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پرداخت وام۵۰میلیونی

نوسازی مسکن اجباری شد

طرح ۱۵۵ ماده ای قانون 

» جامع انتخابات « نهایی شد

خودروسازان خواستار افزایش قیمت 

خودرو در سال 97 شدند
به گزارش زمان ، عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران 
از مصوبه هیات دولت مبنی بر تکلیفی شدن اعطای وام ۵0 میلیون 
تومانی نوسازی مسکن از سوی بانکها با سود 9 درصد و همچنین 

کاهش نرخ سود تسهیالت خرید مسکن....

به گزارش زمان ، محمدجواد کولیوند از نهایی شدن طرح 1۵۵ 
ماده ای »قانون جامع انتخابات« خبر داد و گفت: این طرح، طی این 
هفته برای دریافت نظرات به وزارت کشور ارائه می شود.طرحی که با 

عنوان »قانون جامع انتخابات« آماده شده...

به گزارش زمان ، عضو کمیسیون صنایع گفت: خودروسازان در 
جلسه مشترک با نمایندگان در کمیسیون خواستار افزایش قیمت 
خودروها شدند.مسئله اساسی خودروسازان این بود که با توجه به 

شرایط کشور باید قیمت خودرو افزایش یابد... 737

 معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اعالم پیگیری 
پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶ گفت که روش هایی را 

جهت پرداخت این پاداش به دستگاه های مسئول پیشنهاد داده است.
بــه گزارش زمان به نقل ازایســنا، علــی الهیار ترکمن در مــورد پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان فرهنگی سال ۹۶، اظهار کرد: تأمین اعتبار موردنیاز برای 
پرداخت پاداش پایان خدمت ســال ۱۳۹۶ یکی از اصلی ترین دغدغه های این 
معاونت اســت و با تالش های انجام شــده در زمان تنظیم الیحه بودجه ســال 

۱۳۹۷ کل کشــور، پیشنهاد تأمین آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به 
دولت ارائه و در تبصره ۴ الیحه بودجه آورده شد، متأسفانه در فرآیند بررسی 
و تصویب الیحه بودجه در مجلس شورای اسالمی این پیشنهاد مورد تصویب 
قرار نگرفت و محل تأمین اعتبار پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشســتگان 
سال ۱۳۹۶ از محل اعتبار بند )ز( تبصره )۱۶( قانون بودجه یعنی اعتبار حاصل 
از یک درصــد اعتبارات بانک های دولتی، شــرکت های دولتی ســود ده و 

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تعیین شد.
وی در ادامه افزود: اگرچه سازوکار تعیین شده در قانون بودجه برای حصول 
این منابع به صورت واریز ماهانه از ســوی خزانه به حســاب ردیف مندرج در 
قانون می باشــد، اما این معاونت تالش دارد با استفاده از ابزاری که در قوانین 
پیش بینی شــده این اعتبار را به صــورت یکجا دریافــت و در وجه فرهنگیان 
بازنشســته پرداخت نماید.وی ادامه داد: از این رو پیشــنهادهایی را به سازمان 
برنامه وبودجــه مطرح و پیگیری های الزم در دســت اقدام اســت، اما بدیهی 
است که تحقق این موضوع، با توجه به حجم اعتبار موردنیاز که بالغ بر ۴۰۰۰ 
میلیارد تومان است، مستلزم وجود نقدینگی و آمادگی خزانه داری کل کشور 
برای پرداخت آن می باشد، لذا این اطمینان داده می شود که همه همکاران در 
معاونت توســعه مدیریت و پشتیبانی این موضوع را در اولویت پیگیری دارند 
و تالش می کنند در کوتاه ترین زمان ممکن این پاداش در اختیار بازنشستگان 

سال ۱۳۹۶ قرار گیرد.

رئیــس کمیته مطالعات جمعیتی دبیرخانه شــورای 
عالی انقــالب فرهنگی گفت: نرخ رشــد جمعیت 

