومی ندارد. ملت فلســطین برای ســرزمین 
خود می جنگد و جای تأســف اســت که برخی 
کشورهای غربی به ناروا از اینگونه کلمات یعنی 

دفاع مشروع استفاده می کنند. 
روحانــی تصریــح کــرد: تردیدی نــدارم که 
اینگونــه اعمال تصمیم ملت فلســطین را برای 
مقاومت و ایســتادگی بیشــتر خواهد کرد و به 
مســلمانان جهان نیز نشان می دهد که در برابر 
رژیم صهیونیســتی، جز وحدت، اتحاد، فشــار 
بیشــتر و کمک به مردم فلسطین برای آزادی 
سرزمینشــان راه دیگری وجــود ندارد؛ چرا که 
رژیم صهیونیســتی، رژیمی نیست که به اخالق 
و حتی قوانین و مقررات بین المللی پایبند باشد 

و فقط زور را می فهمد.
 همچنانکــه در جنگ ۳۳ روزه دیدیم که وقتی 
ملت بزرگ لبنان ایســتادگی و مقاومت کردند، 
فهمیدند که در برابر این ملت بزرگ نمی توانند 
کاری از پیــش ببرند. در غــزه هم زمانی که با 
به عقب نشینی  مقاومت مواجه شــدند، مجبور 
شــدند. در شرایط کنونی هم راه دیگری غیر از 

مقاومت وجود ندارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه جمهوری اســالمی 
ایران همواره مدافع حقوق مردم فلسطین بوده 
اســت و این راه را ادامه خواهــد داد، گفت: ما 
همواره در مقابــل متجاوزان و ظالمان خواهیم 
ایستاد و معتقدیم پیروزی نهایی از آن مظلومان 

و فلسطینیان خواهد بود.

روحانی: بیت المقدس را نمی توان از مسلمانان جهان جدا کرد

ملت بزرگ ایران را کسی نمی تواند به زانو درآورد

واکنش  امور خارجه، در  وزارت  سخنگوی 
علیه  آمریکا  جدید  های  تحریم  اعمال  به 
جهانی  های  واکنش  کرد:  تصریح  ایران، 
از  جانبه  یک  خروج  در  آمریکا  ناکامی 
های  تحریم  اعمال  و  داد  نشان  را  برجام 

جدید برای جبران این ناکامی است.
بهرام   ، ازایسنا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
خزانه  وزارت  اقدام  به  واکنش  در  قاسمی 
داری آمریکا در اعالم موارد تحریمی جدید 
این  شدید  محکومیت  با  کشورمان،  علیه 

نابجا  حرکت  و  سیاست  این  گفت:  اقدام، 
را بخشی از ادامه رفتار نابخردانه و سیاست 
های خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران 
می دانیم که طی دهه های گذشته همواره 
و به اشکال گوناگون استمرار داشته است؛ 
تنها  نه  توزانه  کینه  های  سیاست  این 
نخواهد  و  نداشته  آمریکا  برای  دستاوردی 
داشت ،بلکه دولت و ملت ایران را مصمم 
تر، صبورتر و مقاوم تر از همیشه و گذشته 
آمریکا،  ضدایرانی  اقدامات  با  مقابله  برای 

آماده کرده است.
اعالم  افزود:  ایرانی  ارشد  دیپلمات  این 
تحریم های جدید علیه ایران بخصوص قرار 
دادن نام رئیس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در لیست تحریم ها، همزمان 
با گفتگوها و رایزنی های کشورمان با اروپا 
خوبی  به  آمریکا،  بدون  برجام  موضوع  در 
بیانگر آن است که ایاالت متحده امریکا با 
نتوانسته است  برجام  از  خروج یک جانبه 
تاکنون به اهداف ضدایرانی و از پیش تعین 
اینک  یابد؛ دولت آمریکا  شده خود دست 
اشتباهات  مخرب  آثار  و  ناکامی  پی  در  و 

بینی های غلط فاحش خود پس  و پیش 
می  تالش  برجام،  از  جانبه  یک  خروج  از 
کند با اینگونه رفتارها و اقدامات مخرب، بر 
اراده و تصمیم دیگر اعضای باقی مانده در 
برجام و سایر کشور های جهان، اثر بگذارد.

به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
دولت  های  خواهی  زیاده  و  استفاده  سوء 
و  ها  سیاست  انواع  گیری  بکار  در  آمریکا 
زور،  اعمال  جهت  در  متعدد  های  اهرم 
دیگر  تهدید  و  جا  بی  انتظارات  طرح 
مخرب  های  سیاست  نفع  به  کشورها، 
خود، افزود: واکنش های جهانی به خروج 
آمریکا از برجام به خوبی نشان داد که این 
خالف  و  نابخردانه  و  منطقی  غیر  تصمیم 
جمهور  رئیس  المللی  بین  موازین  تمام 
آمریکا تا چه میزان به اعتبار و حیثیت و 
انزوای هر چه بیشتر دولت آمریکا منجر و 
خسارات جبران ناپذیری برای مردم امریکا 
بزرگ  مردم  حقانیت  و  است  کرده  وارد 
ایران را در غیر قابل اعتماد دانستن ایاالت 
متحده و دولت های آنان را بیش از پیش 

اثبات کرد.

قاسمی در واکنش به اعمال تحریم های جدید:

تحریم های جدید آمریکا برای جبران ناکامی در برجام است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اختالف 
نظر مهم دولت و مجلس را در مورد سیاست 
های ارزی، شکل گیری یا عدم شکل گیری 

بازار متشکل پولی با نظارت دولت خواند.
به گزارش زمان به نقــل ازمهر، محمدرضا 
پورابراهیمی اظهار داشــت: هفته گذشــته 
نشست کمیســیون اقتصادی با معاون اول 
رئیس جمهــور و رئیــس کل بانک مرکزی 
برگزار شــد. در آن نشست کمیسیون نقطه 

نظرهای خود را بیان کرد.
 اعتقــاد ما بر این اســت که یکســری از 
اقدامات دولت قابل قبول است و باید دولت 
را در شــرایط خاص کمک کنیم و نباید در 
برابــر دولت موضع گرفت. وی ادامه داد: در 
بخش دیگــری نیز دولت باید اقدامات خود 
را اصالح کند مثل فرآیند اجرای ساماندهی 
بــازار ارز که باید مورد اصالح قرار گیرد. به 
نظر می رسد دولت در این بخش ها خود نیز 
با آزمون و خطا جلو می رود که این امر یکی 

از نقاط ضعف است. 
وی افــزود: در بعضی مــوارد بحث های ما 
بین  اختالف نظرهایی  و  اســت  محتوایــی 
کمیته ســاماندهی بازار ارز مجلس شورای 
اســالمی و دولت وجود دارد. در کمیته به 
این جمع بندی رسیدیم که دولت اعتقادی 
به تشــکیل بازار متشــکل پولی ندارد. ما 
معتقدیم این اقدام صالح کشــور نیســت. 
شاید بر هم زدن این بازار در یک یا دو هفته 
قابل قبول باشــد، اما عدم وجود آن در بلند 
مدت قابل قبول نیســت.رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی اظهار 
داشــت: اگر بازار متشکل پولی ایجاد نشود 

کــه عالوه بر نرخ دالر ۴۲۰۰ تومانی در آن 
دالر به نرخ بازار نیز عرضه شود، خودمان با 
دست خودمان صادرات را به شدت تضعیف 
و واردات را به شــدت تشــویق می کنیم؛ با 
این کار به واردات سوبســید می دهیم و از 
صــادرات مالیات می گیریــم. پورابراهیمی 
با تأکید بــر اینکه عدم شــکل گیری بازار 
متشــکل پولی با نظارت دولت به هیچ وجه 
در راستای سیاست های نظام نیست، گفت: 

دولت باید برای این مشکل فکری کند.
 مــا نگران افزایش حجم واردات به کشــور 
و نگران تقاضای کاذبی هســتیم که کم کم 

با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومانی برای دالر شــکل 
می گیرد.وی تصریح کــرد: برخی تجار که 
پیش از این برای دالر تقاضایی نداشتند، با 
ثابت ماندن رقم ۴۲۰۰ برای واردات تقاضا 
می دهند که این امر موجب افزایش واردات 
می شــود. وی تأکید کرد: بــا دالر ۴۲۰۰ 
تومانی نمی توانیم منتظر وقوع معجزه ای در 
صادرات باشــیم. همین االن اتاق بازرگانی 
در بیانیه ای خواســتار پیاده شدن مکانیزم 
بازار در تعیین نرخ دالر برای صادرات است. 
پورابراهیمی گفت: ما در بازار متشکل پولی 
معتقــد به ایجاد نرخ بــازار با نظارت دولت 

هستیم؛ اگر این اتفاق نیفتد ما ضربه خورده 
و دچار مشکل می شویم. اختالف نظر اصلی 

بین دولت و مجلس این موضوع است.
 وی اظهار داشــت: مقرر شده است که طی 
دو هفته کار کارشناســی بیشتری روی این 
موضوع انجام دهیم، امــکان دارد دولت را 
متقاعد کنیم و روش هایی را پیشنهاد دهیم 

که اثر بازار متشکل پولی را داشته باشد. 
اگــر دولــت با مجلــس توافق نکــرد و ما 
احساس کنیم این مسیر حرکت مضراتی را 
ایجاد می کند، کمیسیون اقتصاد ورود کرده 

و طرح دوفوریتی خود را ارائه می دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:

اختالف نظر
 دولت و مجلس در مورد 

سیاست های ارزی
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خبرگان رهبری بیانیه منتشرشده 
در خصوص برجام را تکذیب کرد 

بیانیه  گفت:  رهبری  خبرگان  مجلس  رئیسه  هیات  سخنگوی 
منتشر شده در خصوص برجام از طرف رئیس مجلس خبرگان 
هیات  حتی  نه  و  خبرگان  مجلس  بیانیه  نه  است  بوده  رهبری 
رئیسه این نهاد؛ این بیانیه با سربرگ رئیس و به امضای آیت اهلل 

جنتی رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، آیت اهلل سید احمد خاتمی دیروز 
در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: این که در رسانه ها چنین 
منعکس شد که این بیانیه مجلس خبرگان رهبری است، انعکاس 
درستی نبود.وی ادامه داد: بنابراین در تحلیل بیانیه آیت اهلل جنتی 
در خصوص موضوع برجام که از جایگاه رئیس مجلس خبرگان 
رهبری بیان شد، می توان گفت مساله مورد نظر ایشان این بوده 
است که مذاکره کنندگان هسته ای می خواستند تعهدهای الزم 
را از طرف های دیگر بگیرند اما نتوانستند.وی گفت: البته در آغاز 
به خاطر تعجیلی که صورت گرفت، این بیانیه در سایت خبرگان 
رهبری با نام بیانیه مجلس خبرگان منتشر شد، اما بالفاصله این 
مطلب اصالح و نوشته شد بیانیه رئیس مجلس خبرگان رهبری؛ 
نشانه آن هم این است که بیانیه هایی که برای مجلس خبرگان 
شود،  می  ذکر  موارد  بند  بند  در  مجلس  آن  نام  است،  رهبری 
اما دراین بیانیه نامی از مجلس خبرگان رهبری به میان نیامده 
است.خاتمی اضافه کرد: رئیس مجلس خبرگان رهبری به عنوان 
یک فقیه صاحب نظر و خدوم نظام اسالمی، این بیانیه را صادر 
کرد و انتظار می رفت پس از اصالح عنوان بیانیه، کسانی که می 
خواستند در مورد آن اظهار نظر کنند، این مطلب را مورد توجه 
قرار دهند که بیانیه از سوی رئیس مجلس خبرگان رهبری بوده 
نه خود مجلس خبرگان.وی گفت: احساس می کنم عده  است 
ای به دنبال تخریب خبرگان رهبری و نماز جمعه هستند و به 
بهانه بیانیه ای که از سوی خبرگان رهبری هم نیست، این گونه 
نهادهای سرمایه نظام را می کوبند که به نظر می رسد این کار 

صحیحی نیست.

احتمال لغو نشست ترامپ و کیم جونگ اون

که  است  کرده  اعالم  شمالی  کره  خارجه  امور  وزیر  اول  معاون 
کشورش تمایلی به برگزاری نشست با آمریکا ندارد.

به گزارش زمان به نقل ازایسنا، این اظهارنظر از سوی کیم کیه 
گوآن،  معاون اول وزیر امور خارجه کره شمالی دیروز چند ساعت 
پس از آن مطرح شد که پیونگ یانگ نشست عالی رتبه با کره  
نشست  درباره  را  مشابه  اقدامی  تا  کرد  تهدید  و  لغو  را  جنوبی 
برنامه ریزی شده میان کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که قرار است ماه آتی میالدی در 
کره  وزیرخارجه  می دهد.معاون  انجام  بگیرد،  صورت  سنگاپور 
قرائت  از خبرگزاری رسمی کره شمالی  بیانیه ای که  شمالی در 
هسته ای  تسلیحات  نابودی  بر  آمریکا  اگر  که  است  گفته  شد 
پیونگ یانگ اصرار داشته باشد کشورش دیدار برنامه ریزی شده 
لغو می کند.وی  را  آمریکا  و  ۱۲ ژوئن میان رهبران کره شمالی 
آن  واشنگتن  اخیر  بی محابای«  »اظهارات  است:  کرده  تاکید 
بی پروا«  »عملکردی  از  نشانه ای  ژوئن   ۱۲ نشست  از  قبل  هم 
است. این وزیر کره شمالی در اشاره ای تلویحی به سخنان جان 
گویند  می  آمریکایی  مقام های  که  گفت  ترامپ  مشاور  بولتون، 
از فرمول  برای واگذاری هسته ای در نظر دارند و  را  لیبی  مدل 
»ابتدا کنار گذاشتن تسلیحات هسته ای و بعدا جبران« صحبت 
می کنند یعنی تحمیل سرنوشت لیبی یا عراق به کره شمالی که 
به دلیل در اختیار گذاشتن تمامی کشورشان به قدرت های بزرگ 
فروپاشیدند.وی تاکید کرد که پیونگ یانگ خلع سالح هسته ای 

به شیوه لیبی را هرگز نمی پذیرد. 

فاز نخست دولت همراه رونمایی شد

 
مراسم »بهره برداری از فاز نخست دولت همراه« عصر امروز برگزار 
و در آن تاکید شد که با دولت همراه به جای اینکه نیاز باشد مردم 
را  دولتی  کنند، می توان خدمات  مراجعه  دریافت خدمات  برای 

همه وقت و همه جا به آن ها ارائه داد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مراسم »بهره برداری از فاز نخست 
وزیر  حضور  با  ارتباطات  جهانی  روز  آستانه  در  همراه«  دولت 
سراییان  شد.رسول  برگزار  امروز  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات 
اظهار کرد:  این مراسم  فناوری اطالعات - در  - رییس سازمان 
 55 از  رونمایی  اول  محور  می شود؛  رونمایی  محور  دو  از  امروز 
خدمت دولت همراه و محور دوم اعالم طرح قطب های دیتاسنتر 
محسوب  اطالعات  ملی  شبکه  راهبردی  پروژه های  از  که  است 
بزرگ ترین  امید  و  تدبیر  دولت  در  اینکه  بیان  با  می شود.وی 
اتفاقاتی که در حوزه  اتفاقات حوزه ICT رخ داده است، افزود: 
زیرساخت رخ داده، منحصربفرد بوده است. در این مدت بیش از 
۳5 هزار سایت موبایل نسل سه و چهار ایجاد شده و بیش از 5۰ 
میلیون شهروند ایرانی از این بستر استفاده می کنند.سراییان با 
بیان اینکه زیرساخت تحول دیجیتالی مبتنی بر بخش دسترسی 
است، گفت: سرمایه گذاری در این زمینه توسط بخش خصوصی 
انجام شده و ابزار مردم، گسترش موبایل بوده است و دولت هم 

تنها مقررات گذاری کرده است.
بود.رییس  موبایل  شبکه  توسعه  در  موفقی  تجربه  موضوع  این 
یکم  جمهوری،  رییس   داد:  ادامه  اطالعات  فناوری  سازمان 
عنوان  ارشد  مدیران  اجالس  سالن  در  جاری  سال  اردیبهشت 
الکترونیک  دولت  راه اندازی  تسریع  راستای  در  اگر  که  کردند 
دریافت  برای  نباید  مردم  و  می یابد  کاهش   فساد  کنیم،  تالش 
با  امروز  بروند.  اداری  ساختمان  یک  باالی  طبقات  به  خدمات 
دولت همراه به جای اینکه نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات 
را همه وقت و همه  ما می توانیم خدمات دولتی  مراجعه کنند، 
این ویژگی متمایز دولت همراه نسبت  ارائه دهیم.  به مردم  جا 

به گروه هاست.

تخصیص ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  رئیس   
کارآفرینی  صندوق  همکاری  با  سازمان  این  گفت: 
امید و خودروسازان داخلی، نوسازی ۲۰ هزار دستگاه 
اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه را در دستور کار 

دارد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالهاشم حسن نیا در 
مراسم تحویل 5۰۰ دستگاه مینی بوس نو در راستای 
اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و 
اشتغالزایی گفت: 9۰ درصد حمل بار و مسافر کشور 
می دهد  نشان  که  می شود  انجام  جاده ها  طریق  از 
خورده  گره  جاده ها  با  کشور  نقل  و  حمل  ایمنی 
است. از آنجایی که نوسازی ناوگان به افزایش ایمنی 
کمک شایانی خواهد کرد، این طرح را کلید زده ایم.

وی افزود: اگرچه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عمومی بار و مسافر از چند سال قبل آغاز شده است، 
اما چند سالی بود که به نوسازی ناوگان مینی بوسرانی 
کمتر توجه شده بود، به همین دلیل در سال جاری 
اولویت را به نوسازی ناوگان مینی بوسرانی دادیم.وی 
گردش مالی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
برای اجرای این طرح را 5 هزار میلیارد تومان عنوان 
هزار  داریم ۲۰  نظر  در  اعتبار  این  با  کرد:  اظهار  و 
دستگاه خودروی حمل و نقل عمومی مسافری شامل 
همکاری  با  را  کرایه  سواری  و  مینی بوس  اتوبوس، 
خودروساز  شرکت های  و  امید  کارآفرینی  صندوق 
داخلی نوسازی کنیم.حسن نیا با تأکید بر اینکه باید 
زیرساخت های جاده ای نیز ارتقاء یابد، گفت: ۱۸ هزار 
کیلومتر شبکه آزادراهی و بزرگراهی داریم که باید 
برسد.وی  کیلومتر  هزار  به ۲۰  آینده  سال  دو  طی 
خاطرنشان کرد: ۲5۰ هزار دستگاه انواع خودروهای 
سنگین باری و مسافری در جاده ها تردد دارند که باید 

نوسازی شوند.

روند رو به بهبود
 شاخص تولید در سال گذشته

بررسی جدیدترین شاخص های تولید، از بهبود نسبی 
این بخش در سال گذشته حکایت دارد؛ به طوری که 
ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده بهبود نسبی 
تکمیل طرح های نیمه تمام است، بهبودی که هرچند 
براساس آمارها چندان چشمگیر به نظر نمی رسد، اما 

نشان دهنده حرکت مثبت در این بخش است.
نسبی  بهبود  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تولید،  رونق  طرح  تسهیالت  تولید،  شاخص های 
مثبت  جهش  و  صادرات  ارزش  درصدی   ۱5 رشد 
شاخص کل بورس تهران طی هفته گذشته درصدر 
خبرهای مطبوعات اقتصادی کشور قرار گرفت.بررسی 
این  نسبی  بهبود  از  تولید،  جدیدترین شاخص های 
که  به طوری  دارد؛  حکایت  گذشته  سال  در  بخش 
ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده بهبود نسبی 
تکمیل طرح های نیمه تمام در سال 96 است، بهبودی 
که هرچند براساس آمارها چندان چشمگیر به نظر 
نمی رسد، اما نشان دهنده حرکت مثبت در این بخش 
است. ازسوی دیگر اخذ جوازهای تاسیس صادره در 
سال گذشته نیز بیانگر آن است که سال گذشته با 
به طوری  اعتماد بخش خصوصی سپری شده؛  جلب 
بخش  این  برای  شده  پیش بینی  سرمایه گذاری  که 
رشد ۳5 درصدی را طی کرده است.با ارزیابی روند 
صدور مجوزهای صادره برای بخش  صنعت می توان 
گفت بنگاه های صنعتی سال 96 را به  لحاظ تعداد 
پشت  مثبت  روند  با  توانسته اند  سرمایه گذاری  و 
سربگذارند. براساس آمار اعالم شده از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت سال گذشته در مجموع ۲6 
هزار و 6۱۸ فقره جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و 
اکتشاف صنعتی و معدنی در کشور صادر شده که 
نسبت به دوره زمانی مشابه سال 95 رشد قابل قبولی 
داشته است.از دیگر اقدامات صورت گرفته در سال 96 
می توان به تصویب ۸۸ طرح در هیات سرمایه گذاری 
اشاره  خارجی  دالر  میلیارد  سرمایه5.۳  با  خارجی 
کرد، سرمایه ای که جذب آن می تواند بخش اعظمی 
کنار  ببرد.در  بین  از  را  تولید  بخش  چالش های  از 
اقدامات صورت گرفته تقویت رویکرد حمایت از تولید 
و اشتغال در بودجه سال ۱۳9۷ و برنامه ریزی و اجرای 
طرح های تحریک تقاضا با همکاری سایر دستگاه های 
کشور  تجاری  ناوگان  نوسازی  شروع  نظیر  اجرایی 
لوازم  برای  داخلی  تقاضای  تحریک  برنامه  تهیه  و 
است  برنامه  طراحی  نهایی  مراحل  در  که  خانگی 
از دیگر اقداماتی است که سال گذشته در راستای 
حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفت، اقداماتی 
که برخی از آنها در سال جاری نیز همچنان در حال 
پرداخت  جزئیات  از  آمار  هستند.جدیدترین  اجرا 
تسهیالت به واحدهای تولیدی در قالب »طرح رونق 
تولید« نشان می دهد تا ۸ اردیبهشت سال جاری از 
مجموع ۴۲ هزار و ۷95 ثبت نامی در نهایت ۲۸ هزار 
و 5۱6 تولیدکننده موفق به دریافت ۱9۷ میلیارد و 
۴9۴ میلیون و ۸۰۸ هزار تومان تسهیالت شده اند. 
دریافت کننده  تولیدی  واحدهای  آمار  بیشترین 
تسهیالت در استان های اصفهان، گیالن و کمترین 
میزان دریافت تسهیالت طرح رونق هم به استان های 
جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان و مناطق آزاد 

اختصاص دارد.