کشور کاهشی است.
به گــزارش زمــان بــه نقــل ازمهــر، محمدجواد 
محمــودی در برنامــه  تلویزیونــی اظهار داشــت: 
ســاالنه حدود ۹۵۰ هــزار نفر به جمعیت کشــور 
افزوده می شــود این در حالی است که زمانی این 
رقــم حدود دو میلیون نفر بــود. روی هم رفته نرخ 
رشد جمعیت به نوعی از ۳،۴ درصد به ۱،۲ درصد 
تقلیل یافته است.او ادامه داد: تعداد فرزندان نسبت 
بــه هر زن در ســال ۶۵ حــدود ۶،۵ فرزند بود این 
رقــم در ســال ۹۰ به ۱،۷ رســید و تا ســال ۹۵ این 
نــرخ به حدود ۲ افزایش یافت کــه این افزایش به 
دلیــل ازدواج جوانان دهه شــصتی بود.محمودی 
نرخ زاد و ولد در ســال ۹۰ را حدود ۱۸،۴ نســبت 
به هــر ۱۰۰۰ نفر عنوان کرد و افــزود: این رقم در 
ســال ۹۴ به ۱۹،۸۴ درصد رسید و این رقم در سال 
۹۶ بــه ۱۸ تقلیل یافت.سیدامیرحســین قاضی زاده 
هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
هم گفت: در دوره ای از رشــد جمعیت به سر می 
بریم که به آن می گوینــد پنجره طالیی جمعیت، 
طبیعتاً نیروی انسانی هر کشــور دلیل رشد و ترقی 
هر کشــور محسوب می شــود و در ایران این منبع 
تحصیلکرده هســتند.او افزود: چه جمعیت افزایش 
یابــد و چه کاهش، به دلیل افزایش امید به زندگی 
در ایران با خطر وجود سالمندان بیشتری در آینده 
مواجه خواهیم بود. حتماً زمانی می رسد که حدود 
۱۰ میلیون نفر باالی ۶۰ سال خواهیم داشت اگر تا 
ســال ۱۴۰۰ جمعیت میانسال کشور به حدی نباشد 
که چرخه اقتصادی کشــور را بگرداند یا صندوق 
بازنشســتگی را تأمین کند یا به نوعی اثرگذار باشد 
حتماً ســالمندان مــا در آن دوره برای حداقل های 

زندگیشان هم با مشکل مواجه می شوند.
قاضی زاده هاشــمی تأکید کرد: اگر رشد جمعیت 
فعال و شــاغل و ســالمند در کشــور به هــم بریزد 
مجبوریم که دروازه ورود مهاجران به کشور را باز 
کنیم.حســین مروتی کارشناس و پژوهشگر مسائل 
جمعیت هم گفت: ســال ها پیش سازمان ملل رشد 
جمعیت ایران در ســال ۱۴۸۰ حدود ۳۱ میلیون نفر 
پیــش بینی کرده بود که احتماال از هر دو نفر یکی 

باالی ۶۰ سال خواهند بود. 
این تصور و پیش بینی به قدری وحشتناک بود که 
بر سیاســت جمعیتی کشورمان اثر گذاشت.سال ها 
قبل هم شاهد تبلیغات زندگی تک فرزندی توسط 
وزیران بهداشــت وقــت بودیم که می تــوان این 
تصمیمات اشــتباه مدیریتی را خیانت محض عنوان 
کرد.علی اکبــر محزون مدیــرکل جمعیت مرکز 

آمار ایران هم گفت: آمار والدت های ثبت شــده 
در ســال های ۹۴ تا ۹۶ را بــه ترتیب یک میلیون و 
۵۹۴، یک میلیون و ۵۲۸ و در سال ۹۶ یک میلیون 
و ۴۸۷ نفر بود این در شــرایطی است که متولدین 

دهه ۶۰ در حال خروج از سن فرزندآوری هستند
.مروتی هم گفت: قانونی برای ممانعت با پیر شدن 
جمعیــت نداریم.امیرحســین قاضی زاده هاشــمی 
گفت: در ۷ ســال گذشته قوانینی داشتیم اما چندان 
اثرگذار نبوده است از دیگر اقدامات قانونی در این 
خصوص می توان به قانون جلوگیری از ناباروری 
اولیــه و حمایت بیمه ای از ناباروری ثانوی اشــاره 

کرد.
او افزود: تمایل به فرزندداری و تشکیل خانواده باید 
در مدارس و از سنین پایین به صورت یک فرهنگ 
آغاز شــود در زمان قدیم بازی با عروسک و تفکر 
مادر بودن در فرزندان وجود داشــت که حاال این 
تفکر و فرهنگ رنگ باخته است.محمودی گفت: 
ایجادفرهنــگ و قوانین مؤثر، وظیفه دولت اســت 
دولت می تواند با فراهم ســازی زیرســاخت های 
اثرگذار به رشــد مثبت جمعیت کشــور کمک به 
سزایی داشته باشــد.مروتی نیز گفت: ایران قبل از 
رسیدن به رشــد و توسعه مطلوب به پیری جمعیت 

خواهد رسید و این اصاًل خوب نیست. 
متأســفانه در مجلس هیچ تصمیــم و حمایتی برای 
جلوگیری و یا پیشگیری از سقط جنین نشده است 

و وزارت بهداشت هم همچنان اقدامی نمی کند.

محمدباقــر عباســی نیزدر یــک برنامــه رادیویی 
صحبت می کرد با اشــاره به نرخ باروری در کشور 
با اشــاره به اینکه در ۸ دهه اخیر جمعیت ایران بالغ 
بــر ۸ برابر افزایش پیــدا کرده اســت، اظهارکرد: 
افزایش جمعیت با ورود دنیا به قرن ۲۰ میالدی در 
تمامی کشــور های دنیا اتفاق افتــاد، به طوری که 
جمعیت دنیــا قبل از ورود به قرن بیســتم حدود ۱ 
میلیــارد بوده و امروزه به حــدود بیش از ۷ میلیارد 

نفر رسیده است.
بــه گفته وی، کاهش موالید در کشــور ســال ۶۵ 
شروع و موضوعات جدی و رسمی در حوزه تنظیم 
خانواده و کنترل جمعیت  نیز از ســال ۷۲ در ایران 

آغاز شده است.
عباســی با اشــاره به این که کارکردهای اجتماعی 
همواره عاملی مهــم در افزایش یا کاهش جمعیت 
یک کشور به شمار می آیند، اظهارکرد: در حالت 
کلی سیاست های تشــویقی برای افزایش جمعیت 
در کشــورهای مختلف تاثیر مطلوب و ماندگاری 

را در روند رشد جمعیت نداشته اند.
وی با بیان اینکه در موضوع سیاســت گذاری باید 
تمامی برنامه ها در راســتای یک هدف مشــخص 
طراحــی و تدوین شــوند، تصریح کرد: متاســفانه 
در حــال حاضر در حوزه کنترل جمعیت سیاســت 
واحــدی وجود ندارد؛ چرا کــه حرف های مطرح 
شــده در این حوزه مبنای علمی و هدف مشخص 
ندارند.مدیــر کل دفتر آمــار و اطالعات جمیعتی 
ثبــت احوال با اشــاره بــه این که طــرح و اجرای 
سیاســت گذاری بدون داشــتن آمایش های دقیق 
ســرزمینی امــکان پذیر نیســت، عنــوان کرد: در 
کنار موضوع کاهــش جمعیت که جامعه ایران را 
دســتخوش آســیب قرار داده است، موضوع عدم 
توزیــع درســت جمعیت نیز به حجم این آســیب 

دامن می زند.

نرخ رشد جمعیت کاهشی است 

»کاهش جمعیت«و »عدم توزیع درست جمعیت« 
عوامل آسیب رسان به کشور

»کاهش جمعیت«و 
»عدم توزیع درست جمعیت« 

عوامل آسیب رسان به کشور

پیگیری برای پرداخت پاداش
 پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سال ۹۶

رئیس کل گمرک:

 قاچاق از مبادی رسمی نداریم

2

سرمقاله

وظیفه نظارت را بُلد نکنیم!

نگاه روز

خودمان را به آلزایمر نزنیم!

اروپا متعهد به تضمین سرمایه 
گذاری خارجی در ایران 

در  نظارت  تشدید  دنبال آن  به  و  قیمت  افزایش 
این حوزه در بسیاری از فواصل و ایام سال بیشتر 
به گوش می رسد که یکی از این ایام، ویژه ماه 
مبارک رمضان است و  نظارت تشدید می یابد اما 
مشخص نیست که فلسفه حساسیت بر نظارت در 
این مواقع چیست و یا چرا باید کاالیی در ایامی از 

سال گران شود که نیاز به نظارت داشته باشد؟
این موضوع قابل بررسی است که یعنی نیاز به یک 
کاال بیشتر احساس می شود پس قیمتش بیشتر می 
شود به همین سادگی!!!  پس اِعمال قوانین نظارتی 
در سال های پیش منع چندانی حاصل نکرده که به 
این راحتی عده ای از فرصت سوء استفاده کرده و 
قیمت اجناس خود را باال می برند!گرانی و گرانی و 
گرانی اولین منشأش را همیشه به مسئوالن و فعاالن 
اقتصادی ربط می دهیم که نتوانسته اند با سیاست 
های اقتصادی الزم، جلوی افسار گرانی را بگیرند، 
اما گرانی که در ایام خاصی از سال اتفاق می افتد 