خبرخبر

ادامه از صفحه 1 
قرار  اروپایی ها  که  تضمینی  درباره  ظریف 
است به ایران بدهند نیز گفت: مذاکرات دیروز 
اطمینان  ما  گفتند  ها  این  بود،  کار  شروع 
به  را  برجامی  منافع  ایران  می کنیم  حاصل 
برجام  اجرای  که  پذیرفتند  و  بیاورد  دست 
باید  و  ندارد  دیگر  موضوع  هیچ  با  ارتباطی 
در  آیا می توانند  اینکه  اما  اجرا شود.  برجام 
پایان این چند هفته تضمین های مورد نظر را 
بدهند، آنچه که قابل حصول از این مذاکرات 
است را اخذ کرده و به تهران ارائه خواهیم 
کشور  عالی  سطح  در  گیری  تصمیم  و  داد 
انجام خواهد شد.وزیر امور خارجه کشورمان 
خصوص  در  فرانسوی ها  با  گفت وگو  درباره 
راجع  کارشناسی  در جلسات  ایرباس گفت: 
به موضوعات ریز صحبت شد، در جلسه وزرا 
نتیجه  که  شد  صحبت  چارچوب  به  راجع 
مسائلی  از  کرد،  ارائه  موگرینی  خانم  را  آن 
که مطرح شد ضرورت اجرای تعهداتی بود 
که در حوزه حمل و نقل دارند و در بیانیه 
موگرینی به مسئله حمل و نقل اشاره ای شده 
پرداختیم  کلیات  به  وزرا  جلسه  در  ما  بود، 
موضوعات  ریز  به  کارشناسی  جلسات  در  و 
بحث شد.وی همچنین خاطرنشان کرد که به 
دلیل اینکه وزرای خارجه سه کشور به خاطر 
اینکه دیر آمده بودند، با آنها دیدار دوجانبه ای 
ولی اهلل  تحریم  درباره  است.ظریف  نداشته 
سیف رئیس کل بانک مرکزی توسط آمریکا 

نیز گفت: به نظر می رسد دلیلش عصبانیت 
آمریکا از شرایطی است که پیش آمده و ما 
این  از  آمریکایی ها  باشیم  داشته  توقع  باید 
حرکات عصبانی بیشتر نشان دهند.وزیر امور 
خارجه گفت: این اقداماتی که خالف قانون 
بودن آنها بّین است و اقدامات بسیار زننده ای 
در عرف روابط بین الملل است، حتما نشانگر 
توانمندی نیست، نشانگر ضعف منطق آمریکا 
آمریکا  که  است  واقعیت  این  نشانگر  هم  و 
کامال حس کرده به غیر از چهار تا کشور در 
منطقه ما هیچکس از سیاست آمریکا حمایت 
نکرده و این عصبانیت را نشان داده و حتما 
غیرقابل  و  غیرقانونی  کارهایشان  مثل سایر 

برای  آمریکا  اقدامات  درباره  است.وی  قبول 
بی اثر کردن مذاکرات دیروز و اینکه آیا در 
کرده؟  صحبت  زمینه  این  در  دیروز  جلسه 
گفت: بله صحبت کرده و گفتیم باید اقدامات 
الزم صورت بگیرد. ما در چارچوب واقعیات 
آمریکا  متحد  اروپایی ها  می کنیم،  صحبت 
با  را  روابطش  اروپا  نیست  قرار  و  هستند 

آمریکا کنار بگذارد. 
که  سیاست هایی  با  کنونی  شرایط  در  ولی 
ترامپ  شخص  مخصوصا  و  آمریکا  دولت 
اتخاذ کرده، االن برای اروپا زمان این است 
که ببیند چگونه می خواهد منافع خودش را 
دنبال کند.ظریف بیان کرد: ما دنبال خیال 

بافی نیستیم که اروپا روابطش را با آمریکا به 
هم بزند، چنین چیزی نه امکان پذیر است و 
نه اروپایی ها این را می گویند، بلکه به دنبال 
دفاع  خود  منافع  از  اروپایی ها  هستیم  این 
مختلف  موضوعات  در  آمریکا  و  اروپا  کنند. 

دارای اشتراکات و اختالفاتی هستند.
فعال  افزود:  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
اروپا  بین  اختالف  موضوع  ایران  موضوع 
که  نیست  این  معنی اش  و  آمریکاست  و 
می شوند،  درگیر  هم  با  فردا  آمریکا  و  اروپا 
دیگر  موضوعات  درباره  سال ها  اینکه  کما 
آمریکایی ها  و  اروپایی ها  و  داشتند  اختالف 
کردند،  دنبال  را  خودشان  خط  کدام  هر 
الزامی ندارد در مواردی که اختالف داشتند 
آمریکا همیشه برنده باشد و در بعضی موارد 
اروپایی ها بودند که توانستند سیاست خود را 

به پیش ببرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: باید بشناسیم 
دنیا، دنیای آمریکایی نیست و آمریکا همه 
اختیار دنیا را در دست ندارد و سال هاست 
دوست  آمریکایی ها  ولی  نیست،  اینگونه 
دنیا  وقتی  و  کند  فکر  اینگونه  دنیا  دارند 
اینگونه فکر نمی کند یک اقدامات عصبانی 
بدون  را  مرکزی  بانک  رئیس  تحریم  مثل 
دلیل انجام می دهند، این ها نشانه عصبانیت 
است، چون دیدند در جامعه بین المللی در 

انزوا به سر می برند.

ظریف پیش از ترک بروکسل تاکید کرد:

اجالس کمیسیون مشترک بدون آمریکا برگزار می شود

مفقودی 
سند کمپانی و برگ سبز رنو L9۰ مدل 9۱ با شماره پالک ۸۸۳ ی ۳9 ایران با شماره موتور W۱۳55۱۱ و 
شماره شاسی NApLsRALDC۱۱9۲9۲۰ بنام محمد قوی بنیه جویباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 کارت هوشمند ولوو کمپرسی مدل 6۳ با شماره پالک ۳۳۱ ع ۷6 ایران ۱5 با شماره کارت ۴۱5۱۸۳۷ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی 
شناسه  شماره  شماریS۲۰۳۱M5۲به  به  لول  ۱۲تک  کالیبر  زنی  ساچمه  شکاری  اسلحه  باروت  کارت 
نام عباسعلی حسن پور=شماره ملی۲۰6۱9۷9۱۲۲ مفقود  جواز۰۲۲۲56۲۴9۴۸۰۱شماره سریال۱۰99۴9۰به 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

مفقودی
 کارت هوشمند کامیون ولوو=ده چرخ مدل ۱۳6۴ به شماره کارت۲۱۸۷6۸۱شماره پالک ۷۸9ع۴۱ایران ۷۸به 

نام احسان عزیزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
شاسی     ۱9۳۰566 موتور  شماره    ۸۲ ایران  ۱۳۴ص۱۱  شهربانی  شماره   ۱۳۸6 مدل  پراید  سبز  برگ  المثنی 

S ۱۴۴۲۲۸6۱۸5۴9۷ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

مفقودی
 سند کمپانی سواری کار نویوپرادو GX۲۷۰۰مدل ۲۰۰۸ به شماره انتظامی ۷۸5ص6۳ ایران ۷۷ با شماره موتور 
۲TR۰66۴۰56و شماره شاسی JTEBL۲95۱۸5۱۲59۳۲به نام مازیار قبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد
بابل

با  تکاپو  طرح  اطالعات  فناوری  رسته  مدیر 
اشاره به تدوین 5الیحه پشتیبانی از کسب 
این  های  ایده  نوپا،گفت:صاحبان  وکارهای 
کسب وکارها در مرحله پیاده سازی با موانع 

زیادی برای دریافت مجوز مواجه می شوند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمد ابطحی 
با اشاره به اینکه قوانین فعلی کشور با کسب 
و کارهای جدید انطباق ندارد اظهار داشت: 
مهارت  ارتقای  قوانین،  تدوین  و  اصالح 
نوپا،  کارهای  و  کسب  به  ورود  متقاضیان 
ایده  صاحبان  از  پشتیبان  نهادهای  توسعه 
جمله  از  مالیاتی  و  ای  بیمه  های  مشوق  و 
حمایت  برای  که  است  اقداماتی  مهمترین 
اطاعات  فناوری  بر  مبتنی  از مشاغل جدید 
در دستور  باید  به گسترش هستند،  رو  که 
اینکه  به  توجه  با  افزود:  بگیرد.وی  قرار  کار 
قوانین و مقررات فعلی صرفا منطبق بر کسب 
و کارها و مشاغل سنتی است، با همکاری و 
هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پنج  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  و 
و  کسب  از  حمایت  حوزه  در  جدید  الیحه 
کارهای نوپا در حال تدوین است.مدیر رسته 
فناوری اطالعات طرح تکاپو)توسعه کسب و 
کار و اشتغال پایدار( ادامه داد: عالوه بر خالء 
قوانین حمایتی از مشاغل جدید، نظام بیمه 
ای یکپارچه برای حمایت از شاغالن این نوع 
در حال حاضر  ندارد؛  وجود  کارها  و  کسب 
کاری  رابطه  مبنای  بر  کشور  بیمه ای  نظام 
بین کارگر و کارفرما تعریف شده در حالی 
اینکه  به دلیل  نوپا  که در کسب و کارهای 
نیست،  حاکم  کارفرمایی  و  کارگری  رابطه 
نظام بیمه ای وجود ندارد که در این زمینه 
هستیم. قانون  تدوین  یا  اصالح  نیازمند 

ابطحی، همچنین موانع سخت گیرانه برای 
کارهای  و  کسب  اندازی  راه  مجوز  دریافت 
از مهمترین مشکالت صاحبان  را یکی  نوپا 

و گفت:  کرد  عنوان  آپی  استارت  های  ایده 
در حال حاضر ایده هایی که برای راه اندازی 

کسب و کارهای جدید به مرحله اجرا رسیده 
برای  زیادی  و خم های  پیچ  و  موانع  با  اند 
دریافت مجوز مواجه می شوند به این ترتیب 
که دستگاه های مختلف در این حوزه دخیل 
برای  سردرگمی  یک  مساله،  این  و  هستند 
متقاضیان ایجاد کرده است.ابطحی به خالء 
استارت  توسعه  برای  مالیاتی  مشوق های 
مالیات  قانون  در  افزود:  و  کرد  اشاره  آپ ها 
برای برخی مشاغل مشوق ها  های مستقیم 
شده  گرفته  نظر  در  مالیاتی  معافیت های  و 
است که در حال رایزنی هستیم تا خدمات 
مولد نیز بتوانند در چارچوب قانون مشمول 
برخی مشوق ها و معافیت ها در حوزه مالیات 
با  اظهاراتش  از  دیگری  بخش  در  شوند.وی 
بیان اینکه یکی از چالش های پیش رو برای 
ورود فارغ التحصیالن به کسب و کارهای نوپا 
گفت:  است  کافی  مهارت  و  دانش  نداشتن 
بسیاری از فارغ التحصیالن برای تبدیل ایده 
به کسب و کار در عرصه مشاغل نوپا، مهارت 
شورایی  قالب  در  زمینه  این  در  که  ندارند 
ارتباطات،  وزارت  و  کار  وزارت  هماهنگی  با 
مهارت  ارتقای  حوزه  در  نهادهایی  تاسیس 
دستور  در  نوپا  کارهای  و  کسب  به  ورود 
فناوری  رسته  است.مدیر  گرفته  قرار  کار 
اطالعات طرح تکاپو در وزارت کار با تاکید 
برای رشد کسب و کارهای جدید  اینکه  بر 
سازمان های  و  خصوصی  انجمن های  باید 
در  تا  کنیم  عرصه  این  وارد  را  نهاد  مردم 
نقش  ایفای  کارها  و  نوع کسب  این  توسعه 
کنند، گفت: در حال حاضر چندین انجمن 
تخصصی بخش فناوری اطالعات و ارتباطات  
مجوز گرفته اند اما هیچ نقشی در حمایت از 
کسب و کارهای نوپا ندارند که باید در این 

حوزه فعال شوند.  

تدوین لوایح پنج گانه برای حمایت از کسب وکارهای نوپا

حمایت از استارتاپهای فرهنگ و هنر در سال ۹۷

 یک مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مهمترین راهبرد این وزارتخانه را حمایت از 
کسب و کارهای رسانه ای و تولید محتوا دانست و گفت: از کارآفرینان و خالقان ایده در این عرصه 
حمایت می کنیم. به گزارش زمان به نقل ازمهر، افسر موموندی با بیان اینکه اقتصاد فرهنگ 
و فرهنگ یکی از مهمترین برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، گفت: یکی از 
برنامه های مهم شخص وزیر، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر است؛ ما پذیرفتیم که فرهنگ یک 
فعالیت اقتصادی است و با فعالیت در این بخش می توانیم به خلق ارزش در حوزه اقتصاد 
فرهنگ وهنردست یابیم.مدیر اقتصاد و فرهنگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد: 
ما در راه ماندگان صنعتی باید از فرصت های رقابتی استفاده کنیم تا بتوانیم فاصله خود را با 
کشورهای توسعه یافته کم کنیم و در نهایت به اشتغال و کارآفرینی برسیم.وی افزود: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در سال جاری تصمیم دارد از کارآفرینان و خالقان ایده در این عرصه 
حمایت کند و در این راستا، مهمترین راهبرد ما حمایت از کسب و کارهای رسانه و تولید 
محتوا است.این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد: این وزارتخانه 
آماده دریافت پیشنهادات اهالی فرهنگ و هنر و کارآفرینان فعال در این عرصه به منظور 

توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه فرهنگ و هنر است.

آخرین  تشریح  با  گمرک  کل  رئیس   
دستاوردهای گمرک در اجالس روسای کل 
گمرکات کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه 
گفت:گمرک ایران رتبه اول مبارزه با قاچاق 
در  جهان  گمرکات  میان  در  را  مخدر  مواد 
اختیار دارد.به گزارش زمان به نقل ازگمرک 
ایران،  فرود عسگری در اجالس روسای کل 
گمرکات کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه با 
بیان اینکه کشفیات قاچاق مواد مخدر توسط 
گذشته  یکسال  طی  ایران  گمرک  ماموران 
بیش از 6۰۰ درصد افزایش یافته است، اظهار 
انواع  با مواد مخدر و  داشت: عملیات مبارزه 
قاچاق کاال در گمرک ایران با رصد هوشمند 
کنترلی  های  به کمک دستگاه  و   اطالعات 
انجام  می  یاب  ایکس ری و سگ های مواد 
شود که این تجهیزات طی سالهای اخیر رشد 

های  ری  ایکس  تعداد  و  داشته  چشمگیری 
سال  چند  طی  ایران  گمرکات  در  کامیونی 
گذشته به چهار برابر افزایش یافته است.وی 
ادامه داد: ماموران گمرک سال گذشته موفق 
به کشف بیش از 5۰۰ مورد قاچاق انسان شدند 
و در سالجاری بدلیل شرایط برخی کشورهای 
همسایه و همچنین تجهیز گمرکات کشورمان 
کشفیات  پیشرفته،  کنترلی  دستگاههای  به 
قاچاق انسان رشد قابل توجهی داشته است 
به طوریکه در دو ماهه اخیر 69 مورد قاچاق 
شده  کشف  گمرک  ماموران  توسط  انسان 
است.عسگری در ادامه به فرآیند الکترونیکی 
با تاکید بر  کردن گمرک ایران اشاره کرد و 
اینکه فن آوری گمرک هوشمند در کشورمان 
کاالها  تمامی  افزود:  است،  بومی  دانش  یک 
سامانه  کمک  به  کشور  سراسر  گمرکات  در 

جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
رصد می شود و کنترل کاالها با استفاده از 
فن آوری اطالعات به صورت هوشمند صورت 
می گیرد و جزئی ترین اطالعات این کاالها در 
سامانه های گمرک ثبت می شود. سامانه های 
الکترونیکی گمرک ایران یک فن آوری دانش 
بنیان است که تماما با تکیه بر دانش بومی و 
به دست دانش پژوهان جوان ایرانی طراحی و 
راه اندازی شده است.عسگری در این اجالس 
گفت: گمرک ایران با تحوالتی که ایجاد کرد، 

توانست سال گذشته در دولت الکترونیک در 
میان سازمان های دولتی، رتبه اول را به خود 

اختصاص داد.
از   این اجالس حمایت گمرک کشورمان  در 
ادامه میزبانی منطقه ای کره جنوبی در منطقه 
آسیا و اقیانوسیه مطرح و درخواست گمرک 
کره جنوبی مبنی بر ادامه میزبانی منطقه ای 
رایلو سازمان جهانی گمرک با توجه به میزبانی 
شایسته منطقه ای رایلو گمرک کره جنوبی 

مورد تاکید قرار گرفت.

رتبه اول گمرک ایران
 در مبارزه با قاچاق مواد مخدر
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مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی صنعت نفت در گیالن:

 هدف از بازرسی، صیانت از خدمات تالشگران صنعت نفت است
رئیس سازمان سینمایی:

جشنواره های مهم جهان را به نام شهر می شناسند

منکویی- رشت: مهندس حسینی مشاور وزیر 
و مدیرکل بازرسی صنعت نفت و هیات همراه در 
راستای بازرسی های دوره ای از شرکت های تابعه 
بازدید  گیالن  استان  گاز  از شرکت  نفت،  وزارت 
کردند. در این دیدار مهندس حسینی با برشمردن 
بندهایی از سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
در خصوص مبارزه با فساد اداری اظهار داشت: به 
فرموده رهبر معظم انقالب مبارزه با فساد اداری 
سرمایه گذاری را تضعیف نمی کند. ایشان همچنین 
می فرمایند نباید با مدیران صالح و سالم با سوءظن 
برخورد شود که این مهم باید سرلوحه کار همه ما 

قرار گیرد.
مشاور وزیر نفت با اشاره به رتبه ۱۲۰ تا ۱۳۴ ایران 
در میان ۱۷۷ کشور دنیا در زمینه مبارزه با فساد 
اداری در سالهای۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ اظهار داشت: این 
مسئله برازنده کشور ما که یک کشور اسالمی است 
نمی باشد و باید با تالش مستمر در جهت بهبود این 

وضعیت قدم های موثری برداریم. مهندس حسینی 
گفت: شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان گیالن 
جزء شرکت هایی هستند که سبب رضایتمندی 
مردم شده اند و هدف از بازرسی، صیانت و حفاظت 
است.  نفت  صنعت  تالشگران  ارزنده  خدمات  از 
مدیرکل بازرسی صنعت نفت فساد را قدرت بعالوه 
اظهار  و  نمود  تعریف  پاسخگویی  منهای  اختیار 
داشت: برای مبارزه با فساد بجای گشتن بدنبال 
در  فساد  های  راه  بستن  دنبال  به  باید  متخلف 
سازمان باشیم. مهندس حسینی در پایان با تاکید بر 
مقوله سالمت اداری و مبارزه با فساد گفت: در این 
زمینه باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا سالمت 
از مکانیزم های  با استفاده  و  موجود حفظ شود 
پاداش و تنبیه مرتبط ارتقا یابد. همچنین در این 
نشست حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن گزارشی از عملکرد شرکت گاز استان را برای 

هیات عالی بازرسی صنعت نفت ارائه نمود.

تفاهم نامه  اساس  بر  اصفهان:   بهادری- 
منعقدشده، میزبانی اصفهان در جشنواره بین المللی 

فیلم های کودکان و نوجوانان دائمی شد.
آیین امضای تفاهم نامه برگزاری جشنواره بین المللی 
محمدمهدی  میان  نوجوان  و  کودک  فیلم های 
قدرت اهلل  و  سینمایی  سازمان  رئیس  حیدریان، 
نوروزی، شهردار اصفهان در سالن تشریفات سازمان 

سینمایی برگزار شد.
بین  الحاقیه  تفاهم نامه  این جلسه همچنین  در 
شهردار اصفهان و علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد 
سینمایی فارابی مبادله شد که بر اساس آن، تاریخ 
و  کودک  فیلم  جشنواره  سی ویکمین  برگزاری 
نوجوان، ۸ تا ۱۴ شهریورماه سال جاری تعیین شد.

رئیس سازمان سینمایی در سخنانی، ضمن ابراز 
فیلم  جشنواره  برگزاری  از  خرسندی  و  رضایت 
کودک و نوجوان در اصفهان گفت: جشنواره های 
مهم جهان را به نام شهر می شناسند و برگزاری این 
جشنواره ها در شهرهای دیگر منطقی ندارد، مگر 
به دالیلی خیلی خاص که امیدواریم اتفاق نیفتد.

این مدیر ادامه داد: جشنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان باید به  عنوان سرمایه اصفهان جا بیفتد و 
امیدواریم بتوانیم سال به سال جشنواره را باشکوه تر 
برگزار و اصفهان را عالوه بر محل دائمی برگزاری 
جشنواره، به عنوان پایگاه تولید محصوالت سینمایی 
معرفی کنیم و با همین رویکرد، این توافق دائمی 
شد.محمدمهدی حیدریان افزود: امیدواریم در این 

دوره با حمایت شهرداری اصفهان در یک هم افزایی 
مناسب در حوزه فیلم و فیلم سازی کودک، بتوانیم 
پایگاه جشنواره فیلم کودک و نوجوان را در اصفهان 
حفظ کنیم.معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
ادامه با اعالم این که ما به واسطه سینما به دولت، 
تعهد و برنامه داده ایم که ارزآور باشیم، خاطرنشان 
کرد: از امسال باید سینمای ایران را با شتاب در 
بازار کنیم و فیلم هایی  بین الملل صاحب  عرصه 
انیمیشن  نوجوان خصوصاً  و  کودک  مخاطب  با 
از عرصه های مهم در این زمینه است. هر اقدام 
در حوزه سینمای کودک هم باید با نشانه گیری 
بین المللی باشد و از این رویکرد حمایت می کنیم.

در این جلسه، قدرت اهلل نوروزی، شهردار اصفهان 
نیز طی سخنانی با تأکید بر نگاه فرهنگی و متفاوت 
نسبت به دوره های قبلی جشنواره گفت: نگاه ما به 
جشنواره کودک به عنوان یکی از موارد مهمی که در 
نظر داشتیم، این است که همیشه در اصفهان بماند 
و هرسال بهتر از قبل برگزار شود.وی با تأکید بر حل 
مشکالت گذشته که باعث کدورت و حتی ایجاد 
شایعات منفی می شد، ادامه داد: دیون شهرداری 
بابت بدهی های گذشته پرداخت شد و امیدواریم 
طرفین به تعهدات خود عمل کنند.شهردار اصفهان 
ضمن درخواست حمایت و نگاه ویژه به هنرمندان 
اصفهانی در جشنواره فیلم های کودک و نوجوان 
ابراز امیدواری کرد که با امضای این توافقنامه، شاهد 
اجرای دقیق برنامه ها بدون هیچ مانع و خللی باشیم.