باز هم مسئولین مسبب آن هستند.
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7  مهناز همتی
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 »کاهش جمعیت« و »عدم توزیع درست جمعیت« 
عوامل آسیب رسان به کشور

 معصومه سلطانی

به گزارش زمان،  الهام امرکاشی -  بهرام قاسمی در نشست هفتگی خود با اصحاب رسانه، درجواب سوال خبرنگار زمان تصریح کرد: هیچ مذاکره دیگری جز موضوع برجام با اتحادیه اروپا نخواهیم 
داشت.قاسمی ادامه داد: جمعه آینده اولین کمیسیون مشترک بدون آمریکا به ابتکار ایران برگزار و در این کمیسیون موضوعاتی که ما مد نظر داریم مطرح و پیگیری خواهد شد. قاسمی ادامه داد: جمعه 

آینده اولین کمیسیون مشترک بدون آمریکا به ابتکار ایران برگزار و در این کمیسیون موضوعاتی که ما مد نظر داریم مطرح و پیگیری خواهد شد و غیر از این موضوعات چیزی وجود ندارد. 

  نرخ رشد جمعیت کاهشی است

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 هیچ مذاکره ای جز موضوع برجام نخواهیم داشت

1

رئیــس کل گمرک ایران بــا بیان اینکــه در حال 
حاضــر هیچ کاالی قاچاقی از مبادی رســمی وارد 
کشور نمی شــود، گفت: دستگاه های ارائه دهنده 
آمــار ۱۵ میلیارد دالری قاچاق از مبادی رســمی، 

باید پاسخگو باشند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، فرود عسگری 
درباره میزان میزان قاچاق از مبادی رســمی گفت: 
ما مدعی هستیم با کنترل هایی که از طریق سیستم ها 
انجام می دهیم و دریافت بارنامه و گواهی بازرسی 
از مبدا، کاالی قاچاقی از مبادی رسمی وارد کشور 
نمی شــود. وی، ۱۵ میلیارد دالر آمار رسمی قاچاق 
ورودی بــه کشــور را برآورد دســتگاههای دیگر 
عنــوان کرد و گفت: آنها باید پاســخگو باشــند و 
گمرک مســئول مبادی رسمی اســت. رئیس کل 
گمــرک با بیان اینکه در حال حاضر با فعال شــدن 
گمرک در مناطــق آزاد در ایــن مناطق هم دیگر 
قاچــاق کاال نداریم، افــزود: در راســتای مکانیزه 
کردن گمرک جمهوری اســالمی ایران و سیســتم 
های کنترلی در سال گذشته و امسال، دستگاههای 
ایکس ری فوق پیشــرفته ای تهیه شــده اســت و با 
قرارگرفتن این دســتگاه ها در مبــادی اصلی ورود 

کاال به کشــور مثل بندر شــهید رجایی، دوقارون 
و ســرخس ۱۰۰ درصد کاالهــای ترانزیتی از این 
ایکــس ری ها عبــور خواهنــد کــرد و کاالهای 
وارداتی که در سطح سه قرار دارند به وسیله ایکس 
ری ها کنترل می شــوند.وی با اشاره به راه اندازی 
دســتگاه های ایکس ری فوق پیشرفته در مرزهای 
اینچه بــرون و بازرگان گفت: این دســتگاه ها این 
امــکان را به کارشناســان ما می دهد کــه تصاویر 
ایکس ری ورودی و خروجی کانتینرهای ترانزیت 

را با هم مقایسه کرده و امکان ردیابی وجود دارد تا 
این کاال برابر با اظهارنامه باشد. معاون وزیر اقتصاد 
و دارایــی تاکید کرد: با نصب جی پی اس بر روی 
کانتینرها در صورت انحراف محموله از مســیر و یا 
توقف غیرمجاز کامیــون های ترانزیتی می توان به 
ســرعت آنها را ردگیری کــرد. ضمن اینکه پلمپ 
 RFID های کانتینرها در حال حاضر با تکنولوژی
انجام می شود که امکان جعل آن را غیرممکن می 
کند؛ به این ترتیب مســیر ترانزیتی کشور بسیار امن 
است. عســگری ضمن اعالم رقم ۷ میلیارد دالری 
صادرات تا ۲۹ اردیبهشــت ۹۷ گفــت: با توجه به 
تصمیمات جدید دولت و راه اندازی سامانه نیما تا 
به حال نه تنها صادرات کاال نســبت به سال گذشته 
۲۵ درصد افزایش داشــته بلکــه واردات کاال نیز با 
رقم ۶ میلیارد دالری تا ۲۹ اردیبهشــت ماه نشان از 
عدم تاثیر سیاســت های ارزی بــر واردات کاال به 