1۷2 نشان استاندارد در استان 
مرکزی باطل شد

مرکزی  استان  استاندارد  مدیرکل  داودی-اراک: 
گفت: ۱۷۲ نشان استاندارد پارسال در راستای نظارت 
بر کیفیت تولید و صیانت از حقوق تولید کنندگان و 

مصرف کنندگان تعلیق و باطل شد.
ساحل سها افزود: ۸5 فقره از این پروانه هامشمول 
مقررات ابطال و ۸۷ پروانه استاندارد تعلیق شده است.

وی ادامه داد: ۷۷ مورد از مجموع نشان های استاندارد 
مورد  هشت  و  اجباری  استاندارد  پروانه  شده  ابطال 

تشویقی بوده است.
کرد:  خاطرنشان  مرکزی  استان  استاندارد  مدیرکل 
حفظ و استمرار نظام کیفیت در واحدهای تولیدی 
یکی از شرط های مهم تمدید پروانه نشان استاندارد 
رعایت  کرد:  اظهار  سها  است.  تولیدی  فرآورده های 
نکردن الزامات استاندارد ملی تولیدات و خدمات ارائه 
شده از جمله عوامل تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد 
نشان استاندارد است. وی ادامه داد: چنانچه فرآورده 
نمونه برداری شده در نتایج آزمون با استانداردهای ملی 
مرتبط مغایرت داشته باشد، بسته به میزان امتیازات 
منفی اخذ شده نسبت به تعلیق یا ابطال پروانه کاربرد 
نشان استاندارد اقدام می شود. مدیرکل استاندارد استان 
مرکزی گفت: این اداره کل در راستای وظایف سازمانی 
و دستگاه نظارتی، بر اساس برنامه ریزی های انجام 
شده و به صورت تصادفی در قالب سه نوع بازرسی 
استاندارد  الزامات  رعایت  بر  موردی  و  ادواری  اولیه، 
توسط واحد های تولیدی استان نظارت می کند. 66۴ 
واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری در 

استان مرکزی فعالیت دارند.

برگزاری دوره آموزشی قانون 
ارتقای سالمت اداری

ارتقای  قانون  آموزشی  دوره  فر-اهواز:  وحیدی 
سالمت اداری در سطح مدیران شرکت برق منطقه ای 
خوزستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
سهامی برق منطقه ای خوزستان، با توجه به تصویب 
قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد در سال 
9۳ و لزوم تبعیت سازمان ها از این قانون و آشنایی 
با وظایف قانونی سازمان ها این دوره برگزار شد. هدف 
از برگزاری این دوره آموزشی، آشنایی با مفاهیم فساد، 
انواع فساد، مصادیق فساد، نوع و دسته بندی فساد، 
شاخص های فساد، فساد از نظر ابعاد سازمانی، فساد از 
نظر سطوح سازمانی و .. بوده تا حاضرین در دوره عالوه 
بر شناخت فساد با چگونگی مبارزه با فساد در درون 

سازمان نیز آشنا شوند.
های  دوره  مدرس  صفدری  اکبر  دوره،  این  مدرس 
مدرک  دارای  فساد،  با  مبارزه  و  پولشویی  با  مبارزه 
دکترای بانکداری و دارای ۱۴ کتاب تالیفی در زمینه 

مبارزه با فساد، پولشویی و امور مالی بوده است.

خبر

تشریح برنامه های اوقاف کرج در ماه رمضان 

کرج- خبرنگار زمان؛ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج اهم 
برنامه های اوقاف کرج را در ماه مبارک رمضان تشریح کرد.

حجت االسالم  حسین مهدیار روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه 
که در اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج برگزار شد، ضمن فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان، اظهار کرد: مجموعه اوقاف و امور خیریه طی سال برنامه های 
فرهنگی مختلفی برگزار می کند و عنوان این برنامه ها در ماه مبارک رمضان 
خواهد بود. وی در ادامه بابیان اینکه برنامه های متنوعی در این ماه برگزار 
می شود، عنوان کرد: برپایی خیمه های معرفت در آستان امام زادگان شهرستان 
کرج ازجمله غرفه های چندرسانه ای، مشاوره خانواده، قرائت قرآن، گفتمان 

دینی، خدمات رایگان پزشکی و غیره در این طرح اجرا می شود.
حجت االسالم مهدیار از برگزاری ویژه برنامه سخنرانی و بیان احکام بعد از نماز 
جماعت در امامزادگان طاهر، حیدر، حسن و عبدا... )ع( بعد از نماز جماعت در 
ماه مبارک رمضان خبر داد و افزود: این برنامه ها با حضور کارشناسان کشوری 
برگزار می شود. وی از برگزاری جشن ضیافت الهی به همراه برنامه های فرهنگی 
مختلف در آستان مقدس امام زاده طاهر )ع( خبر داد و گفت: همچنین در 
ماه مبارک رمضان مراسم جز خوانی در امام زادگان محمد )ع(، حیدر)ع( و 
طاهر )ع( اجرا می شود. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کرج بابیان 
اینکه مراسم جز خوانی هرروز ساعت ۱6 در امام زاده حسن )ع)برگزار می شود، 

خاطرنشان کرد: این برنامه به صورت زنده از رادیو و تلویزیون پخش می شود.
وی از برگزاری محافل انس با قرآن کریم در سطح استان در ماه مبارک رمضان 
خبر داد و تأکید کرد: این محافل با حضور نخبگان قرآنی برگزار می شود. 

همچنین جلسات تفسیر قرآن کریم نیز با حضور مفسران برگزار می شود.
حجت االسالم مهدیار از اجرای طرح حفظ قرآن کریم در سطح شهرستان 
کرج خبر داد و افزود: وجود ۱5۰ حافظ قرآن کریم در شهرستان کرج نشان از 

موفقیت آمیز بودن این طرح طی سال های گذشته است.
وی از برگزاری ویژه برنامه »خدیجه مادر« است خبر داد و گفت: این برنامه، 

برنامه ای فرهنگی، تبلیغی و ترویجی خواهد بود.

۹۰ درصد آب های زیرزمینی گلستان برداشت می شود

سلیمانی- گلستان: کشور و به تبع آن استان گلستان، هم اکنون در حال 
تجربه مشکالت بخش آب است. خشک سالی های مکرر توأم با برداشت بیش 
از ظرفیت آب های زیرزمینی از طریق حفر چاه ها، وضعیت آب کشور را به 
سطح بحرانی رسانده است. از نشانه های این وضعیت کم آب شدن رودخانه ها 
و تاالب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، کاهش کیفیت آب و فرسایش 
خاک در برخی استان های کشور است. به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه 
ای گلستان، در استان نیز هم اکنون بیش از 9۰ درصد آب های زیرزمینی 
برداشت می شود و اگر به همین منوال پیش برویم هر سال از ذخیره آب 
زیرزمینی استان کم و رواناب های ما نیز کمتر می شود. علی نظری مدیر 
عامل این شرکت اظهار کرد: بارندگی امسال تاکنون ۳6۴ میلی متر بوده است 
که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش را شاهد هستیم ولی در دراز مدت 
همین عدد ۳۸۱ میلی متر بوده است که کاهش ۴و نیم درصدی بارش را 
نسبت به درازمدت نشان می دهد. وی افزود: در حال حاضر 65 میلیون متر 
مکعب آب پشت سدهای استان ذخیره شده است که ۲۴درصد حجم مخازن 
سدهای استان را تشکیل می دهد این در حالی است که ، سال گذشته ۱۰۸ 
میلیون متر مکعب ذخیره مخازن سدهای استان بود که کاهش ۴۰ درصدی 
را نشان می دهد. مشکل دیگر ، کاهش رواناب ها در مهم ترین رودخانه های 
استان ، اترک، گرگانرود و قره سو است. در سال گذشته در اترک ۴۴ میلیون 
متر مکعب آورد آب داشتیم در حالی که امسال 6۰ درصد کاهش آورد داشتیم 

ونسبت به دراز مدت 9۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

خبر

محمد  اکبرزاده:  علی  مریم  زمان،  خبرنگار 
شاه نشین در حاشیه اولین نشست تشکیل هیئت 
امنای بیمارستان ۱6۰ تختخوابی در حال احداث 
این  تکمیل  مجدانه  پیگیری  از  مالرد  شهرستان 
بیمارستان توسط تشکل غیردولتی جهت دستیابی 

به برخی اعتبارات خبر داد.
و  قدس  مالرد،  های  شهرستان  مردم  نماینده   
شهریار در مجلس شورای اسالمی تشریح کرد: طی 
برآوردهای انجام شده تکمیل بیمارستان شهرستان 
مالرد نیازمند ۴۰ تا 5۰ میلیارد تومان اعتبار بوده و 
تنها کمک دولت تامین کننده این میزان نیاز نیست، 
با جلب مشارکت شهروندان  تا  بر آن شدیم  لذا  

تکمیل این پروژه را تسریع بخشیم.
وی با اشاره به پیگیری های امام جمعه شهرستان، 
مجموعه فرمانداری شهرستان مالرد و استانداری 
تهران اعالم کرد: مجوزهای الزم برای این طرح را 
از وزیر راه و شهرسازی و وزیر بهداشت و درمان و 
امور پزشکی اخذ کرده و به تایید سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور نیز رسانده ایم. این مسوول از 
سابقه اجرای چنین طرحی در شهرستان شهریار 
سخن گفت و اظهار داشت: مشارکت دادن مردم 
در تکمیل بیمارستان شهرستان شهریار موجب شد 
موانع مالی مرتفع و پیشرفت فیزیکی این پروژه به 
حد مطلوبی برسد. وی افزود: امیدواریم اجرای این 

طرح در شهرستان های مالرد و همچنین قدس نیز 
موفقیت آمیز باشد. به عالوه اینکه دولت قول داده 
است هر اندازه اعتبار از محل مشارکت مردم به دست 

آید دوبرابر آن را به این پروژه تخصیص دهد.
نماینده مردم شهرستان های مالرد، قدس و شهریار 
در مجلس شورای اسالمی به بهره گیری از هیئت 

امنا و هیئت مدیره جدیدی که در جلسه مذکور از 
میان خیرین و متخصصان حوزه بهداشت و درمان 
شهرستان مالرد انتخاب شدند اشاره نمود و اظهار 
داشت: با انرژی و انگیزه ای که امروز در انتخابات 
هیئت مدیره این نهاد مردمی شاهد بودیم انتظار 
می رود پروژه بیمارستان شهرستان مالرد تا دو سال 

آینده پیشرفت چشمگیری داشته باشد.
اعضای  پایان جلسه مذکور  به ذکر است در  الزم 
هیئت امنای بیمارستان ۱6۰ تختخوابی شهرستان 
مالرد افراد ذیل را طی برگزاری انتخابات به سمت 
مردمی  نهاد  این  بازرسان  و  مدیره  هیئت  اعضای 
برگزیدند: علی آذرمیان، محمد شیخی، سیدکاظم 
زمانی، ایرج زارع، محمد حبیبی، رضا خادم و علی 
مدحت به عنوان اعضای اصلی، علیرضا جمور، ایمان 
بهرامی و ناصر ربیعی به عنوان اعضای علی البدل و 
همچنین سید علی حسینی و محمد حسین مرادی 
به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل این 

هیئت مدیره انتخاب شدند.

نماینده مالرد، قدس و شهریار خبر داد:

جهشی در راستای تکمیل بیمارستان شهرستان مالرد

آگهی مناقصه عمومی
تحقیقات  موسسه  کارکنان  مسکن  تعاونی  شرکت 
اجراي  عملیات  دارد  نظر  در  کشور  دامی  علوم 
اسکلت بتني و دیوار چیني پروژه مسکن کارکنان 
در  واقع  مترمربع   42000 تقریبی  مساحت  به  خود 
از طریق  را  بلوار سربازان گمنام کرج  ضلع شمالی 
مناقصه به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط 
واگذار نماید. متقاضیان برای دریافت اسناد مناقصه 
و بازدید از محل پروژه و مالحظه نقشه ها به آدرس کرج روبروی دهقان 
مسکن  تعاونی  دفتر  کشور  دامی  علوم  تحقیقات  موسسه  اول  ویالی 

)تلفن تماس:02۶3425۶001 داخلی 2۶2(  مراجعه نمایند. 
شماره  حساب  به  ریال  میلیون  دو  مبلغ  به  بانکی  فیش  -واریز 
جهت  تعاونی  بنام  کرج  مرکزی  شعبه  مسکن  بانک   14005109۶33

دریافت اسناد مناقصه الزامی است.
-مهلت دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکت سر بسته از تاریخ 97/3/1 

لغایت پایان وقت اداری 9۶/03/17 می باشد.
-سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

-تعاونی در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.
شرکت تعاونی مسکن کارکنان موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان موسسه تحقیقات 

علوم دامی کشور

مفقودی
 سند کمپانی و برگ سبز نیسان کامیونت مدل ۸۳ با شماره پالک ۲5۴ق6۴ ایران 
قربانی مفقود  بنام رضا   D۴۱۱۰6 با شماره موتور ۲۴9۴۴5 و شماره شاسی  ۴۴

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
ایران ۷۲ با شماره   سند کمپانی رنو.  L9۰ مدل ۸۷ با شماره پالک ۸۱۴م ۳6 
موتور. k۴ mA69۰ D۰6۳ و شماره شاسی NApLsRALD۸۱۰۳۳۸۲۷ بنام 

احمد علی قاسمیان بهنمیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
ایران ۸۲با  با شماره پالک ۸۱۷ م۳6   سند کمپانی و برگ سبز سمند مدل ۸6 
شماره موتور ۱۲۴۸6۰۲9۲۲۰ و شماره شاسی ۷۰۳۰۳9۰6 بنام خدیجه رحمتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
  سند کمپانی و برگ سبزL9۰ مدل 9۴با شماره پالک ۴65 ج۴۲ ایران ۸۲ با شماره 
 NApLsRALDF۱۲۴6۷6۷ ۴ و شماره شاسی k mA69۰ R۱۱6۳۸۷ موتور

بنام حمیده باباجانی خوردونی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
بابل

دادنامه 
سامان   ۱ شماره  اختالف  حل  شورای   96۰99۸۳۸5۴۱۰۰5۷۰ کالسه  پرونده 

تصمیم نهایی شماره
خواهان: آقای فرهاد احمدی فرزند قربانعلی به نشانی استان چهارمحال و بختیاری 
طاهری  فروشی  سیسمونی  روبروی  مدرس  خیابان  بن-  شهر   – بن  شهرستان   –

پالک ۲۰ 
خواندگان : ۱- آقای ذبیح اهلل نادری فرزند فضل اهلل به نشانی سامان روستای هوره 

خیابان اصلی کوچه ترنم منزل شخصی 
۲- خانم مهری رحمان فرزند خسرو به نشانی در حال حاضر مجهول المکان 

خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو 
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواست آقای فرهاد احمدی فرزند قربانعلی به طرفیت خواندگان : 
۱-  خانم مهری رحمان فرزند خسرو ۲- آقای ذبیح اهلل نادری فرزند فضل اهلل به 
خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
خودرو پراید به شماره انتظامی ایران ۱۳-9۱6 ن ۴۴ مقوم به دو میلیون ریال به 
انضمام هزینه دادرسی و مطلق خسارات دادرسی، نظر به محتویات پرونده به ویژه 
مبایعه نامه استنادی توسط خواهان به تاریخ ۱۳9۱/۱۱/۸ که رو گرفت برابر اصل 
آن در پرونده منعکس گردیده و داللت بر خودروی مذکور با مشخصات فوق االشاره 
توسط خوانده ردیف دوم به خواهان را دارد و با مداقه در مفاد و مندرجات آن و 
عدم هرگونه ایراد و اشکالی درمندرجات  مبایعه نامه مذکور از سوی خوانده و احراز 
اصالت و صحت آن و تحقق بیع موضوع مبایعه نامه ی مزبور و ملزم بودن متعاملین 
به  موارد مندرج در آن و پاسخ استعالم پلیس راهور که داللت بر مالکیت خوانده 
ردیف  یک نسبت به مبیع مورد نظر بوده است لذا دعوای مطروحه را نسبت به 
خوانده ردیف اول وارد تشخیص و با استناد به مواد ۱۰و۲۱9 و۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۲۲و 
۲۲5 و ۲۳۸ و ۱۳۰۱ از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف یک خانم 
مهری رحمان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال خدروی مذکور به 
نام خواهان صادر و اعالم میگردد و در خصوص دادخواست خواهان فوق الذکر به 
طرفیت آقای ذبیح اهلل نادری فرزند فضل اهلل به خواسته مذکور ، با توجه به پاسخ 
استعالم دادخواست خواهان فوق الذکر به طرفیت آقای ذبیح اهلل نادری فرزند فضل 
اهلل به خواسته مذکور، با توجه به پاسخ استعالم پلیس راهور که دال بر این است که 
سند فوق الوصف به نام خوانده اخیر الذکر نیست لذا با توجه به استناد به مواد ۸۴ 
و ۸9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوای 
خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید خواهی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان است .
احمدرضا بالنیان ـ  قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهر سامان

 آگهی حصر وراثت
به   آقای جمشید آزاد شهرکی دارای شناسنامه شماره ۱۱۱ به شرح دادخواست 
کالسه ۷۰/9۷ از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادرون غالمعلی آزاد شهرکی به شماره شناسنامه ۱۷۸6 در تاریخ ۱۳9۴/۸/۷ 
آن مرحوم منحصر  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در 

است به :
۱-قمرتاج دانش شهرکی به شماره شناسنامه ۱۳۳۲ متولد ۱۳۰5 زوجه متوفی
۲-جمشید آزاد شهرکی به شماره شناسنامه ۱۱۱ متولد ۱۳۳9 فرزند متوفی 

۳-علی آزاد شهرکی به شماره شناسنامه ۱۳ متولد ۱۳۳5 فرزند متوفی
۴-خانم گوهر آزاد شهرکی به شماره شناسنامه  ۴۲متولد ۱۳۴۲ فرزند متوفی 

5-خانم فرنگیس آزاد شهرکی به شماره شناسنامه ۸۷ متولد ۱۳۲۷ فرزند متوفی
6-خانم پروانه آزاد شهرکی به شماره شناسنامه ۱۲۰ متولد ۱۳۳۰ فرزند متوفی

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

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
رئیس شورای حل اختالف شماره ۱۸ شهرکرد ـ  فضل اله اسکندری شهرکی

آگهی حصر وراثت
 آقای قدرت اهلل امانی بابادی دارای شماره شناسنامه ۳۴9 متولد ۱۳۴۷ به شرح 
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از   9۷۰۰۷۲ کالسه  به  دادخواست 
به شماره شناسنامه  بابادی  امانی  علی  مرحوم  داشته که شادروان  اظهار  و  نموده 
ورثه  گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در  تاریخ ۱۳9۷/۲/۱5  در   ۴6۷۰۲9۰۱۱۸

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ...
-خواهان فوق الذکر )پدر متوفی (.

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

مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .
ستاره علیخانی - متصدی شورای حل اختالف شماره دو چلگرد
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رصد بازار دارویی کشور در وزارت بهداشت

وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تکذیب برخی اخبار مبنی بر اتخاذ 
تصمیماتی درباره خروج دارو از لیست کاالهای اساسی کشور اظهار کرد: ما 
هیچ تصمیم جدیدی جدا از آنچه که در طول یکی دو سال گذشته اتخاذ 

شده، نداریم.
دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره برخی اخبار 
مبنی بر خروج دارو از لیست کاالهای اساسی،  اظهار کرد: اخبار منتشر شده 
در این باره شایعه است و نباید به آنها توجه شود، ما هیچ تصمیم جدیدی جدا 

از آنچه که در یکی  دوسال گذشته اتفاق افتاده نداریم.
وی با تاکید بر اینکه برنامه ای نیز برای خروج دارو از لیست کاالهای اساسی 
نداریم، افزود: مردم مطمئن باشند فعال مهمترین کار وزارت بهداشت توجه 

به دارو، تجهیزات پزشکی و مراقبت از افزایش قیمت در این زمینه است.
وی در ادامه درباره وضعیت داروهای بیماری های خاص از جمله تاالسمی با 
تاکید بر اینکه هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در 
این زمینه دارو به اندازه کافی وجود دارد. ما نیز در وزارت بهداشت در حال 
رصد وضعیت هستیم و بیماران نگرانی در این زمینه نداشته باشند. همچنین 
معاون اجتماعی وزارت بهداشت با انجمن بیماری های خاص دائما جلسه دارد 

و اگر موضوعی در این زمینه مطرح باشد، حتما بررسی می شود.
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر بازگشت تحریم های 
آمریکا در حوزه دارو با تاکید بر اینکه تحریم های آمریکا نمی تواند برای ما 
مشکلی ایجاد کند، گفت: اگر به شرایط قبل باز گردیم یعنی تحریم های 
سازمان ملل باز گردد، حتما این موضوع می تواند مشکالتی برای ما ایجاد 
کند، با این وجود باید آمادگی داشته باشیم که اگر آن شرایط اتفاق افتاد 
حداقل در بخش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی برای مردم پیش نیاید. 

در حال حاضر در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم.
هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد مشکل برای بیماران تاالسمی به 
دلیل استفاده از داروی بی کیفیت تاالسمی طی یک سال گذشته، با رد این 
موضوع، خاطرنشان کرد: اگر ادعایی در این زمینه مطرح می شود باید مدارک 
اثبات آن نیز ارائه شود. وی با اشاره به وجود رقابت میان شرکت های مختلف 
خاص،  بیماری های  داروهای  زمینه  در  ملیتی  چند  شرکت های  ویژه  به 
خاطرنشان کرد: من نیز در شبکه های اجتماعی در این باره مطالب بسیاری 
خوانده ام و برای من راحت است که بگویم پشت این قضیه چیزی جز پول 
وجود ندارد. مردم باید بدانند که داروهایی که در بازار وجود دارد از فیلترهای 
بسیار سختی عبور می کند و اگر یک انجمن علمی در این خصوص تردیدی 
دارد، حتما پیش از رسانه ای کردن آن موضوع را به اطالع ما برساند تا بررسی 
کنیم. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی ما،   اعتماد مردم است و 

سالمتی آنها برای مجموعه وزارت بهداشت اهمیت بسیاری دارد.