کشور دارد.
رئیــس کل گمرک گفــت: انواع کاالهــا از جمله 
کاالهای اساسی و قطعات منفصله خودرو به راحتی 
وارد کشور می شوند و بانک مرکزی هم به کاالهای 

وارداتی ارز مورد نیاز را اختصاص می دهد.
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اروپا متعهد به تضمین سرمایه گذاری
 خارجی در ایران 

با خارج شدن ایاالت متحده از برجام، دور از انتظار نبود که این کشور 
به دنبــال بازگرداندن تحریم ها علیه ایران باشــد، موضوعی که مدت 
کوتاهی پس از اعالم رسمی دونالد ترامپ ، توسط وزارت خزانه داری 

این کشور پیگیری شد.   
طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ، در پایان دوره ۹۰ روزه منتهی به 
۶ اوت ۲۰۱۸ )۱۵ مرداد ۱۳۹۷( تحریم های مربوط به تجارت طال و سایر 
فلزات گرانبها با ایران، انتقال دالر به داخل ، خرید دارایی های خارجی 
کشــورمان ، خرید اوراق قرضه )مشارکت( دولت ، سرمایه گذاری در 
صنعت خودروسازی ، فروش انواع هواپیما و قطعات آن به شرکت های 
ایرانی و نظایر آن دوباره اجرایی خواهد شد.همچنین در پایان دوره ۱۸۰ 
روزه منتهــی به ۴ نوامبر ۲۰۱۸ )۱۳ آبان ۱۳۹۷( نیز تحریم های دیگری 
که اغلب تحریم های ثانویه محسوب می شــوند، دوباره برقرار خواهد 
شد. تحریم بانک ها و مؤسســات مالی ایران، تحریم هرگونه معامله با 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت های وابسته به آن، تحریم های بیمه ای 
و تحریم های مرتبط با حوزه کشــتیرانی، ازجمله این تحریم ها هستند. 
آمریکا همزمان طی روزهای اخیر تحریم های خود را در مورد برخی 
شــرکت ها و »ولی اهلل سیف« رییس کل بانک مرکزی با اتهامات غیر 
واقعی آغاز کرد. آغاز تقابل آمریکا موجب شــد تا ایران ســایر طرف 
های اروپایی را محک بزند ، »محمد جواد ظریف « وزیر امور خارجه 
با ســفر به اروپا و دیدار با همتایان خود و همچنین »فدریکا موگرینی« 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که با توجه به عهد 
شــکنی آمریکا طرف اروپایی باید تضمین های الزم را بدهد. پس از 
این دیدار بود که موگرینی با بیان اینکه با هم برجام را حفظ می کنیم، 
تصریــح کرد: اروپا در پی حفظ برجام اســت و دراین خصوص اقدام 
خواهد کرد ، در پایان این نشست بیانیه ای منتشر شد مبنی بر اینکه اروپا 
تمامی راههای تداوم مناســبات با ایران را خواهد پیمود. یک روز پس 
از آن نیز سران اتحادیه اروپا در اجالس بلغارستان موضوع حفاظت از 
شــرکت های خود را درقبال تحریم هــای آمریکا به طور جدی مورد 
بررســی قرار دادند. تهدیدات آمریکا باعث شد تا شرکت نفتی توتال 
از ادامه فعالیت در پارس جنوبی منصرف شــود و در ادامه کاخ ســفید 
طی روزهای اخیر تعدادی دیگر از شرکت های اروپایی از جمله یک 
شرکت سوئیسی را تهدید کرد که در صورت تداوم مبادالت اقتصادی 

با ایران ، آنها را تحریم خواهد کرد.
 گزینه های گوناگونی برای مقابله با تحریم  های ایاالت متحده در نشست 
های اروپا مطرح شده است. یکی از پیشنهادات کمیسیون اتحادیه اروپا 
، انتقال مســتقیم پول به بانک مرکزی ایران است. در این شرایط بنگاه 
های اقتصادی اروپایی می توانند منابع مالی را برای پرداخت های خود 
بــه تهران دریافت کــرده و به نوعی تحریم های ترامــپ را دور بزنند. 
اجرای دوباره مقررات مقابله ای یکی از راهکارهای دیگری است که 
این کمیســیون آن را به بررسی گذاشت، اروپا این مقررات را در سال 
۱۹۹۶ و علیه آمریکا در زمینه محافظت از منافع تجاری خود اســتفاده 
کرده بود. این رویه حقوقی اتحادیه اروپا را قادر می سازد تا در صورتی 
که هر یک از شــرکت های معامله کننده با ایران از ســوی واشــنگتن 
مجازات شــدند، نهادهای اروپایی از دارایی های آمریکا در قاره ســبز 

این مبالغ را جبران کنند. 
در واقــع برنامــه هــای ایــن کمیســیون با »مقــررات مسدودســاز«  
)blocking statute( فعال می شــود و شــرکت های اروپایی را 
از رعایــت قوانین فرا ســرزمینی ایاالت متحده باز می دارد. همچنین 
اتحادیه اروپا تالش دارد برای تشویق سرمایه  گذاری در ایران، به بانک 
ســرمایه  گذاری اروپا مجوز بدهد تا برای برخی پروژه  ها به تهران وام 
بدهد. صیانت از ســرمایه گذاری خارجــی یکی از موضوعات مهمی 
است که به پویایی اقتصاد کشورهای مختلف جهان کمک می کند ، با 
رویکردی که ترامپ در خصوص برجام در پیش گرفت و هر ســه ماه 
یک بار اما و اگرهای تمدید داشت، سرمایه گذاران خارجی نسبت به 
حضور بلند مدت در ایران با دیده تردید می نگریستند با این حال تالش 
می کردند تا بازار ایران را از دســت ندهند.براســاس آمارهای رسمی 
برجام نقش مهمی در ورود ســرمایه های خارجی به کشور داشت ، در 
ماه های ابتدایی توافق برجام بسیاری از شرکت های معتبر بین المللی به 
ویژه از اروپا برای بررسی نحوه سرمایه گذاری در ایران در قالب هیات 
های مختلف وارد کشور شدند. در فضای مثبت ایجاد شده در دوره پسا 
برجام جایگاه ایران در رتبه بندی ســازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
پــس از نزدیک به یک دهه از ۷ به ۶ ارتقا یافت. رفع تحریم ها امکان 
سرمایه گذاری برای نوسازی و به روز نمودن صنایع کشور و رفع موانع 
حضور شرکت های خدمات فنی و مهندسی خارجی را فراهم آورد که 
تا پیش از توافق برجام دســتیابی به چنین نتایجی دور از ذهن بود. ثبات 
نسبی در فضای کسب و کار و مولفه های کالن اقتصادی به ویژه نرخ 
ارز، امکان ایفای نقش فعال در عرصه اقتصاد بین المللی و قابلیت برنامه 
ریزی مبتنی بر پیش بینی و آینده نگری در سرمایه گذاری را ایجاد کرد.

باید توجه داشت که برجام عالوه بر آنکه به طور مستقیم و از طریق لغو 
تحریم هایی مبتنی با ســرمایه گذاری خارجی، موجب افزایش سرمایه 
گذاری خاری در کشــور شــده به طور غیر مستقیم نیز به واسطه بهبود 
متغیرهــای کالن اقتصادی همچون نرخ تــورم ، بیکاری ، تولید و نرخ 
رشد و همچنین کاهش ریسک و افزایش امنیت اقتصادی زمینه را برای 
حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران خارجی فراهم نموده است. ایران از 
زمان لغو بســیاری از تحریم های اقتصادی و مالی، به رتبه سوم سرمایه 
گذاری هــای خارجی در خاورمیانه ارتقــا یافت . لغو تحریم ها درهای 
کشور را به روی موج جدیدی از سرمایه گذاری خارجی گشوده است.

 ایــران قبل از لغو تحریم ها در میان ۱۴ کشــور خاورمیانه از نظر میزان 
جــذب ســرمایه گذاری خارجی در رتبــه دوازدهم قرار داشــت و در 
فاصله ژانویه ۲۰۰۳ تا دسامبر ۲۰۱۵ سهم کشور از سرمایه گذاری های 
خارجی فقط ۱.۶۲ درصد بود. از زمان لغو تحریم ها در ژانویه امســال 
)دی ۹۴( مقام ایران به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده و با جلب ۱۱.۱۱ درصد 
از ســرمایه گذاری خارجی در منطقــه خاورمیانه پس از امارات متحده 
عربی و عربســتان قرار گرفته اســت. طبق گزارش های رسمی در سال 
گذشته بیش از ۵۰ میلیارد دالر توافق نامه سرمایه گذاری با کشورهای 
مختلف جهان نهایی شد بیش از ۳۰ میلیارد دالر از آن به مرحله امضای 
قرارداد رسید و افزون بر ۱۲ میلیارد دالر پروژه های آن تصویب ، خط 
اعتباری باز و اجرایی شد. اعداد و ارقام گویای تاثیر انکار ناپذیر برجام 
بر سرمایه گذاری خارجی است هرچند که هنوز تا محقق شدن اهداف 