ارائه تسهیالت ویژه به زنان سر پرست خانوار

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه اعتیاد و طالق به ترتیب دو آسیب 
مهم کشور است، گفت: تسهیالت ویژه ای برای کمک به زنان سرپرست 
خانوار در نظر گرفته شده است. انوشیروان محسنی بندپی افزود: بخش 
زیادی از زنان سرپرست خانوار بعد از طالق به چرخه حمایت بهزیستی 
اضافه می شوند به همین دلیل در سازمان بهزیستی برنامه ها و طرح های 
زیادی برای کاهش آمار طالق و همچنین رسیدگی به وضعیت زندگی زنان 

سرپرست خانوار در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: باید نسبت به شناسایی این زنان که بعد از طالق دچار مشکل 
می شوند، اقدامات الزم از سوی دستگاه های مرتبط انجام شود و همچنین در 

خصوص تحصیل، اشتغال و استعدادیابی، اقدامات الزم صورت گیرد.
رئیس سازمان بهزیستی گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت 
رفاه و معاونت زنان ریاست جمهوری اقداماتی در خصوص کاهش طالق زنان 
سرپرست خانوار انجام می دهند و برنامه ریزی برای جلوگیری از این آسیب 
اجتماعی در شورای عالی وزارت کشور، بر عهده آنها گذاشته شده است و 
ما مطالعات انجام شده و اطالعات الزم در این زمینه را به آنها ارائه کرده ایم.

بندپی در مورد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز اظهار داشت: در این 
خصوص نسبت به تشکیل گروه های خودیار و همیار و شناسایی استعدادهای 
آنها اقدام کرده ایم، به طوری که در حال حاضر ۱۲۰۰ گروه همیار و ۲6۰۰ 
گروه خودیار از این زنان تشکیل شده است و در قالب گروه های ۱5 تا ۱۷ 
نفره اشتغالزایی می کنند. وی گفت: به این گروه ها وام های اشتغال فردی تا 
۲۰ میلیون تومان داده می شود و همچنین به کارفرمایان در ازای اشتغال این 
افراد، تسهیالتی ارائه می شود. رئیس سازمان بهزیستی افزود:طالق دومین 
آسیب اجتماعی در کشور شناخته شده است که بعد از اعتیاد قرار دارد و بر 
اساس مطالعات انجام شده، اعتیاد خود باعث افزایش طالق، کودک آزاری، 

رها شدن کودکان کار و خیابان، فرار و ... می شود.

خبر

ایران واردات مکمل های آمریکایی را 
ممنوع کرد

مدیرکل اداره فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل 
سازمان غذا و دارو ضمن تشریح وضعیت بازار مکمل ها 
تغذیه ای  مکمل های  ورود  ممنوعیت  از  کشور،  در 

آمریکایی به کشور خبر داد.
دکتر مهناز خانوی در نشست خبری که در سازمان 
غذا و دارو برگزارشد با بیان اینکه یکی از گروه های 
هدف مکمل های ورزشی، جوانان هستند، گفت: در 
حوزه فراورده ها و مکمل های داخلی، سازمان غذا و 
دارو از زمان تاسیس کارخانه تولید و یا واردات ماده 
اولیه، تهیه فرموالسیون و عرضه نظارت هایش را انجام 
می دهد. خوشبختانه اکثر مکمل های تولید داخل در 
کشور با باالترین کیفیت و قابل رقابت با نوع خارجی 
بوده و قطعا چیزی از فراورده های مشابه خارجی کم 

ندارند.
وی از راه اندازی واحدی به نام  نظارت فنی در سازمان 
غذا و دارو خبر داد و گفت:  این واحد نظارت هایش را 
از طریق نمونه برداری از سطح عرضه انجام می دهد. 
روی  بر  شده  درج  موارد  لیبلینگ،  روی  همچنین 
مکمل و تطابق آنها با آنچه که در مجوز آمده است، 
انجام می شود. خانوی تاکید کرد: چنانچه فراورده تولید 
داخلی در این حوزه داشته باشیم که از نظر کیفیت و 
کمیت مناسب باشد، مجوز  ورود فراورده مشابه آن 
به را به صورت واردات نخواهیم داد. در حال حاضر 
۴۰ فراورده داریم و از آنجا که تولید داخل شان از نظر 
کیفت و کمیت باال است، اجازه واردات ندارند و به 
زودی ۲۰ فراروده دیگر به این لیست اضافه می شود. 
وی از ممنوعیت ورود کلیه فراوردههای مکمل های 
تغذیه ای آمریکایی به کشور خبر داد و گفت: از یک 
شنبه هفته گذشته  واردات کلیه فراورده های مکمل 
که در کشور آمریکا تولید می شوند، به کشور ممنوع 

شده است. 

ایران در کنترل بیماری های غیرواگیر 
وضعیت مناسبی ندارد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است 
تغییر الگوی زندگی، موج جمعیتی و بسیاری از عادات 
سبب عدم کنترل بیماری های غیرواگیر در کشور شده 
اظهارات  درخصوص  فرد  امینی  نعیم  محمد  است. 
سخنگوی وزارت بهداشت مبنی بر اینکه سالمت در 
ایران وضعیت ایده آل ندارد، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران درشاخص های توسعه ای وضعیت مناسبی در 
دنیا ندارد، درعین حال شاخص های سالمت به نسبت 
شاخص های دیگر توسعه انسانی شرایط بهتری دارد؛ 
بنابراین درحوزه کنترل بیماری های واگیردار توفیقات 
عمده ای به ویژه دردهه اول پس از پیروزی انقالب 
به دست آمده است. نماینده مردم ایرانشهر درمجلس 
ایجاد یک شبکه خدمات  با  افزود:  شورای اسالمی، 
بهداشتی و درمانی منظم درسطح اول و انجام برنامه 
های ضربتی مانند واکسیناسیون توانستیم، قسمت 
اعظم بیماری های عفونی و واگیردار را کنترل کنیم، 
اما در دهه های بعدی با برخی معضالت درخصوص 
از  بسیاری  و  جمعیتی  موج  زندگی،  الگوی  تغییر 
عادات زندگی درحال حاضر مواجه شدیم که سبب 
عدم کنترل بیماری های غیر واگیردار شد. وی تصریح 
بسیار  پروسه  واگیر  غیر  های  بیماری  کنترل  کرد: 
پیچیده تری نسبت به بیماری های واگیر دارد، به عنوان 
مثال درمان آنها هزینه باالیی دربرداشته و هزینه های 
پیشگیری شامل مراقبت های فعال نیروی انسانی و 
توسعه شبکه بهداشتی و خدماتی را درسطوح دوم و 
سوم طلب می کند؛ ضمن اینکه ماهیت بیماری های 

غیر واگیر به نوعی مسئله ساز است.

خبر

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا آنالیز 
را  امسال  ماه  فروردین  در  شهری  درون  تصادفات  وقوع  زمانی 

تشریح کرد.
تصادفات  وقوع  ساعات  بیشترین  درباره  رحمانی  نادر  سرهنگ 
رانندگی درون شهری اظهار کرد: در فروردین ماه امسال بیشترین 
تصادفات یعنی حدود ۲۷ درصد از کل تصادفات درون شهری بین 

ساعت ۴ بعدازظهر تا ۸ شب رخ داده است.
وی با بیان اینکه ساعت ۱۲ ظهر تا ۴ بعدازظهر با اختصاص ۲5 
درصد از کل تصادفات در رتبه بعدی قرار دارد، گفت: ۲۱ درصد 
تصادفات بین ساعت ۸ تا ۱۲ شب و ۱6 درصد نیز بین ساعات ۸ 

صبح تا ۱۲ ظهر رخ داده است.
وی درباره وقوع تصادفات در ساعات بامدادی نیز گفت: حدفاصل 
ساعت ۱ تا ۴ بامداد شش درصد تصادفات و حدفاصل ۴ تا ۸ صبح 

نیز چهار درصد از کل تصادفات درون شهری رخ داده است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: طرح تعطیالت زمستانه مدارس تا 
قبل از آغاز سال تحصیلی جدید آماده می شود. بطحایی در حاشیه 
جلسه امروز هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت 
تعطیلی زمستانی مدارس، اظهار کرد: ما با این طرح موافق هستیم 
و میان دستگاه های مختلف هم اجماع نظری در این زمینه وجود 
دارد. وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حال اقدام و برنامه ریزی 
برای چگونگی اجرای این طرح هستیم. وی در پایان تاکید کرد: در 

تالشیم قبل از آغاز سال تحصیلی جدید، این برنامه را آماده کنیم.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شناسایی 
دانش آموزان نخبه بر اساس طرح شهاب صورت می پذیرد، گفت: 

طرح شهاب از امسال در دوره متوسطه اول اجرا می شود.
رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
در چهارمین همایش معماران تعلیم و تربیت استان سمنان، اظهار 
داشت: طرح شهاب پیش از این تنها در مقطع ابتدایی و از پایه 

چهارم تحصیلی اجرا می شد.
وی با اشاره اینکه طرح ملی شهاب با پیشنهاد بنیاد ملی نخبگان در 
مدارس ابتدایی کشور در حال اجراست، افزود: این طرح از چندین 
سال قبل و به منظور توجه به استعدادهای متنوع دانش آموزان از 

پایه چهارم ابتدایی در مدارس ابتدایی اجرا می شود.
حکیم زاده با اشاره به مهم ترین کارکردهای طرح ملی شهاب در 
مدارس کشور، تصریح کرد: این طرح ابزاری مناسب برای شناسایی 

استعدادهای متنوع دانش آموزان دوره ابتدایی است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر 
بیشترین بار بیماری و مرگ و میر در کشور به 
دلیل ابتال به بیماری های غیر واگیر است. به همین 
بیماری ها،  خطر  عوامل  کنترل  برای  باید  دلیل 

برنامه های جدیدی داشته باشیم.
ملی  کنفرانس  دومین  در  رئیسی  علیرضا  دکتر 
توسعه پایدار سالمت و تجلیل از دکتر مصداقی نیا 
ستاد  در  کشور  بهداشت  حوزه  برگزیدگان  و 
مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: برای 
باید چگونگی  غیرواگیر   بیماری های  با  برخورد 
و  باشیم  داشته  نظر  در  را  بیماری ها  با  برخورد 
براساس سواالت کلیدی که در این زمینه وجود 

دارد از راهکارهای درستی استفاده کنیم. 
معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: بهتر 
است در تمام سطوح مختلف جامعه بحث سالمت 
مطرح شود تا آسیب کمتری متوجه مردم شود. به 
همین دلیل نباید تمام بار و کمبودها را بر دوش 
وزارت بهداشت انداخت؛ زیرا اینگونه به نتیجه ای 
نخواهیم رسید و تمام ارگان ها در کشور باید در 

زمینه سالمت فعالیت داشته باشند.
زیرساخت  زمینه  در  بتوانیم  ما  اگر  افزود:  وی 
سالمت و بهداشت کشور، پرونده الکترونیک ایجاد 
کنیم، بسیاری از مشکالت در کنترل هزینه های 
نظام سالمت مانند پایش و مراقبت حل خواهد 
برای کنترل وضعیت سالمت در  شد. همچنین 

باید  ارجاع  نظام  و  خانواده  پزشک  بحث  کشور 
در  الکترونیکی  پرونده  ایجاد  با  و  شود  نهادینه 
سراسر کشور می توانیم این کار را بهتر انجام دهیم.

رئیسی، عمق بخشیدن به اقدامات فعلی در زمینه 
بهداشت را از برنامه های ارتقای کیفیت خدمات 
گفت:  و  دانست  بهداشت  حوزه  در  کشور  فعلی 

یکی از کارهای اساسی و دقیقی که باید در نظام 
سالمت انجام شود،  نظارت، پایش و ارزیابی است 
که این پایش و ارزیابی نه تنها در سطوح مختلف 
بلکه در سطح گیرندگان خدمت، ارائه دهندگان 
خدمت، سیاستگذاران و مدیران باید وجود داشته 

باشد.
بنابر اعالم وبدا، معاون بهداشت وزارت بهداشت 
تاکید کرد: اصالح نظام پرداخت یکی از موثرترین 
عوامل تغییر رفتار در زمینه بهداشت و سالمت 
است که باید پرداخت عملکردی در سطح سالمت 
انجام شود تا برای پوشش بیشتر نظام سالمت به 

کار آید.
بهداشت  به خانه  را  باید هر خانه  افزود:  رئیسی 
تبدیل کنیم و این نیازمند ساز و کارهای جدید 
است و باید آموزش بهداشت عمومی برای عامه 
مردم و جاری سازی فرهنگ بهداشت وجود داشته 
باشد. به همین دلیل پزشک خانواده در این زمینه 
غیرواگیر  بیماری های  کنترل  در  را  ما  می تواند 

کمک کند.

بیماری های غیرواگیر، بیشترین علت مرگ ومیر در کشور

اعالم  »تعطیالت زمستانی« 
مدارس  قبل ازمهر ماه 

»شهاب« به مقطع متوسطه اول 
راه یافت

وردین رکودرا تصادفات  فر
 جاده ای 

آگهی احضار متهم 
فعال  شیرازی  جواد  متهم  فرزند حسن  باغستانی  فاطمه  خانم  به شکایت  توجه  با 
مجهول المکان بوده و در دسترس نمی باشد بنا به تجویز ماده ۱۸۰ قانون آینن 
دادرسی کیفری و حسب دستور دادگاه در یک نوبت از طریق روزنامه ابالغ می شود 
جهت دفاع از اتهام انتسابی خود مبنی بر سرقت گوشی و وجه نقد به مبلغ هشتصد 
هزار تومان در پرونده کالسه 9۷۰۱۸۸ این شعبه در تاریخ 9۷/۰6/۲6 ساعت 9/۳۰ 
از رسیدگی  مانع  کیفری ۲ حاضر شوند عدم حضور  دادگاه  در شعبه ۱۰۱  صبح 

قضاییت نبوده دادگاه غیابا و رای مقتضی صادر خواهد نمود .
م الف 292خ -دفتر شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری 2 ورامین 

آگهی مربوط به تجدید نظر 
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به آقای احمد رضا پازدار 

تجدید نظر خواه آقای علیرضا حسنوند دادخواست تجدید نظر خواهی به طرفیت تجدید 
نظر خوانده احمد رضا پازدار نسبت به دادنامه شماره 96۰99۷66۱۰۸۰۱۰۷۰درپرونده 
کالسه 96۰99۸66۱۰۸۰۰۴۸۸ به شماره بایگانی 96۰5۴5 شعبه هشتم حقوقی خرم 
آباد تقدیم که طبق موضوع ماده ۷۳ و ۳۴6 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول 
المکان بودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدید نظر خواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارید کتبا به این دادگاه ارائه نماید در 
غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدید 

نظر اقدام خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –عباس دولتشاهی 

آگهی مزایده عمومی)نوبت دوم(
با عنایت به صدور حکم محکومیت محکوم علیه ابوالفتح رحمانی فرزند احمد حسب 
نیابت صادره از اجرای احکام شعبه ۱5 دادگاه عمومی)حقوقی( کرمانشاه به پرداخت 
مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل طلب و پرداخت مبلغ ۳۰۱9۰۰۰۰ ریال بابت 
هزینه دادرسی و مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و همچنین سارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ ۱۳9۴/۲/۲۳ لغایت وصول در حق محکوم له بهمن بامشادبه 
کالسه پرونده 95۰۳۰5 نظر به در خواست محکوم له و دادرس محترم اجرای احکام 
مدنی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان صحنه به فروش ملک توقیفی 
حسب گزارش مرجع انتظامی مورخ ۱۳95/۱۱/۲6 پاسگاه انتظامی دینور و فروش 
آن از طریق مزایده از شعبه اول اجرای احکام حقوقی صحنه اموال ذیل برا اساس 
از طریق  نظر کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل  روز آن وفق  ارزش  برآورد 

مزایده عمومی بفروش میرسد.
و  اعیانی  متر   ۸5 روستایی  مسکونی  منزل  یکباب  است  عبارت  مزایده  مورد  مال 
عرصع ۸۱۲ متر دارای آب و برق و لوله کشی گاز فاقد کنتور و امتیاز گاز و تعداد ۷ 
قطعه زمین زراعی آبی و دیم و باغ مثمر در روستای حسن آباد )تازه آباد( به متراژ 
۱- زمین دیم به مساحت ۳۲۰۰۰ متر مربع مله باجگیران ۲- زمین دیم تنوره به 
مساحت ۱۸۸۰۰ متر مربع ۳- زمین دیم بان طاوی به مساحت 9۰۰۰ متر مربع 
۴- زمین دیم دارتوت به مساحت ۲5۰۰۰ متر مربع 5- باغ مثمر ۳۰ ساله بادام 
به مساحت ۳۸۰۰ متر مربع حومه روستا 6- باغ ۳۰ ساله مو و بادام دار توت به 
مساحت ۸۲۰۰ متر مربع ۷- باغ مثمر ۱۰ تا ۱5 ساله به مساحت ۱۴۰۰متر مربع 
نزدیک مدرسه روستا ۸- زمین زراعی دیم معروف به دار توت به مساحت ۲۷۰۰ متر 
مربع بصورت قولنامه ای و مشاع مجموعا به ارزش ۲69۰۸۰۰۰۰۰ ریال که در حال 

حاضر در تصرف محکوم علیه می باشد تعیین و بحضور ایفاد میگردد.
این دادگاه برای مورخ ۱۳9۷/۳/۲۰ ساعت ۱۱ صبح جلسه مزایده تعیین تا کسانی 
که تمایل به شرکت در جلسه مزایده داشته باشند حداقل 5 روز قبل از تشکیل 
نماید. محل تشکیل جلسه  را تقدیم دادگاه  تقاضای حضور در جلسه  جلسه کتبا 
مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان صحنه می 
باشد. بدیهی است مال مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی از سوی خریداران 

واگذار خواهد گردید.
 مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( 

شهرستان صحنه-جهانشاه قبادی

دادنامه 
حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  شعبه   96۰99۸66۱۰۸۰۰۴۸۸ کالسه  پرونده 
علیرضا  :آقای  –خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  آباد  خرم  شهرستان  دادگستری 
حسنوند فرزند علی کرم به نشانی لرستان –خرم آباد – زندان مرکزی خرم آباد 
از  اعسار   : –خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  بازیار  رضا  احمد  آقای   : –خوانده 

پرداخت محکوم به 
گردشکار :خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
پرونده ختم  به محتویات  توجه  با  است  زیر تشکیل  امضاء کننده  به تصدی  مقرر 

دادرسی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید 
رای دادگاه : در خصوص دعوی آقای علیرضا حسنوند فرزند علی کرم به طرفیت 
آقای احمدرضا بازیار به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 
55۷ مورخ 9۲/۷/۳۰ پرونده کالسه حقوقی ۳5۲/۸/9۲ صادره از این دادگاه به شرح 
دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و نظر به اظهارات خواهان و مفاد 
تصدیق  در  که  مشارالیه  شده  معرفی  گواهان  گواهی  مودای  و  ابرازی  استشهادیه 
ادعای نامبرده مبنی بر عدم تمکن مالی وی ادای شهادت نموده و مفاد استعالمهای 
بعمل آمده از مراجع مختلف و داللت بر عدم دارایی و موجودی خواهان نزد بانکها 
و یایر اموالیکه مشارالیه را قادر به پرداخت محکوم به نماید دارد و با توجه به اینکه 
خوانده دلیلی مبنی بر استطاعت مالی خواهان جهت پرداخت محکوم به ابراز ننموده 
فلذا دعوی خواهان صحیح و وارد تشخیص مستندا به مواد ۷-۱۰-۱۱ قانون نحوه 
محکومیتهای مالی و ۱9۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم برمعافیت خواهان از پرداخت محکوم به بصورت یکجا و پرداخت ماهیانه 
پنج میلیون ریال تا استهالک کامل و مالئت خواهان در حق خوانده صادر و اعالم 
می نماید .تقسیط مذکور مانع از معرفی هر گونه اموال با رعایت مستثنیات دین 
جهت وصول محکوم به نمی باشد رای صادره حضوری و قابل تجدید نظر خواهی 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ در دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد. 

رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی خرم آباد – محمد باقری . 

هر سال بویژه در ایام امتحانات و کنکور مصرف قرص »ریتالین« در 
میان دانش آموزان و دانشجویان افزایش می یابد و برخی برای اینکه 
بیدار بمانند و بتوانند شب امتحان درس بخوانند از این قرص استفاده و 
تصور می کنند مصرف آن برای چند مرتبه نمی تواند آسیب زا باشد، در 
حالی که کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند قرص هایی چون ریتالین و 

ترامادول دروازه ورود به اعتیاد هستند.
مشاهدات میدانی ما نشان می دهد تهیه قرصی چون ریتالین برای دانش 
آموزان سخت نیست و علیرغم محدودیت هایی که در داروخانه ها مبنی 
بر عدم ارائه دارو بدون دفترچه و تجویز پزشک وجود دارد باز هم برخی 
دانش آموزان به عنوان سرگروه اقدام به تهیه این قرص ها کرده و آن 
را با قیمت های متفاوتی از هفت تا ۱5 هزار تومان به دانش آموزان 
نظر می رسد علیرغم تالش های صورت گرفته  به  دیگر می فروشند؛ 
هنوز ضعفهای نظارتی در حوزه توزیع دارو و کنترل بازار سیاه فروش 
قرص هایی چون ریتالین و ترامادول پابرجاست؛ هرچند در این میان 
جای خالی اطالع رسانی و آگاهی دهی به خانواده ها و دانش آموزان نیز 

به شدت احساس می شود.
نادر منصورکیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی در 
گفت وگو با ایسنا، نسبت به سوء مصرف داروها در کودکان و نوجوانان و 
تبعات زیانبار آن به خانواده ها هشدار داد و درباره افزایش مصرف ریتالین 
در دانش آموزان اظهار کرد: بر اساس گزارش سامانه پایش و مدیریت 

آسیب های اجتماعی دانش آموزان، یکی از رفتارهای پرخطر در این قشر، 
گرایش به مصرف داروهایی چون ریتالین و ترامادول است.

وی افزود: گرایش به این داروها، سه دلیل شایع دارد؛ اول در زمان 
امتحانات و کنکور و با هدف تمرکز، آرامش و تقویت حافظه، دوم به 
عنوان راهکاری برای رهایی از اختالل های مرتبط با بهداشت روان مانند 
اضطراب، افسردگی، نقص توجه و سوم به عنوان یک رفتار مخاطره آمیز 
که در واقع همراه با سایر رفتارها و موقعیت های مخاطره آمیز، استفاده 
شده و روی می دهد.مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 
وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اگرچه خانواده ها در همه زمان ها و 
موقعیت ها باید نسبت به گرایش فرزندان به این داروها، حساس و مراقب 
باشند تاکید کرد: اما در عین حال توصیه می شود که در فصل امتحانات 
و کنکور، مراقبت بیشتری داشته باشند. شواهد نشان می دهد متاسفانه 
از این داروها و قرص ها، در مواردی برای سوء مصرف و به عنوان یکی از 

ابزارهای آسیب به خود، توسط کودکان و نوجوانان استفاده شده است.
کیایی در پاسخ به اینکه آیا ریتالین وابستگی دارد و اعتیادآور است؟ اظهار 
کرد: ریتالین، جزو داروهایی است که باید با تجویز پزشک و روانپزشک 
و در صورت  رعایت دوز مصرف  مصرف شود، چون در صورت عدم 
استمرار مصرف خودسرانه، موجب وابستگی شده و عوارض زیانباری دارد.