برنامه ششم فاصله بسیاری وجود دارد.
براساس برنامه ششم توسعه باید ۲۵ درصد از منابع مورد نیاز برای رشد 
کشــور از طریق ســرمایه گذاری خارجی تامین شود که سهم سرمایه 
گــذاری مســتقیم خارجی از این رقــم ۱۵ میلیــارد دالر و روش های 
مشــارکتی حدود ۲۰ میلیارد دالر اســت و مابق باید از طریق فاینانس 
جذب شود. قضاوت در باره وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران 
با در نظر گرفتن رویگردانی آمریکا از برجام، تهدیدهای بی شمار این 
کشور علیه شرکت های خارجی طرف معامله با ایران و همزمان وعده 
هــای اروپا بر ماندن هنوز زود اســت و به نظر می رســد نمی توان در 
باره آینده سرمایه گذاری خارجی در ایران نظر داد چرا که اروپا نقش 
مهمی در ترسیم افق همکاری ها و افزایش سرمایه گذاری های خارجی 

در کشور دارد. 

تکذیب اظهارات منتسب به 
 FATF شمخانی در خصوص

 مرکز ارتباطات و اطالع رســانی دبیرخانه شورای 
عالــی امنیت ملی بــا صدور اطالعیــه ای اظهارات 
منتســب به دریابان شــمخانی در جلســه غیر علنی 
مجلس شورای اسالمی را تکذیب کرد.به گزارش 
زمان به نقل ازمهر، مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطالعیه 
ای اظهارات منتســب به دریابان شمخانی در جلسه 
غیر علنی روز یکشــنبه مجلس شــورای اسالمی را 
تکذیب کرد.در بخشی از این اطالعیه آمده است: 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی در جلســه غیر علنی 
روز یکشــنبه سی ام اردیبهشت که با هدف بررسی 
ابعادمختلف لوایح ۴گانه مربوط به مبارزه با پولشویی 
و تامین مالی تروریسم برگزار شد، تاکید نموده اند 
که نحوه مواجهه نمایندگان محترم مجلس شورای 
اســالمی با این لوایح واجد هیچگونــه جنبه و الزام 
امنیتی نبوده وصرفا به تشــخیص آنهــا مربوط می 
باشد.این اطالعیه با تکذیب برخی اظهار نظرها که 
حضور دریابان شمخانی در جلسه غیر علنی مجلس 
را با نظر مســاعد دفتر رهبر معظم انقالب نسبت به 
FATF مرتبط کــرده اند، می افزایــد: هیچ گونه 
تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری اسالمی ایران به 
FATF اتخاذ نگردیده و بیان مطالبی از این دست 
بدون توجه بــه ضرورتهای امنیت ملــی و صرفا با 
اغراض سیاسی مطرح می شود.در پایان این اطالعیه 
با ابراز تاسف نسبت به بی توجهی برخی نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی نســبت به رعایت حیطه 
بندی جلسات غیر علنی، تداوم این روند را موجب 
محدود شدن حضور وتعامل مقامات سیاسی، امنیتی 

و نظامی کشور با مجلس عنوان کرده است.

اجرای 300 برنامه در سالروز 
آزادسازی خرمشهر 

رئیــس بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع 
مقــدس، از برگزاری بیــش از ۳۰۰ برنامه مختلف 
فرهنگی ازجمله »رونمایی از ســامانه جامع اســناد 
دفاع مقدس« و »سامانه بازدید مجازی موزه انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس« در سی و ششمین سالروز 

بزرگداشت حماسه آزادسازی خرمشهر خبر داد.
بــه گزارش زمــان به نقل ازایرنا، ســردار ســرتیپ 
بســیجی بهمن کارگر به تبیین سرفصل برنامه های 
ویژه و عمومی پیش بینی شده وزارتخانه ها، سازمان 
ها و نهادهای کشــوری و لشــکری، ســازمان های 
مــردم نهاد و تمام ادارات کل حفظ آثار اســتان ها 
در پاسداشت حماسه آزادسازی خرمشهر پرداخت.