وی افزود: حتی آن دسته از کودکان و نوجوانانی که ناگزیر به مصرف 
هستند، باید با نظارت پزشک مصرف کنند و از مصرف خودسرانه، پرهیز 

کنند. بنابراین آنچه موجب نگرانی است سوء مصرف ریتالین و استفاده 
نادرست و بدون تجویز پزشک و روانپزشک است که الزم است خانواده ها 
در این زمینه دقت کنند.مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های 
اجتماعی وزارت آموزش و پرورش درباره روند شناسایی دانش آموزان در 
معرض خطر بویژه در زمینه سوءمصرف ریتالین گفت: بله، دانش آموزان 
دارای اختالل مصرف مواد شامل انواع داروها و مواد، مطابق برنامه ای 
مشترک با وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور و با محوریت ستاد 
مبارزه با موادمخدر شناسایی شده و جهت دریافت خدمات درمان و 
مددکاری ارجاع می شوند. این برنامه در سال تحصیلی 9۷-۱۳96 نیز 
اجرا شده است و آیین نامه مربوط به آن با توجه به گذشت چهار سال 
از اجرا بتازگی توسط کارگروه مشترک ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی کشور و قوه قضائیه 
بازنگری شده است که پس از نهایی شدن فاز جدید آن از مهر ماه ۱۳9۷ 

در مدارس کشور اجرا خواهد شد.

هشدارنسبت به قرص اعتیاد آور شب امتحان
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شرکت دانمارکی فعالیت در ایران را متوقف کرد 

شرکت تانکری تورم دانمارک اعالم کرد، به دلیل وضع تحریم های جدید از 
سوی دولت آمریکا علیه ایران، این شرکت ثبت سفارشات جدید در ایران را 
متوقف کرده است. این شرکت در زمینه حمل فرآوردهای نفتی فعالیت دارد. 
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، سخنگوی شرکت تانکری تورم دانمارک 
گفت: »ما به دقت در حال پیگیری تحوالت هستیم و همواره از مقررات 
تبعیت می کنیم. از این رو، گرفتن سفارشات جدید در ایران را متوقف 
کرده ایم.« شرکت تورم ۷9 تانکر حمل فرآورده های نفتی در نقاط مختلف 

جهان دارد.

هند به واردات نفت از ایران ادامه می دهد

خبرگزاری رویترز از دهلی نو گزارش داد: مقام های هندی معتقدند تا زمانی 
که اتحادیه اروپا از بازگشت تحریم های واشنگتن علیه تهران حمایت نکند، 
تحریم ها تاثیری بر واردات نفت خام هند از ایران نخواهد گذاشت. هند 
وجوه مربوط به خرید نفت خود از ایران را که سومین تامین کننده نفت این 
کشور است، به یورو پرداخت و از کانال  های بانکی اروپایی برای این تعامالت 
استفاده می کند؛ در نتیجه تا زمانی که اروپا تصمیم به تحریم ایران نگیرد، 
این تعامالت ادامه خواهد یافت. »ای کی شارما«، مدیر امور مالی شرکت 
پاالیشگر ایندین اویل )IOC(، بزرگترین شرکت نفتی این کشور، گفت: 
تاثیر بازگشت تحریم ها بالفاصله نخواهد بود، اما باید منتظر بمانیم و ببینیم 

کشورهای دیگر بویژه اتحادیه اروپا چه واکنشی نشان می دهند.
به گفته وی، اگر اتحادیه اروپا به حفظ شرایط حاضر ادامه دهد، صادرات نفت 

خام ایران به هند تداوم خواهد داشت.

کاهش واردات نفت کره جنوبی از ایران

واردات نفت کره جنوبی از ایران در آوریل ۱۲.۱ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، آمار گمرکی نشان داد کره جنوبی ۱.۲۴ 
میلیون تن یا معادل ۳۰۳ هزار و ۲5 بشکه در روز نفت ایران را در آوریل وارد 
کرد که در مقایسه با ۱.۴۱ میلیون تن در آوریل سال گذشته، کاهش داشته 
است. کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت خام جهان است، واردات 
از ایران را که عمدتا میعانات نفتی است، از زمان لغو تحریمها در سال ۲۰۱6 
افزایش داده است. با این حال، واردات کره جنوبی از ایران امسال کاهش 
یافته که منعکس کننده عرضه کمتر به کره جنوبی از سوی شرکت ملی 
نفت ایران است. به گفته منابع آگاه، علت صادرات کمتر شرکت ملی نفت 
ایران، تولید کمتر و آغاز فعالیت یک واحد اسپلیتر جدید بوده است. در چهار 
ماه نخست امسال خرید نفت کره جنوبی از ایران ۳۴ درصد در مقایسه با 
۷.۱ میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و به ۴.69 میلیون 
تن یا ۲۸6 هزار و ۳۰۸ بشکه در روز رسید. در مجموع کره جنوبی در آوریل 
۱۱.59 میلیون تن یا معادل ۲.۸۳ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرد که 

۲.5 درصد در مقایسه با ۱۱.۳۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۷ رشد داشت. 

نفت در جهان

صادرات 1.1 میلیارد دالر محصول 
پتروشیمی در فروردین امسال

مجتمع های پتروشیمی در فروردین امسال بیش از 
یک میلیون و99۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از 

یک میلیارد و ۱6۷ میلیون دالر را صادر کردند.
صنایع  ملی  شرکت  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
پتروشیمی، ظرفیت اسمی 5۷ مجتمع پتروشیمی 
حدود 6۲ میلیون تن است که از میزان حدود 6۰ 

میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار دارد.
مجموع کل تولید صنعت پتروشیمی درفروردین ماه 

امسال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید.
پایان  تا  پتروشیمی  صنعت  داخلی  فروش  میزان 
فروردین ماه نیز یک میلیون و ۳۲5 هزار تن به ارزش 

۳۴ میلیارد و 59۲ میلیارد ریال بود.
به گزارش ایرنا، تولید مجتمع های پتروشیمی با ادامه 
روند افزایشی، در پایان اسفندماه پارسال به بیش از 5۳ 

میلیون و 6۲9 هزار تن رسید.
در پایان برنامه ششم توسعه قرار است ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی کشور به بیش از ۱۲۰ میلیون 

تن در سال افزایش یابد.

افزایِش صادرات نفت از خارگ

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران گفت: سال 
96 با صدور ۸۷۰ میلیون بشکه نفت از جزیره خارگ 
سال  با  در همسنجی  محصول  این  صادرات  میزان 

ماقبل ۳۸ درصد افزایش یافت.
سید پیروز موسوی افزود: این میزان صادرات با یک 
هزار و 5۰ فروند نفتکش به کشورهای های هدف 
بیان کرد: عمده مقصد های  حمل شده است. وی 
صادرات نفت ایران پنج کشور چین، هند، ژاپن، ترکیه 
و کره جنوبی است. موسوی ادامه داد: افزون بر این، 
کشورهایی همچون آفریقای جنوبی، سریالنکا، فرانسه 

و ایتالیا نیز خریدار نفت ایران به شمار می روند.
وی اظهار داشت: میزان صادرات ایران به اروپا به طور 

میانگین 6۰۰ هزار بشکه در روز است. 
ایران گفت: در  نفتی  پایانه های  مدیرعامل شرکت 
ارتباط با صادرات نفت ایران از جزیره خارگ نکته قابل 
توجه فروش نقدی نفت است که پیش از بارگیری 

نفتکش ها فرایند دریافت صورت می گیرد.
موسوی بیان کرد: در جزیره خارگ به طور همزمان از 
قابلیت پهلودهی 9 شناور نفتکش و ۲ شناور به صورت 
کشتی به کشتی برای بارگیری نفت برخوردار هستیم.

وی یادآور شد: در ماه آوریل ) فروردین- اردیبهشت( 
بیشترین رقم صادرات نفت خام و میعانات گازی از 
پایانه های خارگ و عسلویه صورت گرفت و در این 
مدت ۲ میلیون و 66۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات 
گازی صادر شد. خارگ در فاصله 5۷ کیلومتری شمال 
غربی بوشهر در آب های خلیج فارس قرار دارد و بیش 
از 9۰ درصد نفت ایران از طریق بزرگترین پایانه های 

این جزیره صادر می شود.

کوتاه از انرژی

مدیرعامل پتروشیمی کارون با اشاره به متنوع سازی 
سبد تولید محصوالت ایزوسیانات ها، از خودکفایی 
ایران در تولید یک محصول جدید پلیمری به نام 
LMDIگرید Bخبر داد و گفت: پارسال 6 محموله 

»آنیلین« به هند صادر شد.
صنفی  انجمن  از  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کارفرمائی صنعت پتروشیمی، مهندس »علیرضا 
صدیقی زاده« با اشاره به متنوع سازی سبد تولید 
محصوالت پتروشیمی کارون، گفت:در مجتمع های 
به  ایزوسیانات ها  زنجیره  محصوالت  تولیدکننده 
دلیل اینکه وابستگی زیادی به خوراک های مختلف 
از واحدهای مختلف دارند، با هر توقفی در واحدهای 
تامین کننده خوراک عمال تولید آنها با نوسان روبرو 

خواهد شد.
وی با اعالم اینکه پتروشیمی کارون به عنوان یکی 
از طرح های تولیدکننده محصوالت زنجیره ارزش 
ایزوسیانات ها از این قاعده کلی تبعیت می کند، 
تصریح کرد: بنابراین برای اینکه بتوانیم مجتمع 
پتروشیمی کارون را از نظر درآمد، سود و زیان در 
شرایط مطلوبی قرار دهیم و این توقف های ناخواسته 
عمال در درآمدها و فروش شرکت اثر کمتر داشته 
باشد، برای تنوع در سبد کاالیی استراتژی تعریف 
کردیم تا بتوانیم از قسمت ها و حلقه های مختلف 
زنجیره تولید، محصوالتی را تولید و عرضه کنیم 

و برای آنها بازاریابی کرده و فروش داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون با بیان اینکه 
یکی از محصوالتی که به سبد کاالیی پتروشیمی 
کارون در سال 96 اضافه کردیم، محصول آنیلین 
بود، اظهار داشت: این محصول در ایران مصرف 
پتروشیمی  نگاه  بنابراین  نداشت،  کننده خاصی 
به  توجه  با  و  بود  صادراتی  بازارهای  به  کارون 
اینکه مشتریان خوبی در هند داشت، صادرات این 

محصول را به هند آغاز کردیم.
وی با یادآوری اینکه در شرایط فعلی شرایط به 

را  آنیلین  میزان  هر  می توانیم  که  است  گونه ای 
که بتوانیم تولید کنیم و یا مازاد بر تولید داشته 
باشیم می توانیم بفروشیم و بازار آن همیشه آماده 
است، تاکید کرد: این محصول را به صورت هفتگی 
در بورس کاال عرضه می کنیم و تا کنون یک تا 
دو مشتری به مقدار محدود خرید داشته اند و در 
مجموع سال گذشته حدود ۱5۰۰ تا ۲۰۰۰ تن 

آنیلین در 6 محموله به هند صادر شده است.
صدیقی زاده در ادامه با یادآوری اینکه در راستای 
محصوالت  تولید  سبد  سازی  متنوع  سیاست 

پتروشیمی کارون، یکی از محصوالتی که پتانسیل 
تولید آن را داشتیم ولی در سبد تولیدی کارون 
نبود محصول   LMDIگرید Bاست، تبیین کرد: 
این محصول جدید پلیمری بیشتر در صنایع کفش 

استفاده می شود.
این  تولید  از  قبل  داد:  ادامه  مسئول،  مقام  این 
فرآورده  این  کارون،  پتروشیمی  توسط  محصول 
و  کشورها  از  مکمل  یک  عنوان  به  پلیمری 
شرکت های چینی، کره جنوبی و باسف و بایرن 
آلمان و ... وارد کشور  می شد، گفت: با توجه به 
اینکه حمل و نقل این محصول پلیمری خیلی 
سخت بود، معموال تولیدکننده های کفش در رابطه 
با استفاده از این محصول پلیمری پتروشیمی کارون 
در مضیقه بودند زیرا این مکمل را نداشتند و سایر 
پتروشیمی ها هم این محصول را در اختیارشان قرار 

نمی داند.
پایان  در  کارون  پتروشیمی  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان کرد: با تالشی که در مجموعه پژوهش 
شرکت  فنی  خدمات  بخش های  و  توسعه  و 
پایانی  روزهای  در  انجام شد،  کارون  پتروشیمی 
سال گذشته موفق شدیم مقادیر اولیه آن تولید 
شود ولی این نوع محصوالت های تک به صورت 
سفارشی تولید می شوند و معموال حجم سفارش 

5۰۰ تن به باال است.

صادرات 6 محموله »آنیلین« ایران به هند؛

ایران از واردات یک محصول پلیمری خودکفا شد

متن آگهی
دادگاه  شعبه   95۰99۸66۱۲۴۰۰۲۴۳ کالسه  پرونده 
شماره  نهایی  تصمیم  سپیددشت  بخش  عمومی 
شعبه   : رسیدگی  مرجع   9۷۰99۷66۴۸6۰۰۰۰۷
دادگاه عمومی بخش پاپی )سپیددشت ( –قاضی صادر 
 : قضایی  –سمت  آباد  شیخ  کاظم  :آقای  رای  کننده 

دادرس دادگاه عمومی بخش پاپی )سپیددشت (
به  غالمحسین  فرزند  دریکوند  مسلم  ۱-آقای   : شکات 
نشانی تهران خ سی متری جی خ مرورزان ک قدیری 
پ ۱6 طبقه ۲ ۲- خانم مهشید روزبهانی فرزند محمد 
سی  تهران  –شهرستان  تهران  استان  نشانی  به  رجب 
متری جی خیابان هرمزان کوچه قدیری پالک ۱6 طبقه 

دوم 
فرزند  آبادی  محمد  دادور  ایمان  ۱-آقای   : متهمین 
علی احمد به نشانی لرستان – خرم آباد خیابان رازی 
مبین  پارک سمت چپ کوچه  انتهای  پاسداران  کوچه 
فرزند  آبی  میالد شمسی  آقای  هویت  با  ۲-شخصی   ۲
هویت  با  ۳-شخصی  المکان  مجهول  نشانی  به  اردشیر 
مجهول  نشانی  به  درویش  فرزند  امینی  هادی  آقای 
المکان ۴-خانم زینب کالهی فرزند عله به نشانی خرم 
راست  پالک ۸ سمت  تمدن  کوچه  تمدن  خیابان  آباد 
حیاط پنجم 5-آقای علی دادور محمد آبادی فرزند علی 
پاسداران  رازی کوی  آباد خیابان  نشانی خرم  به  احمد 
آخر پارک – اتهام ها : ۱-معامله مال مسروقه ۲-سرقت 

مستوجب تعزیر 
گردشگار : متعاقب وصول شکایت شاکی ،ثبت به کالسه 
مرقوم و پس از جری تشریفات قانونی و انجام تحقیقات 
الزم دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از درگاه 
به  توجه  با  وجدان  و  شرف  بر  تکیه  و  متعال  خداوند 
محتویات پرونده و ادله موجود به شرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید . 
۱-ایمان  آقایان  اتهام  خصوص  در   : دادگاه  رای 
ملی  شماره  با  احمد  علی  فرزند  آبادی  محمد  دادور 
موثر  سابقه  –دارای  –مجرد  ایرانی   ۴۰۷۳۲۲96۷۲
کیفری و بازداشت از تاریخ )۱۳96/۳/6( به لحاظ عجز 
مسروقه  مال  خرید  در  )۱-مباشرت  بر  وثیقه  تودیع  از 
۲-مشارکت در سرقت مقدار دویست و شصت گرم طال 
–دو عدد  نقد  تومان وجه  –پانزده میلیون  و جواهرات 
گوشی تلفن همراه )شامل یک عدد گوشی ساده نوکیا 
مدل ۱۲۸۰ و یک عدد گوشی سامسونگ مدل گلکسی 
به  (متعلق  )ریبن  مارک  آفتابی  و دو عدد عینک  فیت 
-۲) روزبهانی  مهشید  خانم  و  دریکوند  مسلم  آقای 

شخصی با هویت آقای میالد شمس آبی فرزند اردشیر با 
شماره ملی ۴۰6۰5۰5۸۳۸ و متواری ،دایر بر )مشارکت  
در سرقت مقدار دویست و شصت گرم طال و جواهرات 
–پانزده میلیون تومان وجه نقد –دو عدد گوشی تلفن 
همراه )شامل یک عدد گوشی ساده نوکیا مدل ۱۲۸۰ و 
یک عدد گوشی سامسونگ مدل گلکسی فیت و دو عدد 
عینک آفتابی مارک )ریبن (- ۳شخصی با هویت آقای 
هادی امینی فرزند درویش )حسب اظهارات متهم ردیف 
نخست دائر بر )۱- مشارکت  در سرقت مقدار دویست و 
شصت گرم طال و جواهرات –پانزده میلیون تومان وجه 
نقد –دو عدد گوشی تلفن همراه )شامل یک عدد گوشی 
و یک عدد گوشی سامسونگ  نوکیا مدل ۱۲۸۰  ساده 
مدل گلکسی فیت و دو عدد عینک آفتابی مارک )ریبن 
(۲-مباشرت در فروش اموال مسروقه (( ۴-خانم زینب 
کالهی فرزند عله با شماره ملی 6۱۳9۸۲۳۱5۳ ایرانی 
– باسواد –متاهل و آزاد به واسطه صدور قرار قبولی 

کفالت 5 - علی دادور محمد آبادی فرزند علی احمد با 
شماره ملی ۴۰۷۳۱۸۸۳6۴ ایرانی –متاهل – باسواد و 
آزاد به واسطه صدور قرار قبولی کفالت دائر بر )مباشرت 
دو عدد گوشی تلفن همراه )شامل یک عدد گوشی ساده 
مدل  سامسونگ  گوشی  عدد  یک  و   ۱۲۸۰ مدل  نوکیا 
تاریخ ۱۳9۳/۱/5 (( بدین توضیح که  گلکسی فیت(در 
:شکات پرونده ضمن ارائه شکایت خود اظهار داشته اند 
که در تاریخ ۱۳9۳/۱/5 به قصد تفریح به منطقه آبشار 
شده  مستقر  منطقه  در   که  هنگامی  و  اند  رفته  بیشه 
با فاصله زمانی کمی محل را ترک نموده  نفر  اند چند 
اند  شده  متوجه  آنها  مدتی  از  پس  اند  رفته  آنجا  از  و 
و  الذکر  فوق  لوازم  حاوی  دوم  ردیف  شاکی  کیف  که 
متعلق به شکات بوده است ناپدید شده و به سرقت رفته 
توجه  با  که  اند  داشته  اظهار  نامبردگان  است )ص۴۲( 
است که  آمده مشخص شده  به عمل  پیگیری های  به 
گوشی های مسروقه مورد استفاده قرار گرفته و اسناد 
مرتبط با آن را پیوست پرونده نموده اند )صص۴۲-۱(

و  عمومی  دادسرای  در   ۱۳95/۳/۸ تاریخ  در  شکات 
انقالب شهرستان خرم آباد حاضر و از اظهارات خود را 
در آن مرجع بیان کرده اند )صص ۴۳ و ۴۴ (پرونده با 
توجه به وقوع بزه در حوزه قضایی بخش پاپی به واسطه 
این دادگاه فرستاده شده  به  قرار عدم صالحیت  صدور 
دادگاه  این  دفتر  در   ۱۳95/۳/۲5 تاریخ  در  و  )ص۴5( 
ثبت رسیده است )ص۴۷(با توجه به صدور نیابت قضایی 
و  عمومی  دادسرای  در  پنجم  و  چهارم  ردیف  متهمین 
بزه  منکر  و  گردیده  حاضر  آباد  خرم  شهرستان  انقالب 
اند )صص ۷۷-۷۸-۸۴-۸5( متهم ردیف  انتسابی شده 
نخست به موجب الیحه ای که توسط مسئولین زندان 
مرکزی شهرستان خرم آباد تایید شده به دادگاه اعالم 
تاریخ  در  را  الذکر  فوق  های  گوشی  که  است  کرده 
است  نموده  خریداری  ناشناس  فردی  از   ۱۳9۳/۱/۱۳
)ص۱۱۴( متهمین ردیف چهارم و پنجم در جلسه مورخ 
۱۳96/۲/۱۲ حاضر و متهم ردیف پنجم اظهار داشته که 
گوشی را از برادرش )متهم ردیف نخست (امانت گرفته 
و از مسروقه بودن آن اطالعی نداشته است متهم ردیف 
اظهار داشته است که دارای یک عدد سیم  نیز  چهارم 
کارت بوده که ان را به خواهر متهم ردیف نخست داده که 
از آن استفاده کند و مشارالیها از گوشی مسروقه استفاده 
کرده )صص۱۱5-۱۱6 ( مشارالیها )خواهر متهم ردیف 
نخست (ضمن تایید اظهارات متهم ردیف چهارم اظهار 
داشته که گوشی متعلق به برادرش بوده و آن را بدون 
)ص۱۱6(  است  گرفته  وی  از  بودن  مسروقه  از  اطالع 
متهم ردیف نخست در تاریخ ۱۳96/۳/6 در این شعبه 
و ۱۲۰  گردید )صص ۱۱9  انتسابی  بزه  منکر  و  حاضر 
اعتراف  آگاهی  پلیس  در  سپس  نخست  ردیف  متهم   )
با  شخصی  همراهی  با   ۱۳9۳/۱/5 تاریخ  در  که  نموده 
هویت آقای هادی امینی مبادرت به سرقت اموال شکات 
نموده و بالفاصله به سمت شهرستان خرم آباد حرکت 
کرده است )ص۱۲9( مشارالیه همچنین اعتراف نموده 
است که در ارتکاب بزه انتسابی متهم ردیف سوم نیز با 
(متهم   ۱۳۲ و   ۱۳۱ )صص  است  داشته  مشارکت  آنها 
شعبه  این   ۱۳96/5/۲6 مورخ  جلسه  در  نخست  ردیف 
دادگاه اعتراف نمود که بزه ارتکابی را به همراه متهمین 
ردیف دوم و سوم انجام داده است )ص۱5۳ (متهم ردیف 
مواجهه  باهم  تاریخ ۱۳96/۱۲/۲6  در  و شکات  نخست 
حضوری شده و با توجه به تناقص مشهود در اظهارات 
اظهارات  دادگاه  مسروقه  اموال  میزان  پیرامون  متهم 
آخرین  مبنا  آن  بر  و  دانسته  واقع  به  نزدیک  را  شکات 

دفاع متهم را اخذ نمود )صص ۱6۴ -۱66 (با وصف 
مراتب فوق دادگاه پیرامون ۱-اتهام دوم متهم ردیف 

نخست ، اتهام متهم ردیف دوم و اتهام های متهم ردیف 
سوم با توجه به :۱- پرینت سیم کارت ها مورد استفاده 
۳-اعتراف  شکات  ۲-شکایت  مسروقه  های  گوشی  در 
صریح متهم ردیف نخست مبنی بر ارتکاب بزه انتسابی 
پنجم  و  چهارم  ردیف  متهمین  ۴-اظهارات   ) )سرقت 
5-شواهد و قرائن موجود 6-تناقص مشهود در اظهارات 
متهم ردیف نخست ۷-عدم حضور متهمین ردیف های 
دوم و سوم در جلسات دادگاه و متعاقبا عدم ارائه دفاع 
مناسب از ناحیه نامبردگان ۸-علم حاصله از روند پرونده 
برای قاضی رسیدگی کننده مجرمیت متهمین را محرز 
-۱9-۱۸-۱۴-  ۲ مواد  به  مستند  و  دانسته  مسلم  و 

۱۲5-۱۳۴-۱6۰-۲۱۳ از قانون مجازات اسالمی مصوب 
از  به محکومیت هر یک  سال ۱۳۷5 )تعزیرات ( حکم 
متهمین به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه 
فقدان  صورت  در  و  مسروقه  مال  رد  و  تعزیری  شالق 
عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه بابت اتهام سرقت 
تعزیری ۲-تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه 
اتهام دو متهم ردیف سوم صادر و  بابت  شالق تعزیری 
اعالم می کند ۲-در ارتباط با اتهام متهم ردیف نخست 
نامبرده اظهارات خود را تکذیب نموده و  اینکه  به  نظر 
از  را نخریده است و  اساسا هیچ گونه مال مسروقه ای 
لذا  است  نموده  استفاده  از گوشی مسروقه  دیگر  سوی 
از  و  نبوده  دادگاه محرز  برای  انتسابی  بزه  مادی  عنصر 
چهارم  ردیف  متهمین  های  اتهام  پیرامون  دیگر  سوی 
بودن  به مسروقه  نامبردگان علم  اینکه  به  نظر  و پنجم 
بزه  معنوی  عنصر  لذا  اند  نداشته  استفاده  مورد  مال 
ارتکاب  بنابراین  و  نگردیده  محرز  دادگاه  برای  ارتکابی 
این دادگاه محرز و  از منظر  نامبردگان فوق  بزه توسط 
بند  با استناد به صدر ماده ۴ و  نتیجه  نبوده در  مسلم 
کیفری مصوب  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۳۴۰   ) )الف 
لحاظ  به  ارتکابی  عمل  نبودن  جرم  ی  بواسطه   ۱۳9۲
مبادرت  انتسابی  های  بزه  معنوی  و  مادی  عناصر  فقد 
به صدور قرار منع تعقیب پیرامون موضوع مطروحه می 
با متهمین فوق  ارتباط  نماید ۳-کلیه احکام صادره در 
با احتساب ایام بازداشت پیشین بوده و ایام بازداشت در 
زمان انجام تحقیقات مستندا به ماده 5۱۳ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳9۲ از میزان محکومیت 
مشارالیهم کسر خواهد شد ۴-با توجه به صدور احکام 
احکام  اجرای  مرحله  در  دوم  ردیف  متهم  برای  متعدد 
مستندا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسالمی مصوب سال 
۱۳9۲ صرفا مجازات اشد در حق نامبرده اجرا می شود 
5-رای صادره نسبت به متهمین ردیف یکم ، چهارم و 
پنجم حضوری و مستند به مواد ۴۲6-۴۲۷-۴۳۱ قانون 
تاریخ  از  آیین دادرسی کیفری ظرف مهلت بیست روز 
نظر  تجدید  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  ابالغ 
و  دوم  های  ردیف  متهمین  به  نسبت  و  لرستان  استان 
سوم با توجه به عدم حضور متهمین در جلسات دادگاه 
به  نامبردگان مستندا  ناحیه  از  ارائه دفاع کتبی  و عدم 
ماده ۴۰6 قاون اخیر الذکر غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه 
به مواد ۴۳۱-۴۲۷-۴۲6  ناظر  به همان ماده  و مستند 
انقضای  تاریخ  از  روز  بیست  مهلت  ظرف  قانون  همان 
واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر 

استان لرستان می باشد . 
دادرس دادگاه عمومی بخش پاپی )سپیددشت (-کاظم 

نظری شیخ آباد

مراسم امضای موافقت نامه )HOA( بین شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب و کنسرسیوم بین 
المللی پرگس )Pergas( به منظور توسعه و 
پشتیبانی بهره برداری میدان کرنج عصر دیروز 

برگزار شد.
نفت  اثبات  ایسنا،  از  نقل  به  به گزارش زمان 
کلیومتری   ۱۱۰ فاصله  در  که  کرنج  میدان 
جنوب شرق اهواز واقع است  در سال ۱۳۴۲ با 
حفاری چاه شماره یک و در مخزن آسماری این 
میدان انجام شد. میزان نفت در جای این میدان 
۱۱ میلیارد بشکه و در مخازن آسماری و پابده 
است. تولید از این میدان در سال ۱۳۴۳ آغاز 
شده و در حال حاضر با  ۱۲۷ هزار بشکه در 
روز ادامه دارد. این میدان جزو میادینی است که 
عملیات تزریق گاز با هدف انجام روشهای ازدیاد 
برداشت از آن در سال ۱۳۷۱ آغاز و کماکان 

ادامه دارد.
در راستای در اولویت قرار گرفتن میدان کرنج، 
اساس  بر  پرگس  کنسرسیوم  با  تفاهم نامه ای 

نفتخیز  مناطق  ملی  قراردادی شرکت  الگوی 
جنوب، به منظور تهیه طرح توسعه مناسب امضا 
شد. سپس با تشکیل جلسات فنی-تخصصی 
مشترک و ارائه مطالعات مربوطه، در نهایت طرح 
توسعه پیشنهادی کنسرسیوم Pergas در 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مورد قبول 
واقع و طرح نهایی توسعه در کمیته مشاورین 
مدیریت مخازن شرکت ملی نفت نیز مورد تایید 
قرار گرفت. همزمان با نهایی سازی  طرح توسعه، 
مذاکرات حقوقی، قراردادی و مالی با کنسرسیوم 
Pergas آغاز و در ۲5 اردیبهشت سال جاری  

مذاکرات با کنسرسیوم Pergas نهایی شد.
 تولید روزانه 200 هزار بشکه از کرنج 

طی 10 سال
در صورت به قرارداد رسیدن این HOA، امکان 
دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه 
و تولید تجمعی حدود 655 میلیون بشکه طی 
ده سال آینده با برآورد هزینه های سرمایه ای 
مستقیم معادل ۱۱6۷ و هزینه های غیرمستقیم 

معادل ۱۸۷ میلیون دالر وجود دارد.
قرارداد،  این  کار  شرح  بخش های  مهم ترین 
افزایش  با  اولیه  فشار  تا  مخزن  افزایی  فشار 
به وضعت  برابری تزریق گاز نسبت  حدود ۳ 
تزریق  و  تراکم  ایستگاههای  احداث  کنونی، 
در  مکعب  فوت  میلیون  با ظرفیت ۸۰۰  گاز 
روز، ساخت تاسیسات جمع آوری و انتقال گاز 
همراه با ظرفیت ۲۸۰ میلیون فوت مکعب در 
ظرفیت  با  زدایی  نمک  کارخانه  ساخت  روز، 
۱۱۰ هزار بشکه در روز، حفاری ۳5 حلقه چاه 
چاههای  )شامل  پابده  و  آسماری  مخازن  در 

تولیدی عمودی، انحرافی و افقی،   مشاهده ای، 
تزریق گاز و تزریق پساب(، حفاری دو حلقه چاه 
توصیفی در مخزن پر فشار گازی خامی با هدف 
پتانسیل سنجی تولید گاز از این مخزن، تعمیر 
۱5 حلقه چاه با دکل و بهینه سازی چاهها و 
تاسیسات موجود است. همچنین به منظور تهیه 
)EOR(، شبیه  برداشت  ازدیاد  برنامه جامع 
سازی و اجرای پایلوت در میدان به مدت 5 سال 
صورت خواهد گرفت که در نتیجه این مطالعات 
ازدیاد برداشت در صورت  اجرای پروژه جامع 

توافق طرفین انجام خواهد شد.

توسعه »کرنج« به پرگس واگذار شد
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نرخ اجاره در سال 9۷ چه تغییراتی می کند؟ 

حباب در نرخ اجاره بها 
* مریم فکری

تحلیلگران اقتصادی عنوان می کنند که رشد اخیر قیمت مسکن کامال حبابی 
است و هیچ دلیل منطقی برای این رشد وجود ندارد، بنابراین به نظر می رسد 

با رشد حبابی قیمت، باید در انتظار رکود دوباره برای بازار مسکن باشیم.
همزمان با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقال مسکن، نرخ اجاره نیز در بازار 
اوج گرفته است. این روزها صاحب خانه ها نرخ هایی را برای واحدهای اجاره 
ای خود پیشنهاد می دهند که تعجب بسیاری از مستاجران را به خود وا 
می دارد؛ به نظر می رسد افزایش قیمت دالر در این مساله بی اثر نبوده است و 
موجران به بهانه شرایط بازارهای موازی و به ویژه ارز، قیمت ها را باال برده اند.

این در شرایطی است که بر تعداد اجاره نشینان در طول سال های گذشته به 
علت رشد باالی قیمت مسکن و قدرت پایین خرید مسکن مردم افزوده شده 
است. چندی پیش عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز از این موضوع 
پرده برداری کرد و گفت: آمارها نشان می دهد که میزان اجاره نشینی در 
ایران همانند سایر کشورها رو به افزایش است.براساس نتایج سرشماری سال 
۱۳95، ۷ میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند و این آمار نشان می دهد 
که اجاره نشینی در ایران ۳6.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی 
است که آمار غیررسمی شمار اجاره نشینان در ایران را تا دو برابر اعداد مراجع 
آماری رسمی اعالم می کنند.حامد مظاهریان در اظهارنظری که چندی پیش 
در خصوص تعداد مستاجران داشت، عنوان کرد که هر خانوار ایرانی برای 
تامین مسکن خود به طور میانگین ۱۲ میلیون تومان در سال هزینه می کند.

در این شرایط، برخی تحلیلگران بازار مسکن عنوان می کنند با توجه به پایین 
بودن توان اقتصادی خانوارهای اجاره نشین و موجودی ۴9۰ هزارمسکن خالی 
در تهران و ۲.6 میلیون مسکن خالی در کل کشور، افزایش نسبی در تابستان 
امسال که فصل جابه جایی است، قطعا رخ خواهد داد. اگرچه رییس تحادیه 
امالک استان تهران معتقد است که کاهش قیمت مسکن در ماه رمضان اتفاق 
خواهد افتاد.اما نکته ای که در این میان مطرح است، این که امسال عالوه بر 
این موضوع افزایش قیمت مسکن و همچنین افزایش قیمت دالر و سکه و 
طال به عنوان بازارهای موازی که نقش تعیین کننده ای از طرف صاحبخانه ها 
در نرخ گذاری اجاره ملک دارد، باعث شده قیمت اجاره رشد بیشتری نسبت 
به سال های گذشته داشته باشد و نگرانی از رشد دوباره قیمت ها بعد از ماه 
مبارک رمضان و آغاز فصل جابه جایی از این جهت بیشتر هم شده است.بر 
اساس آمار بانک مرکزی، اجاره بها در زمستان ۱۳96 نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن 9.۳ درصد رشد داشته است. همچنین براساس آمار بانک 
مرکزی، در فروردین امسال شااخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۴ و 9.۳ درصد 
رشد نشان می دهد.بر این اساس، سهم هزینه مسکن در محاسبه شاخص 
کل بهای کاالها و خدمات مصرفی، معادل ۳۳.۱ درصد گزارش شده است.   
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز گفته است: نرخ اجاره بها در سال 9۷ 
در شهرهای کوچک تغییری نخواهد کرد و در شهرهای بزرگ نیز به نسبت 
تقاضا نرخ اجاره بها افزایش خواهد یافت.وی تاکید کرده است: یکی از عواملی 
که موجب رشد نرخ اجاره می شود، سوداگری در این بازار است و نرخ اجاره 
به صورت حباب گونه و منطقه ای افزایش می یابد و برخی از سوداگران عامل 

رشد سفته بازانه نرخ اجاره بها در بازار هستند.

سازمان ملی مهاجرت تاسیس می شود

براساس مصوبه شورای عالی اداری سازمان ملی مهارجت با شخصیت حقوقی 
مستقل و وابسته به وزارت کشور تاسیس می شود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، شورای عالی اداری بنا به پیشنهاد وزارت کشور 
و سازمان اداری و استخدامی برای تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه 
ریزی، نظارت و ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان و 
برقراری ارتباط موثر با نهادهای سازمان های بین المللی تشکیل می شود. 
براساس این مصوبه وظایف و اختیارات سازمان و نحوه همکاری دستگاه 
های اجرایی در انجام وظایف، مطابق قانون مشخص می شود. سازمان از 
نظر استقالل تشکیالتی، در سطح ستاد مرکزی سازماندهی شده و وظایف 
استانی و شهرستانی آن، کماکان در استانداری ها و فرمانداری ها انجام خواهد 
شد. وزارت کشور الیحه تشکیل این سازمان را با همکاری سازمان اداری و 
استخدامی کشور و سایر دستگاه های ذیربط در امور اتباع بیگانه، همراه با 
ماموریت و شرح وظایف سازمان، طی مدت سه ماه تهیه و به هیات وزیران 

ارائه می کند. 

در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات؛

رکورد سرعت اینترنت همراه در کشور شکست

با حضور وزیر ارتباطات، رکورد اینترنت همراه با سرعت یک گیگابیت 
بر ثانیه در شبکه همراه اول ثبت شد. به گزارش زمان به نقل از اداره 
کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران،  وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در مراســم افتتاح و رونمایی از پروژه های جدید همراه اول 
با بیان اینکه ما امروز شــاهد اتفاقات خوبی در همراه اول هســتیم و 
این موضوع نوید یک حرکت جدید را به جامعه ارتباطاتی کشور می 
دهد، گفت:  همراه اول پرچمدار ارتباطات کشور ما است؛ اپراتوری که 
در خاورمیانه و تعامالت بین المللی رتبه اول را دارد. پرچمداری که به 
لحاظ کیفیت، امنیت، تعامل با مشترکین و ارائه سرویس مشخصات و 
شئون حمل پرچم را دارد. توسعه کمی سنگینی در مجموعه همراه 
اول در سالیان اخیر آغاز شده که این توسعه ها در دنیا رکورددار شده 
است. جهرمی با اشاره به اینکه در 6 ماه گذشته توسعه بسیار سریعی در 
همراه اول صورت گرفته است، گفت:  با این توسعه همه شهرهای کشور 
تحت پوشش خدمات نســل ۳ و ۴ قرار گرفتند؛ این اقدامات، بسیار 
ارزشمند و نتیجه کار پرتالشی بود که جا دارد از همه دست اندرکاران و 
مدیران سابق همراه اول که تالش زیادی برای ارتقای همراه اول کردند 
تشکر کنیم. از رویکردی که تیم جدید پیش رو گرفتند و جوان گرایی 
شده در واقع و تیم خوب و چابکی هم هستند چه در مجموعه هیأت 
مدیره و چه مدیرعامل محترم که همگی خوب مفاهیم حوزه ICT  را 
می شناسند و اعتقاد به توسعه، حمایت از تولید داخلی، ارائه سرویس با 
کیفیت و ارزان دارند، تقدیر و تشکر می کنم.وزیر ارتباطات با اشاره به 
اقدامی که برای راه اندازی مرکز عملیات شبکه و پایش شاخص های 
شــبکه همراه اول انجام شد، گفت:  آنچه امروز در مجموعه همراه اول 
به بهره برداری رسید، به لحاظ کیفی موقعیت این اپراتور را نشان می 
دهد. همراه اول هرچند به لحاظ کمیت، رشد بسیار قابل توجهی داشته 
است، اما طبیعتاً به لحاظ پارامترهای کیفی شبکه نیز باید تالش بسیار 
زیادی انجام دهد. همان میزان که برای توسعه کمی حرکت و تالش 

شد، امروز برای توسعه کیفی الزم است.

یادداشت

ورودمجلس به اصالح
 روند صدور کارت های بازرگانی

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه گفته 
می شود کارت های بازرگانی در صورت بروز تخلف، 
ابطال می شود، عمال بی اثر است چرا که ابطال زمانی 

است که سوءاستفاده از کارت به پایان رسیده است.
حسینی  حسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شاهرودی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
اینکه گفته می شود کارت های بازرگانی در صورت 
بروز تخلف، ابطال می شود، عمال بی اثر است چرا 
به  کارت  از  است که سوءاستفاده  زمانی  ابطال  که 
ندارد.وی  بازدارندگی  حالت  عمال  و  رسیده  پایان 
ادامه داد: ابطال کارت های بازرگانی به علت کم کاری 
هنگام صدور و تمدید این کارت ها و برای پوشش 
فعلی  روند  از  انتقاد  با  است.وی  گذشته  خطاهای 
صدور و تمدیدکارت های  بازرگانی گفت: سوءاستفاده 
روستاییان  کارت های  بازرگانی  از  سودجو  عده ای 
موجب بدهی های سنگین مالیاتی و گمرکی غیرقابل 
مجلس  اقتصادی  است.دبیرکمیسیون  شده  وصول 
در خصوص صدور  دولت  دوگانه  رفتار  به  اشاره  با 
این  ابطال  اظهارکرد:  بازرگانی  کارت های  ابطال  و 
کارت ها موقتی است و برای حل معضالت ناشی از 
این کارت ها، حکم مسکن را دارد که برای پوشش 
کم  افزود:  است.وی  گرفته  انجام  گذشته  خطاهای 
کاری و بی دقتی هنگام صدور کارت های بازرگانی، 
است.حسینی  شده  کارت  هزاران  ابطال  به  منجر 
شاهرودی با اشاره به نظارت ضعیف نهادهای ذی ربط 
خاطرنشان  بازرگانی  کارت های  دارندگان  رفتار  بر 
کرد: بعد از صدور، باید نظارت ها بر رفتار دارندگان 
این کارت ها با جدیت پیگیری شود.وی با اشاره به 
تعلل کمیسیون اقتصادی دولت در اصالح »ماده ۱۰ 
آیین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات« عنوان کرد: 
چنانچه دولت در خصوص اصالح این ماده بیش از 
این کوتاهی کند مجلس به عنوان دستگاه نظارتی 
جهت اصالح روند صدور و تمدید کارت های  بازرگانی 

ورود می کند.

گام آخر تا خداحافظی
 با باجه های عوارضی جاده ها

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
اعالم کرد که الکترونیکی کردن عوارض آزادراه ها در 

گام پایانی خود قرار دارد.
حسین  سید  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
میرشفیع اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی که از 
قبل صورت گرفته بود، باید اخذ عوارض در تمامی 
آزادراه ها الکترونیکی شود. این موضوع بنا بود در 
ماه های پایانی سال گذشته به نتیجه برسد که نیاز 
به برخی کارهای اداری و نهایی شدن قراردادها آن 

را به تعویق انداخت
به گفته وی در حال حاضر طرح نهایی این موضوع 
روی میز وزیر راه و شهرسازی قرار دارد تا با تایید 
نهایی وی کار اجرایی شود.وی تاکید کرد که پس از 
اجرایی شدن این طرح عوارض در کلیه آزادراه های 
ایران به شکل الکترونیکی گرفته می شود و دیگر 
چیزی به نام باجه اخذ عوارض وجود نخواهد داشت.

میرشفیع درباره مقدمات فنی کار نیز توضیح داد: 
اداری  کارهای  شدن  نهایی  از  قبل  خوشبختانه 
نهایی  و در صورت  انجام شده  فنی الزم  اقدامات 
شدن دستورالعمل، کار در کوتاه ترین زمان ممکن 
قابلیت اجرا خواهد داشت.به گفته وی با امکاناتی 
که در اختیار مردم قرار می گیرد، مسافران می توانند 
از طریق گوشی های تلفن همراه خود و سامانه های 
عوارض  پرداخت  به  نسبت  موجود،  الکترونیکی 

آزادراهی اقدام کنند.

تقدیر کمیسیون صنایع ومعادن 
مجلس از عملکرد بانک پارسیان

عضــو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شورای اســالمی در تقدیر نامه ای خطاب به 
مریم وحیدنیا، سرپرست روابط عمومی بانک 
پارســیان، از تالش هــای کارکنان این بانک، 
در راســتای اهداف عالیه مقام معظم رهبری 
در ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشــتغال، 
و همســویی با سیاســت های بانک مرکزی 
درســاماندهی موسسات پولی غیرمجاز تقدیر 
کــرد.در ایــن نامه که به امضای ســید جواد 
حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی خطاب بــه وحید 
نیا، سرپرســت روابط عمومی بانک پارسیان 
صادر شــده، آمده اســت: تالش های مجدانه 
و بی شــائبه ســرکار عالــی و همکارانتان در 
بانک پارســیان، در راستای اهداف عالیه مقام 
معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اشتغال، و همســویی با سیاست های بانک 
مرکزی درساماندهی موسسات پولی غیرمجاز 
موجب شــد تا این بانک، گام های موثری در 
راســتای رونق و شــکوفایی اقتصادی، تولید، 
اشتغال و مســوولیت اجتماعی بردارد، که بر 
خود واجب می دانم از زحمات بی دریغ شــما 

تقدیر به عمل آورم.

خبر

عضو کمیسیون صنایع مجلس: سایپا حدود 6۰ 
هزار و ایران خودرو ۳۰ هزار خودرو احتکار کرده 

اند؛ این خودرو ها باید روانه بازار شوند.
،عضو  صداوسیما  خبرگزاری  گزارش  به 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز های 
از  خودروسازان  عملکرد  از  انتقاد  با  گذشته 
و  ایران خودرو  توسط  هزار خودرو  احتکار 9۰ 
سایپا خبر داد و گفت: سایپا حدود 6۰ هزار و 
ایران خودرو ۳۰ هزار خودرو احتکار کرده اند و 
این خودرو ها باید روانه بازار شود تا بازار از این 
طریق به تعادل برسد.نادر قاضی پور در حالی این 
موضوع را مطرح کرده که فاصله معناداری بین 
قیمت خودرو در کارخانه با بازار پیدا شده است 
با اشاره به  .رئیس اتحادیه نمایشگاه داران هم 
تزریق قطره چکانی خودرو توسط ایران خودرو 
بازار میگوید: در خودروهای زیر ۴5  به  وسایپا 
بازار  با  کارخانه  قیمت  اختالف  تومان  میلیون 
به ۷ میلیون تومان رسیده است . وی گفت :به 
عنوان مثال پژو پارس ال ایکس درب کارخانه 
۳9میلیون و 5۰۰ هزار تومان قیمت خورده اما 
در بازار به ۴6 میلیون تومان رسیده ، پژو ۲۰6 
تیپ 5 قیمت کارخانه ۳9 میلیون تومان قیمت 
بازار ۴۴ میلیون تومان ، پژو ۲۰6 وی۸ قیمت 
کارخانه ۳9 میلیون و 9۰۰ هزار تومان اما قیمت 
بازار ۴۴ میلیون تومان ، پژو ۲۰6 تیپ ۲ قیمت 

کارخانه ۳۳ میلیون و 9۰۰ هزار تومان قیمت 
کارخانه ۳۷ میلیون تومان ، تندر ال 9۰ قیمت 
کارخانه ۴۱ میلیون تومان اما در بازار ۴۸ میلیون 
تومان ، ساندرو استپ وی که سایپاقیمت آن را 
5 میلیون تومان هم افزایش داده ؛ تفاوت قیمت 
۱۱ میلیون تومانی را بین کارخانه و بازار ایجاد 
کرده است .موتمنی میگوید اگر خودروسازان به 
میزان کافی خودرو به بازار بدهند قیمتها اینگونه 
افزایش پیدا نمیکند . قاضی پور نماینده مجلس 
از  سازان  خودرو  است  معتقد  اسالمی  شورای 
میکنند.  استفاده  سوء  ارز  بازار  اخیر  نوسانات 

وی گفت خودروسازان در آذر 96 با دالر ۳۲۰۰ 
تومانی خودروهای جدید تولید کردند اما هیچ 
کدام از این خودروها را پیش فروش نکرده و یا 
به روز و به صورت نقدی نفروختند. سایپا حدود 
6۰ هزار و ایران خودرو ۳۰ هزار خودرو احتکار 
کرده اند.این نماینده مجلس ادامه داد: سازمان 
سازمان  آیا  ؟  هستند  کجا  بازرسی  و  تعزیرات 
احتکارگران  مدافع  کننده  مصرف  از  حمایت 
شده است؟ در حال حاضر 9۰ هزار خودرو آماده 
ارائه به بازار است، خودروسازان منتظر هستند 
خودروها را با قیمت دالر روز به مردم بفروشند.

قاضی پور با تاکید بر اینکه 9۰ هزار خودروی 
احتکار شده باید روانه بازار شود تا بازار از این 
طریق اشباع شود، تصریح کرد: آیا خودروسازان 
ایرانی نمی خواهند  از کاالی  در سال حمایت 
خودرو را با قیمت و کیفیت مناسب ارائه دهند؟

را  خودرو  احتکار  موضوع  سایپا  و  خودرو  ایران 
نگهداری  که  اند  کرده  اعالم  و  کردند  تکذیب 
این تعداد خودرو نیازمند اجاره فضاهای گسترده 
از  حمایت  سازمان  رئیس  حال  این  با  ایست. 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان میگوید که 
رقابت  با مجوز شورای  باید  قیمتی  افزایش  هر 
و یا وزارت صنعت معدن و تجارت باشد . نوابی 
گفت اگر قیمت رسمی خودروها گران شده است 
حتما رسیدگی می شود. اما محمد شریعتمداری 
وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوال 
 : افزایش قیمت خودرو گفته  خبرنگاران درباره 
افزایش دستمزدها و همچنین افزایش قیمت ارز 
از ۳۸۰۰ به ۴۲۰۰ بر واردات قطعات خارجی تاثیر 
داشته اما سعی میکنیم با بهره وری از افزایش 
قیمتها جلوگیری کنیم .به هرحال بر بازار خودرو و 
رفتار خودروسازان نظارتی باید باشد که از هرگونه 
نوسانات قیمتی جلوگیری کند . خودرو سازان در 
تعادل قیمتها در بازار نقش موثری دارند کاهش 
تزریق خودرو به بازار قطعا باعث افزایش قیمت 
میشود و مصرف کننده متضرر اصلی خواهد بود .

نقش خودروسازان در افزایش قیمت خودرو؛ 

سونامی افزایش قیمت در بازار خودرو

مبارزه با فرار مالیاتی اولویت نظام 
مالیاتی کشور 

خدمات فروش صنایع داخلی 
نیازمند تحول 

قائم مقام مجری طرح تحول مالیاتی، رسیدن 
فرار  با  جدی  مبارزه  و  مالیاتی  عدالت  به 
مالیاتی را از جمله مهم ترین اولویت های نظام 

مالیاتی عنوان کرد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان امور مالیاتی 
کرد:  اظهار  طریقت  ابراهیم  محمد  کشور، 
و  نیاز  یک  ها  عرصه  تمام  در  تحول  امروزه 
ضرورت است و سازمان امور مالیاتی نیز در 
راستای تحقق اهداف و ماموریت های خود با 
به سمت  موثر  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری 
تحقق  که  رود  می  پیش  جانبه  همه  تحول 
این امر با بهره گیری از فناوری های جدید 
اطالعاتی و سامانه های طرح جامع مالیاتی 
امکان پذیر است.قائم مقام مجری طرح تحول 
سال  چند  در  کرد:  تاکید  ادامه  در  مالیاتی 
بر  سازمان  های  برنامه  و  ها  سیاست  اخیر، 
رویکرد اعتمادآفرینی و مودی مداری استوار 
بوده و امسال نیز این رویکرد به شکل جدی 
جلب  تحقق  برای  شد؛  خواهد  دنبال  تری 
اعتماد عمومی و محبوب شدن در نزد افکار 
عمومی، سازمان از همه توانمندی ها و داشته 
های خود بهره می گیرد که ارائه الکترونیکی 

امور  انجام  در  تسهیل  و  مالیاتی  فرایندهای 
این  در  را  مهمی  نقش  تواند  می  مالیاتی 
کرد:  خاطرنشان  نماید.طریقت  ایفا  خصوص 
رسیدن به عدالت مالیاتی و مبارزه جدی با 
فرار مالیاتی از اولویت های نظام مالیاتی است 
که سهم بسزایی در رضایتمندی مودیان دارد.

و  تجارت  و  صنعت،معدن  وزیر  معاون 
و  کنندگان  مصرف  حمایت  سازمان  رییس 
تولیدکنندگان گفت: خدمات فروش واحدهای 

تولیدی داخلی نیازمند افزایش و تحول است.
محمود  سید  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
نوابی افزود: نیاز است تا تولیدکنندگان داخلی 
به منظور جذب هرچه بیشتر بازارهای داخلی 

و رعایت حقوق مصرف کننده، خدمات قبل، 
داده  افزایش  را  خود  فروش  از  پس  و  حین 
و آنرا تنوع ببخشند و در این خصوص دست 
به تحول بزنند. وی اضافه کرد: ارتقای کیفیت 
تولیدات داخلی نیز یک ضرورت انکارناپذیر است 
که ضمن رعایت حقوق مصرف کننده منجر به 
توجه بیشتر مردم به تولیدات داخلی می شود.

این مسئول گفت: واحدهای تولیدی ما باید برای 
رعایت حقوق مصرف کننده با یکدیگر مسابقه 
بگذارند و بکوشند در این زمینه پیشتاز باشند.

داخلی  تولیدکنندگان  کرد:  خاطرنشان  نوابی 
باید محصول خود را منطبق با سلیقه بازار تولید 
باید رویکردهای  برای جذب مشتری  کنند و 
کار خود  در دستور  را  مداری  جدید مشتری 
قرار دهند. معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت 
همچنین گفت: تولیدکنندگان نیز از حقوقی 
باید مورد  نیز  بهره مند هستند که این مهم 
توجه قرار بگیرد. نوابی با اشاره به قرارگیری در 
سال حمایت از کاالی داخلی،اظهار کرد: سازمان 
حقوق  به  توجه  کنار  در  بدون شک  حمایت 
حقوق  به  میزان  همان  به  کنندگان  مصرف 

تولیدکنندگان نیز توجه دارد. 

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان تقاضا برای خرید 
کاالهای اساسی افزایش می یابد و بازار این محصوالت 
با رفت و آمد بیشتری روبرو می شود و این در حالی 
ویژه  به  این محصوالت  از  برخی  قیمت  که  است 
با  محصوالت پروتئینی با وجود فراوانی در عرضه 
به نقل  به گزارش زمان  افزایش روبرو شده است. 
ازایسنا، برنج، گوشت،  مرغ، قند، شکر، چای، روغن 
و حبوبات از جمله محصوالتی هستند که در ماه 
تقاضای خرید همراه می شوند؛  افزایش  با  رمضان 
محصوالتی که طی ماه های اخیر در برخی اقالم با 
ثبات نسبی قیمت همراه بوده اند و در برخی اقالم 
و  نوسانات  پروتئینی  محصوالت  جمله  از  دیگر 

تغییراتی داشته اند .
بازار گوشت و مرغ

قیمت گوشت مرغ در سال جاری با افزایش قیمت 
تومان  کیلویی ۸۰۰۰  از  آن  قیمت  و  شد  مواجه 
گذشت. همین وضعیت برای گوشت قرمز نیز وجود 
داشت و قیمت اقالم مختلف گوشت قرمز با نوساناتی 
در جهت افزایش همراه شد و اکنون در آستانه ماه 
رمضان در روند افزایشی قیمت قرار گرفته است. بر 
اساس آخرین رصدها از بازار هر کیلوگرم گوشت 
مرغ تازه به طور متوسط ۸5۰۰ تومان قیمت دارد. 
همچنین فیله مرغ کیلویی ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان، 
سینه جوجه کبابی ۱6 هزار و ۸۰۰ تومان، سینه مرغ 
بدون استخوان کیلویی ۱6 هزار و 5۰۰ تومان و ران 
مرغ کیلویی 95۰۰ تومان فروخته می شود. در میان 
سایر اقالم، مرغ سبز کیلویی ۱۲ هزار تومان، بال مرغ 
کیلویی 9۸۰۰ تومان، کتف مرغ ۱۰ هزار و 5۰۰ 
تومان و گردن مرغ کیلویی ۳۸۰۰ تومان قیمت دارد.

در بازار گوشت قرمز نیز گوشت گوسفندی شقه با 
گردن ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان،  سر دست گوسفندی 

۴6 هزار و ۸۰۰ تومان، ران و کف دست 59 هزار 
تومان، گردن ۴5 هزار تومان، جگر سیاه 65 هزار 
تومان،  دنبه ۱۷ هزار تومان و کله پاچه 55 هزار 
تومان قیمت دارد.همچنین در میان انواع گوشت 
تومان،  هزار  گوساله ۴۲  مخلوط  گوشت  گوساله، 
گوشت گوساله ۴5 هزار تومان،  ران گوساله ۴5 هزار 
تومان، راسته گوساله 5۲ هزار تومان، ماهیچه 5۰ 
هزار تومان، گوشت استیکی 6۰ هزار تومان و مغز 

ران ۴۷ هزار تومان عرضه می شود.  
بازار برنج ایرانی و خارجی

برنج ایرانی درجه یک که به طور معمول نسبت به 
برنج خارجی از تقاضای بیشتری برخوردار است در 
عمده فروشی ها بین ۷۰۰۰ تا ۱۴ هزار تومان قیمت 
دارد و در خرده فروشی ها و مغازه های سطح شهر 
به کیلویی بین ۱5 تا ۱۸ هزار تومان عرضه می شود.

به عنوان نمونه در میان انواع برنج های ایرانی، هر 
کیلوگرم برنج طارم درجه یک به طور متوسط ۱۳ 

هزار و 5۰۰ تومان در مغازهای سطح شهر قیمت 
دارد. حتی قیمت این نوع برنج در برخی از خرده 
فروشی ها به بیش از این رقم نیز می رسد اما این 
در حالی است که هر کیلوگرم برنج طارم درجه یک 
در بازار و مراکز عمده بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان 
عرضه می شود.برنج هاشمی درجه یک نیز که جزو 
برنج های پرمصرف ایرانی است در خرده فروشی تا 
کیلویی ۱۷ هزار تومان فروخته می شود. قیمت این 
نوع برنج در عمده فروشی ها حدود ۱۱ هزار تومان 
است. همچنین در میان دیگر اقالم برنج ایرانی، برنج 
کیلویی  ندا  برنج  تومان،  کیلویی 65۰۰  شیرودی 
6۰۰۰ تومان، برنج نیم دانه کیلویی ۴۷۰۰ تومان، 
برنج نیم دانه معطر 5۲۰۰ تومان، برنج فجر کیلویی 
56۰۰ تومان و برنج دم سیاه کیلویی ۸۲۰۰ تومان 
به طور متوسط در مغازه های سطح شهر فروخته 
می شود.در میان برنج های خارجی نیز که از عرضه 
برنج  برخوردار هستند،  بازار  و مصرف کمتری در 

هندی درجه یک کیلویی ۴۸۰۰ تا 55۰۰ تومان 
قیمت دارد. همچنین هر کیلوگرم برنج پاکستانی 
درجه یک ۴۰۰۰ تومان به طور متوسط در مغازه 
های سطح شهر عرضه می شود.در میان دیگر اقالم 
برنج خارجی، برنج اروگوئه ای کیلویی ۴۸۰۰ تومان، 
برنج تایلندی ۳۴۰۰ تومان و برنج آرژانتینی ۳۲۰۰ 

تومان فروخته می شود.
بازار روغن

تومان،   5۰۰۰ گرمی   ۸5۰ معمولی  مایع  روغن 
روغن مایع ۸5۰ گرمی ۴۸۰۰ تومان و روغن جامد 
پنج کیلوگرمی ۲۰ هزار تومان است.همچنین در 
میان برخی دیگر از روغن ها که مشتری کمتری 
دارد روغن هسته انگور است که نیم لیتری آن ۲۲ 
هزار تومان، روغن کنجد نیم لیتری ۱۸ هزار تومان 
و روغن زیتون نیم لیتری ۱6 هزار تومان فروخته 

می شود.
بازار چای، قند و شکر و زعفران

هر کیلوگرم چای ایرانی درجه یک بین ۱۰ تا ۱5 
هزار تومان و چای ایرانی درجه دو بین 5۰۰۰ تا 
۸۰۰۰ تومان عرضه می شود. همچنین چای خارجی 
که به گفته فروشندگان مشتریان بیشتری دارد بین 
۲۰ تا ۳5 هزار تومان قیمت دارد. مشاهدات از بازار 
نشان می دهد که در میان چای های خارجی چای 
هندی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

همچنین هر کیلوگرم قند خرد شده در بازار ۳۷۰۰ 
تومان و هر کیلوگرم شکر ۳5۰۰ تومان عرضه می 
شود. قند شکسته بسته بندی شده سه کیلویی ۱5 
هزار تومان و شکر بسته بندی سه کیلویی ۱۱ تومان 
قیمت دارد. اما زعفران به طور متوسط در برندهای 
مختلف مثقالی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در بازار فروخته 

می شود.

قیمت کاالهای اساسی در بازار ماه رمضان

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت:محصوالت تولیدی 
گروه سایپا با قیمت های کمتر از ۴5 میلیون تومان، هیچگونه 
با  گفت وگو  در  جهرودی  نداشته اند.محسن  قیمتی  افزایش 
ایسنا، اظهار کرد: محصوالتی همچون پراید، تیبا، ساینا و تندر 
9۰ که در سطح قیمتی کمتر از ۴5 میلیون تومان قرار دارند 
مشمول قیمت گذاری شورای رقابت بوده و افزایش قیمت این 
در  بنابراین  است  شورا  این  مصوبه های  در حیطه  خودروها 
این خودروها هیچگونه افزایش قیمتی تاکنون صورت نگرفته 

است.وی با اشاره به افزایش قیمت 9.6 درصدی خودروهای 
با رده قیمتی باالتر از ۴5 میلیون تومان این شرکت از جمله 
آریو،  و  برلیانس، چانگان  استپ وی،  سراتو، ساندرو، ساندرو 
سایپا  فروش  نمایندگی های  از  هیچ  یک  کرد:  خاطرنشان 

اجازه عرضه خودرو به مشتریان به قیمتی باالتر از قیمت های 
مصوب فروش را ندارند.

هدف  با  اینکه  بیان  با  سایپا  خودروسازی  گروه  مدیرعامل 
از  به محصوالت و جلوگیری  امن تر مردم  و  بهتر  دسترسی 

فروش  تمامی طرح های  بازار،  در  سودجویی دالالن خودرو 
محصوالت از طریق سامانه  فروش اینترنتی و با تعریف هر کد 
ملی یک خودرو در نظر گرفته شده است، ادامه داد: این اقدام 
با هدف جلب رضایت مشتریان و سهولت بیشتر در دسترسی 

مطمئن به محصوالت این گروه صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: بازرسی از نمایندگی های فروش محصوالت 
حقوق  رعایت  و  فروش  عملکرد  صحت  شناخت  هدف  با 
مشتریان در عملیات فروش خودرو با قیمت های مصوب به 
صورت مستمر انجام می شود و اگر مردم هرگونه تخلفی را 
در این حوزه شناسایی کردند می توانند به شماره ۰9655۰ 
مرکز امور مشتریان، اطالع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی و 

برخورد الزم صورت گیرد.

مدیرعامل سایپا تاکید کرد

خودروهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان افزایش قیمت نداشته اند



واقعی  داران  روزه  آن  در  مرا  روزه  بده  قرار  خدایا 
وقیام وعبادتم در آن قیام شب زنده داران وبیدارم 
نما در آن از خواب بی خبران وببخش به من گناهم 
را در این روز ای معبود جهانیان ودر گذر از من ای 

بخشنده گناهکاران.

دعای روز اول ماه مبارک رمضان

که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند
که واقف است که چون رفت تخت جم بر باد

ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم
که الله می دمد از خون دیده فرهاد

امروز با حافظ

»سرو بلند گوراب« دچار شعارزدگی نیست

و  نقد  نشست  در  فتاحی  حسین 
گوراب«  بلند  »سرو  رمان  بررسی 
یا  و  نقد  که جلسات  داد  پیشنهاد 
پیش  نویسندگان  به  ادبی  مشاوره 
بگیرد.  صورت  آثارشان  انتشار  از 
رمان »سرو  زمان   پیام  گزارش  به 
 ۲۴ دوشنبه  حکیمیان  هادی  نوشته  گوراب«  بلند 
اردیبهشت ماه در تازه ترین نشست »آئینه بندان« با حضور 
نویسنده اثر، احمد عربلو و حسین فتاحی نقد و بررسی 
شد. حسین فتاحی، نویسنده و منتقد ادبی، در ابتدای 
این نشست با بیان اینکه هادی حکیمیان در طول ۳ سال، 
چهار رمان منتشر کرده است، اظهار کرد: دو اثر ایشان را 
در جشنواره جالل خواندم و کتاب »سرو بلند گوراب« هم 
چهارمین اثرشان است که در جشنواره داستان انقالب 
برگزیده شده است. خیلی خوب است که در ۳ سال، ۴ 
رمان از نویسنده ای منتشر شود و از این تعداد، یکی برنده 
جایزه داستان انقالب شود و دو رمان دیگر هم به نوعی 
کاندیدای جایزه جالل باشند. وی در نقد کتاب »سرو بلند 
گوراب« عنوان کرد: نویسنده در طول روایت داستان نمی 
گوید که روستای توصیف شده در کدام منطقه کشورمان 
واقع شده است. البته می شنویم جاهایی شخصیت ها 
چایی نبات می خورند و یزدی ها عادت به خوردن چایی 
نبات دارند. اما به این دلیل این مسئله را ضعف اثر می 
دانم که ما با اثری در فضای تاریخی مواجه هستیم و باید 
بدانیم نوع شکل گیری وقایع به چه دلیل و مربوط به کدام 
منطقه است. فتاحی همچنین گفت: هر خطه و منطقه ای 

در دوره انقالب اسالمی موقعیت های خاص خود را دارد.
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اوقات شرعی

حق پخش فیلم نیکول کیدمن برای کمپانی امریکایی

آخرین اخبار از معامالت انجام گرفته در بازار کن امسال حاکی 
از آن است کمپانی امریکایی »آناپورنا« موفق شد امتیاز پخش 
داخلی )امریکای شمالی( فیلم »ویرانگر« )Destroyer( را 
از آن خود کند. اوایل پاییز گذشته، خبری مبنی بر قطعی 
شدن حضور نیکول کیدمن در این فیلم مهیج جنایی منتشر 
شد. این پروژه سینمایی که به خاطر بازی ستاره 5۱ ساله 
استرالیایی یکی از شانس های جوایز اسکار ۲۰۱9 محسوب 
می شود، توسط کارین کوزاما فیلمساز مستقل امریکایی مقابل 

دوربین خواهد رفت.
کوزوما که به خاطر ساخت درام ورزشی »جنگ دخترانه« )۲۰۰۰( و فیلم ترسناک 
»دعوت« )۲۰۱5( شهرت دارد، فیلم جدیدش را بر اساس فیلمنامه ای از فیل هی و 

مت مانفردی مقابل دوربین خواهد برد.
کیدمن در این فیلم نقش کارآگاهی در اداره پلیس لس آنجلس را بازی می کند، 
کسی که وقتی جوان تر بود به عنوان مامور مخفی در میان یک گروه تبهکار فرقه مانند 
به بیابان های کالیفرنیا اعزام می شود. وقتی بعد از سال ها، سر و کله رهبر آن فرقه تبهکار 
دوباره پیدا می شود، او باید هر طور شده نقبی به گذشته و اعضای به جامانده آن فرقه 
بزند تا سرانجام با شیاطینی که زندگی گذشته اش را تباه کرده اند تصفیه حساب کند.

کیدمن تا امروز چهار بار نامزد جایزه اسکار شده است. او با ایفای نقش »ویرجینیا ولف« 
در فیلم »ساعت ها« ساخته استیون دالدری، موفق به دریافت اولین اسکار بازیگری 

کارنامه اش شد.
به نوشته ددالین، از میان رقبای مطرح »آناپورنا« در معامله اخیر بازار کن می توان به 
دو کمپانی آمازون و نئون اشاره کرد. ورایتی به نقل از منبعی آگاه، مبلغ این معامله را 
عددی هفت رقمی عنوان کرده است. تاتیانا ماسالنی، سباستین استن، بردلی ویتفورد، 

توبی کبل و اسکات مک نیری در کنار کیدمن در این فیلم ایفای نقش می کنند.
آناپورنا تابستان پارسال فیلم »دیترویت« کاترین بیگلو را روانه پرده سینماها کرد که 
با واکنش تحسین آمیز منتقدان روبرو شد، اگرچه در گیشه نتایج ضعیفی کسب کرد. 
عالوه بر این، تهیه و تولید فیلم نامزد اسکار »رشته خیال« ساخته پل تامس اندرسن 
بر عهده این کمپانی بوده اما پخش آن توسط فوکوس فیچرز انجام شد – کمپانی 
امریکایی که به تازگی حق پخش فیلم اسپانیایی زبان »همه می دانند« ساخته جدید 

اصغر فرهادی را در بازار کن خریداری کرد.

تجربیات عروسک سازی هرمز حقیقی منتشر شد

جلسه رونمایی و جشن امضا کتاب »عروسک های متحرک« 
نوشته هرمز حقیقی به همت استودیو هورخش روز گذشته، 
۲5 اردیبهشت ماه با حضور نویسنده کتاب، مدیران استودیو 
هورخش و جمعی از عالقه مندان در کتاب فروشی »نشر هنوز« 

برگزار شد.
به گزارش پسام زمان از روابط عمومی استودیو هورخش، اشکان 
رهگذر موسس و یکی از مدیران ارشد استودیو هورخش در این 

مراسم درباره آشنایی اش با هرمز حقیقی گفت: آشنایی با استاد حقیقی از مهم ترین 
شانس های زندگی من بوده است. برای هنرجویانی مانند من که می خواستیم کارمان 
در حوزه ی انیمیشن را از صفر شروع کنیم، قدم اول بسیار مهم بود. کارگاه استاد 
حقیقی در مرکز صبا حدود هفت سال برگزار  می شد و او کسی بود که هنر انیمیشن را 
برای ما از جعبه سیاه خارج کرد و ما را متوجه کرد که می توانیم برای ساخت انیمیشن 
از ابزارهای ساده شروع کنیم و این هنر آن طور که فکر می کردیم دست نیافتنی نیست.

او عالقه استادش به تدریس را زمینه ساز روی کار آمدن نسل جوان انیمیشن ایران 
دانست و بیان کرد: استاد در این کتاب هم اشاره می کند که فکر می کنیم فرآیند 
انیمیشن بسیار پیچیده و دست نیافتنی است اما می توان با امکانات و ابزارهای موجود 
به خلق عروسک های کاربردی در انیمیشن پرداخت. همان طور که در آن کارگاه ها ما 
از تکنیک فلیپ بوک شروع کردیم و بعد به پیچیده ترین دستگاه های وقت انیمیشن 
رسیدیم، در این کتاب می بینیم استاد چقدر ساده ما را تشویق می کند که کار را به 
ابزار خاصی در دسترس داشته باشیم.  نیاز نیست که حتماً  راحتی شروع کنیم و 
کارگردان انیمیشن »آخرین داستان« با اشاره به این که اراده هنرمند مهم ترین خصیصه 
برای شروع مسیر اوست گفت: استاد حقیقی در حوزه های مختلف مانند سابقه کار 
طوالنی در زمینه کتاب و انیمیشن کودک دارد اما فکر می کنم این نخستین کتاب 
تخصصی است که از این دریای بی کران دانش او منتشر شده و کسانی که می خواهند 

وارد این عرصه شوند باید با همین کتاب ها شروع کنند.
رهگذر با بیان این که از دوران هنرجویی اش در کالس های هرمز حقیقی خاطرات 
بسیاری دارد، توضیح داد: همیشه وقتی به آن دوران فکر می کنم، می گویم کاش 
دانشگاه های ما حال وهوای کارگاه های استاد حقیقی را داشتند. یادم هست استاد ما را 
تشویق می کردند طراحی کنیم. در آن کارگاه تابلوی طراحی وجود داشت که استاد آن 
را به طراحی های دختران و پسران هنرجوی کالسش اختصاص داده بود. استاد همیشه 
طراحی های دختران را در مقایسه با پسران بهتر می دانست و این مقایسه ها و ایجاد 

فضای رقابتی باعث شده بود ما هم انگیزه پیدا کنیم.
او چاپ و انتشار کتاب »عروسک های متحرک« را کار کوچکی در مقابل زحمت های 
استادش در حق نسلی از هنرمندان جوان دانست که خودش هم یکی از آنهاست و 
عنوان کرد:  قرار بود کتاب های استاد حقیقی زودتر منتشر شوند. تجربه به من ثابت 
کرده تا خودمان دست به کار نشویم اتفاقی نمی افتد. بنابراین ما با کمک بچه های 
هورخش این کتاب را منتشر کردیم و البته استاد در نهایت این کتاب را به استودیو 
تقدیم کردند. امیدوارم انتشار »عروسک های متحرک« شروعی برای انتشار کتاب های 

دیگری از تجربیات استاد باشد.
هرمز حقیقی، نویسنده کتاب »عروسک های متحرک« با اشاره به کارگاه های دهه  
می رسند،  من  کارگاه ها  آن  هنرجویان  وقت  هر  گفت:  کرد  آغاز  مرکز صبا  هشتاد 
بسیار  اشکان رهگذر  داد.  ما شکل  زندگی  بهترین خاطرات  می گویند در آن دوره 
خوب درباره آن دوره نکاتی را بیان کردند و امروز می بینیم که او یکی از بزرگ ترین 
استودیوهای انیمیشن ایران را هدایت می کند. او ادامه داد: عالوه بر او، چندین هنرمند 
از همان کارگاه ها امروز صاحب بزرگ ترین استودیوهای فیلم سازی در ایران و خارج از 
ایران هستند که هنوز با من در تماس هستند. هر چند که در نهایت آن مرکز فرهنگی 

هنری به »شرکت صبا« تبدیل شد و این جریان را متوقف کرد.
حقیقی با اشاره به این که پس از توقف کارگاه های آموزشی اش در مرکز صبا، شروع 
به نوشتن تجربیاتش کرده درباره موضوع کتاب »عروسک های متحرک« گفت: در این 
کتاب می آموزید که چطور می شود با استفاده از خمیر عروسک های ثابت و یا با استفاده 

از اسکلت  فلزی سبک عروسک متحرک درست کنید.

خبر

کرد  اعالم  نمایش  صنفی  شورای  سخنگوی 
در  فوتبال  نمایش  برای  باید  سینماداران 
سینمایشان از نیروی انتظامی مجوز گرفته و 
رضایت صاحبان فیلم های در حال اکران را 

نیز جلب کنند.
صنفی  شورای  سخنگوی  فرجی  غالمرضا 
از  جزییات  آخرین  بامهر  گفتگو  در  نمایش 
نمایش فوتبال در سینماهای کشور را اینگونه 
با  انتظامی  نیروی  که  شنیدیم  کرد:  تشریح 
نمایش فوتبال در سینماها موافقت کرده ولی 
اگر قرار است فوتبال در سینماها پخش شود 

باید مجوزهای قانونی رسما صادر شود.
باید  سینماداران  انجمن  کرد:  بیان  وی 
سینماهایی که شرایط پخش فوتبال را دارند 
به نیروی انتظامی معرفی کنند تا مجوزهای 
انتظامی  نیروی  سوی  از  زمینه  این  در  الزم 

صادر شود.

تاکید کرد:  نمایش  سخنگوی شورای صنفی 
عالوه بر آن سینماداران باید از صاحبان فیلم 
با  همزمان  آثارشان  نمایش  سانس  که  هایی 
نمایش فوتبال است، مجوز گرفته و رضایت آنها 

را کسب کنند.
فرجی اضافه کرد: بر اساس ضوابط و قوانین 
تواند  نمی  سینمادار  نمایش،  صنفی  شورای 
در زمان اکران فیلم، فوتبال نمایش دهد و به 
همین دلیل تاکید دارم که سینمادار باید مجوز 
الزم را از صاحبان فیلم هایی که سانس نمایش 
آثارشان با نمایش فوتبال تداخل دارد، نیروی 
انتظامی و اداره اماکن عمومی کسب کند و در 
صورت داشتن این مجوزها ما هم ممانعتی نمی 

کنیم.
که  کنم  می  تاکید  گفت:  پایان  در  وی 
سینماداران باید مجوز الزم برای پخش فوتبال 

را از نیروی انتظامی دریافت کنند.

نمایش فوتبال در سینماها بااجازه نیروی انتظامی 

کاریکاتور

از گمانه زنی های مختلف درباره خواننده سرود  پس 
روسیه  جهانی  جام  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم  رسمی 
اثر  این  اجرای  بر  مبنی  رودکی  بنیاد  رسمی  اعالم  و 
در  جدیدی  گزینه  دیگر  بار  عقیلی،  ساالر  توسط 

روزهای گذشته مطرح شده است.
جام  برای  ایران  فوتبال  ملی  تیم  ترانه  انتخاب  ماجرا 
به  را  فراوانی  های  ماجرا  و  ها  داستان  روسیه  جهانی 
محمد  و  قربانی  علیرضا  انصرف  از  پس  و  دید  خود 
نیز مطرح  معتمدی، گزینه هایی چون حامد همایون 
شدند و خبر اجرای یک ترانه از سوی عروسک محبوب 
و  حول  در  اتفاق  جدیدترین  خان«  »جناب  تلویزیون 
قرار  ها  رسانه  اختیار  در  که  ماجراست  این  حوش 

گرفته است.
بحرانی و سلطان احمدی که در دوره قبلی جام جهانی 
بار  این  بودند،  ساخته  مضمون  همین  با  کلیپی  نیز 
عروسک جناب خان را نیز با خود همراه کرده اند و قرار 
است بزودی کلیپی با حضور این سه نفر ساخته شود 
و همزمان با شروع بازی های جام جهانی از شبکه های 

مختلف سیما پخش شود.
جناب  است  قرار  که  بود  شده  اعالم  پیشتر  همچنین 
خان تیم ملی فوتبال ایران را در روسیه همراهی کند 

اما هنوز نتیجه قطعی اعالم نشده است.

کریمی بازیگر و کارگردان سینما که این روز ها در فرانسه به 
سر میبرد، پس از تماشای فیلم »همه می دانند« نظر شخصی 
خود در مورد ساخته جدید اصغر فرهادی را در اینستاگرامش 

بیان کرد. او نوشت:
»فیلم سازي کار سختي است. خیلي هم سخت به خصوص 
وقتي ابعاد فیلم ات بین المللي میشود و همه به اصطالح 
میخواهند ببینند که چه کر. ده ایهمه میداننِد فرهادی، َکِن 
امسال را افتتاح کرد و این یعنی کلی احساس خوب و خوب 
تَر آنکه می بینی و می شنوی که فیلم به شدت در گیشِه 
سخِت فرانسه موفق بوده است . سینمای ما ، اقتصاد ، حیات 
و استقاللش به این توجِه در گیشه آنهم در ابعاِد بین المللی 
احتیاج دارد . انگار باالخره زماِن آن رسیده که بجز نشانه های 
معرفتی و شاعرانگی که شاخِص قابِل اتکا و افتخارِ سینمای 
ماست ، جا براِی ورود به سالن های سینما و بازارِ فیلم های 

ایرانی باز شود.
همه میدانند را چند روز پیش در کن دیدم. یک پنه لوپه کروز 
و  باردِم عالي دارد و فرهادی با هوشمندی ، قلِب اثِر پلیسی 
_جنایی اش را به تیِم پر انرژی و درخشاِن تیِم بازیگری اش 
سپرده است و یک خانم هایده صفي یاري عالي ، با مونتاژي 
درخشان در چنین ژانری نیاز به یک مهندسی دقیق در اجزای 

قصه و شخصیت ها دارد و این تخصِص فرهادی است . 

به گزارش از مشاور رسانه ای پروژه: فیلمبرداری فیلم »به وقت 
طالق« به نویسندگی و کارگردانی حسن حجگذار پس از دو 
هفته تولید از نیمه گذشته و تاکنون تمامی بازیگران فیلم نیز 
مقابل دوربین رفته اند. همچنین تاکنون 6۰ درصد از پروژه 
انجام گرفته  برنامه ریزی های  براساس  و  رفته  دوربین  مقابل 
فیلمبرداری نیز تا اواخر هفته آینده در شهر شیراز به پایان 
می رسد. تدوین این فیلم هم به تازگی و همزمان با فیلمبرداری 
توسط محمد توکلی )تدوینگر فیلم های سینمایی »ردکارپت« و 
»الزانیا«( آغاز شده است. رضا رویگری، رامین پرچمی، خاطره 
ایرجی،  حاتمی، پرستو صالحی، فرج اهلل گلسفیدی، محسن 
زیبا علیزاده، نازی شجاعی، آرش رمضانی، غالمحسین لیاقت، 
همراه با هنرمندان خردسال باران کشاورزی، و )با حضور( پوریا 
پورسرخ بازیگران این فیلم هستند. باران عباسی، متین آراسته 

و النا جمشیدی هم دیگر بازیگران خردسال این فیلم هستند.
»به وقت طالق« مضمونی اجتماعی دارد و در خالصه داستانش 
آمده است: خانه ای سرد و بی بچه، آنطرف زرق و برق یک رویا، 
بارانی نازل می شود، زوج و خانه ای سرد، بر سر بودن باران، در 
جنگ... عوامل اصلی این پروژه عبارتند از: تهیه کننده: پیمان راد، 
طراح، نویسنده و کارگردان: حسن حجگذار، مجری طرح: پیمان  
کشاورز، دستیار یک  و برنامه ریز: حمیدرضا شوریده ، دستیار دو: 
سیدمحمدجواد رضوی ، منشی صحنه: نرگس امتیازی ، مدیر 

تصویربرداری: سعید براتی  و....

»جناب خان« خواننده تیم 
میل فوتبال در روسیه شد!

 خرب هایی اتزه از فیلم 
»به وقت طالق«

نظر نییک کریمی درابره 
»همه یم دانند«

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب 1397،پروژه های ذیل را از طریق  تجدید مناقصه عمومی 

به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

- داوطلبان می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روز از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداری به واحد امور قرار 
دادهای شهرداری ورامین مراجعه و اسناد تجدید مناقصه را دریافت و پیشنهادات خود را به دبیر خانه شهرداری تسلیم و 

رسید دریافت نمایند.)تلفن تماس:7-3۶242525 داخلی 3۶۶-3۶4(
- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی و کارشناسی به عهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعا ت و جزئیات در فرم شرایط  تجدید مناقصه موجود می باشد.

دهقان شهردار ورامین  تاریخ انتشار نوبت اول:1397/2/27   تاریخ انتشار نوبت دوم:1397/3/3

پروژه

جدولگذاری معابر سطح شهر 

آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر 

تکمیل زیر سازی و آسفالت بلوار 
30 متری کهنه گل

ردیف بودجه مصوب سال 1397

ردیف 83

ردیف 72 تا 81و 136و148تا 
150و 155 تا 159

ردیف126

اعتبار)ریال(

5/000/000/000

36/500/000/000

6/720/000/000

قیمت بر اساس

فهرست بهای راه،راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1397

فهرست بهای راه،راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1397

فهرست بهای راه،راه آهن و باند 
فرودگاه سال 1397

 نوبت اول

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همزمان با 
روزه جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، برنامه های 
ویژه ای از جمله برپایی پنج نمایشگاه را اجرا می کند.

به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری 
هنرهای  مدیر  دکامئی  محمد  تهران،  شهرداری 
تجسمی و امور موزه ها با اعالم خدمات رسانی رایگان 
موزه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت به  مناسبت روز جهانی 
موزه گفت: موزه ها در دنیا جزء اصلی ترین مقاصد 
گردشگری هستند که بازدید از آنها به خصوص در 
کشورهایی که از پشتوانه فرهنگی غنی برخوردارند، 
با استقبال فراوانی همراه است. این مراکز با توجه به 
نوع آثار در اختیار، موضوع فعالیت، سازمان مطبوع 

و ... به انواع مختلفی تقسیم می شوند.
باالبردن  منظور  به  موزه   جهانی  روز  افزود:  وی 
توسعه   در  موزه ها  نقش  اهمیت  مورد  در  آگاهی 
جوامع، توسط شورای بین المللی موزه ها )ایکوم( 
از سال ۱9۷۷ وارد تقویم جهانی شده است. ایکوم 
همه ساله شعاری را برای این روز در نظر می گیرد و 
به همین مناسبت در همه جای دنیا با اجرای ویژه 

برنامه هایی، این روز را جشن می گیرند. 
دکامئی با اشاره به تنوع کارکرد موزه ها و توجه به 

تاثیرات مختلف فعالیت این مراکز در توسعه فرهنگ 
شهروندی و گسترش شناخت بصری آنان از هنر و 
میراث هنری، افزود: شعار روز جهانی موزه  در سال 
۲۰۱۸ »ارتباطات خالق و نوین موزه ها، رویکردهای 
جدید، مخاطبان جدید« انتخاب شده است. شعاری 
که ضمن محوریت قرار دادن موزه ها؛ بر ارتباطات، 
خالقیت و مخاطب تاکید دارد و تشویق می کند تا 
با ارائه رویکردهای جدید، نقش و جایگاه موزه ها را 

قویتر از گذشته معرفی کند.
امور موزه های سازمان  مدیر هنرهای تجسمی و 
سازمان  گفت:  تهران  شهرداری  هنری  فرهنگی 
توجهی  قابل  تعداد  بودن  دارا  با  هنری  فرهنگی 
موزه، باغ موزه و خانه موزه جزء سازمان های اصلی 
متولی موزه داری در پایتخت و تنها نماینده رسمی 
ارائه خدمات موزه ای در شهرداری تهران است. بر 
همین اساس در راستای شعار سال ایکوم جهانی و 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، مجموعه ای از 
اقدامات و برنامه ها را برای روز جهانی موزه  و تداوم 

اجرا در طول سال 9۷ پیش بینی کرده است.
بازدید رایگان از موزه های سازمان فرهنگی هنری 

در روز جهانی موزه
و  محتوایی  وضعیت  تشریح  با  ادامه  در  دکامئی 

شیوه مدیریت این مراکز بیان کرد: سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران دارای ۱6 موزه است که 
شامل: ۲ باغ موزه، ۴ موزه، ۷ خانه موزه و ۳ خانه 
موزه شهید است که 5 مرکز به صورت تخصصی 
امور موزه ها  توسط مدیریت هنرهای تجسمی و 
و  نگهداری  مناطق  توسط مدیریت های  مابقی  و 
مدیریت می شوند، که توجه مدیران مناطق و اجرای 
این مراکز نقش مهمی در  برنامه های مرتبط در 

پویایی و فعال بودن موزه ها دارد.
فرهنگی  سازمان  موزه های  از  تعدادی  همچنین 
هنری به دلیل دارا بودن فضای نگارخانه، کارکرد 
بر  عالوه  مراکز  این  در  که  دارند،  موزه  گالری- 
فعالیت های موزه ای، نمایشگاه  دوره ای آثار هنری 

نیز برپا می شود.
در حوزه  مهم سال 9۷  برنامه های  از  گفت:  وی 
موزه های سازمان فرهنگی هنری استفاده حداکثری 
و  آثار  معرفی  برای  مجازی  فضای  ظرفیت  از 
اختصاصی  سامانه  راه اندازی  و  موزه ها  برنامه های 
نگارخانه ها و موزه های سازمان است که طراحی آن 
آغاز و امیدواریم تا پایان فصل پاییز شاهد راه اندازی 

این سامانه باشیم. 
محمد دکامئی در ادامه ضمن اشاره به تعدادی از 

برنامه هایی که به مناسبت روز موزه و هفته میراث 
فرهنگی در سازمان فرهنگی هنری انجام  می شود، 
گفت: رایگان بودن بازدید موزه ها در روز جمعه ۲۸ 
اردیبهشت ماه، نیم بها شدن بلیت موزه ها در هفته 
میراث فرهنگی )۲9 اردیبهشت تا ۳خرداد(، اجرای 
طرح »موزه در شب« در باغ موزه قصر و باغ موزه 
هنر ایرانی، برگزاری نمایشگاه گروهی »رویکردها 
گالری  در  ایران ۲«  معاصر  هنر  در  گرایش ها  و 
پردیس ملت با همکاری ایکوم، برگزاری نمایشگاه 
»نگاهی به عکس های جهان نما: استریوسکوپ های 
قاجاری« در موزه عکسخانه شهر، برگزاری نمایشگاه 
»مروری بر آثار اردشیر مجرد تاکستانی« در باغ 
موزه هنر ایرانی، نمایشگاه »برگزیده آثار گنجینه« 
موزه هنرهای دینی امام علی )ع( و ... از برنامه های 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.
امور موزه های سازمان  مدیر هنرهای تجسمی و 
فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه با تاکید 
بر اهمیت ارتباط و تعامل موثر موزه ها با شهروندان 
فرهنگی  سازمان  »موزه های  کتاب  انتشار  افزود: 
هنری شهرداری تهران«، طراحی سایت موزه ها و 
 QR نگارخانه های این سازمان و طراحی خدمات
موزه های  سایر  و  ایرانی  هنر  موزه  باغ  آثار  برای 

سازمان نیز در حال انجام است.
دکامئی مشارکت موزه های سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران با ویژه برنامه »شبکه سازی روابط 
عمومی ها، گامی برای فوق پیوستگی موزه ها« باغ 
موزه دفاع مقدس را از دیگر اقدامات این سازمان در 

هفته میراث فرهنگی برشمرد.

اعالم برنامه های سازمان فرهنگی هنری به مناسبت روز جهانی موزه

قربان محمدپور که به تازگی ساخت فیلم سینمایی »دختر شیطان« را به 
هانوی«  عنوان»عاشقی در  با  پروژه جدید خود  برای  است،  پایان رسانده  

درخواست پروانه ساخت داده است.
آئه  لی یونگ   از  هانوی«  در  سینمایی»عاشقی  فیلم  برای  دارد  قصد  وی 
)leeyoung-Ae( که مردم ایران او را با نام یانگوم می شناسند را دعوت 
به همکاری کند. در همین راستا قربان محمدپور کارگردان فیلم، سیمون 
فیلم  ایران  بخش  سرمایه گذار  غالمی  حسن  و  طرح  مجری  سیمونیان 
سینمایی »مالقات در هانوی« پس از دریافت پروانه ساخت فیلم به سئول 

می روند تا با مدیربرنامه های این بازیگر کره ای مذاکره کنند.
محصول  که  بمبئی«  »سالم  و  شیطان«  »دختر  سینمایی  فیلم  از  پس 
مشترک کشور ایران و هند بودند، فیلم سینمایی »عاشقی در هانوی« اولین 

فیلم تولید مشترک کشورهای ایران، کره و ویتنام محسوب می شود.
این فیلم به خاطر همکاری با کشور کره می تواند در ۸۰ هزار سالن سینمایی 

که در چین وجود دارد به نمایش درآید.

»یانگوم« بازیگر یک فیلم ایرانی می شود