وی اظهار داشــت: سوم خرداد در تقویم کشورمان 
به عنوان روز مقاومت، ایثــار و پیروزی نامگذاری 
شده اســت؛ از این رو هر ساله در روزهای نخست 
خرداد ماه و همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر، 
مراسمی در کشور از سوی ســازمان ها و نهادهای 
لشــکری و کشــوری به همین مناســبت برگزار و 
این حماســه گرامی داشــته می شــود. رئیس ستاد 
مرکزی بزرگداشت سی و ششمین سالروز حماسه 
آزادسازی خرمشــهر توضیح داد: ویژه  برنامه  های 
امســال از دوم تا چهارم خردادماه برگزار می شود؛ 
روز چهارشــنبه دوم خــرداد با عنــوان »درس  ها و 
عبرت  های حماســه خرداد و گرامیداشت حماسه  
ســازان و فخرآفرینان« نامگذاری شده است که در 
این روز دســتاوردهای عملیات بیت المقدس برای 
مردم در برنامه های مختلف تبیین می شود و همچنین 
یاد و خاطره شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان 

آن عملیات غرورآفرین گرامی داشته خواهد شد. 

طرح آمایش سرزمین
 به زودی اجرا می شود

 معــاون امور مجلس و توســعه منطقه ای ســازمان 
برنامــه و بودجه کشــور از اجرای طــرح آمایش 

سرزمین خبر داد.
به گــزارش زمان به نقل ازســازمان برنامه و بودجه 
کشور، قاسم  رمضانپور نرگسی معاون امور مجلس 
و توسعه منطقه ای سازمان برنامه و بودجه کشور در 
آییــن تودیع و تکریم از خدمات  محمود نوربخش 
و معارفه مفیدغالمی راد، رئیس ســازمان مدیریت 
وبرنامه ریزی اســتان مازندران،  با اشاره به جاماندن 
اســتان های مازنــدران و گیــالن از شــاخص های 
توســعه، از اجرای طرح آمایش ســرزمین با هدف 
توسعه استان ها خبرداد.رمضانپور با اشاره به دیدگاه 
توســعه ای اســتاندار مازندران افزود: همه معتقدیم 
که رئیس ســازمان برنامه و بودجــه باید در تعامل 
تنگاتنگ با اســتاندار باشد که نه تنها نماینده دولت 

بلکه نماینده حاکمیت است.
معاون امور مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه 
و بودجه کشــور در ادامه  با بیــان  اینکه باید بخش 
خصوصــی را وارد عرصه فعالیــت کنیم، گفت: 
متاســفانه هردو اســتان مازنــدران و گیالن  به رغم 
تصور مسووالن بعد از انقالب که گمان می کردند 
این دو اســتان برخوردار هســتند، در شاخص های 
توسعه عقب ماندند.وی افزود:  طی ده سال آینده 
شــاهد تحوالت شــگرفی در اســتان های شمالی 

خواهیم بود.

اخبار

نگاه روز

علم بهتر از مال است، علم تو را پاس 
مي دارد و مال را تو پاس مي داري

کالمامیر

معــاون اول رئیــس جمهور با بیان اینکه دیپلماســی اقتصادی 
مهم تریــن ابزار برای مقابله با تحریم ها اســت، گفت: وزارت 
امور خارجه برای بسط روابط اقتصادی با کشورهای همسایه 

اقدامات الزم را انجام دهد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، جلســه ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی دیروز به ریاســت اســحاق جهانگیــری معاون اول 
رییس جمهور برگزار شد.جهانگیری در این جلسه با اشاره به 
گزارش دبیرخانه ستاد از برنامه های تدوین شده برای کاهش 
فقر گفت: در جامعه اسالمی ایران، مشاهده چهره خشن فقر و 
اینکه افرادی سر گرسنه بر بالین بگذارند غیر قابل تحمل است 
و مهمترین خدمتی که ما باید در این زمینه انجام دهیم تمرکز 
همه تالش ها برای زدودن چهره خشــن فقر از جامعه اســت.

معاون اول رییس جمهور افزود: ســال گذشته تصمیم گرفتیم 
که برای مقابله با فقر به افرادی که درآمد آنها پایین تر از سقف 
تعیین شــده باشد بتوانند مابه التفاوت درآمد خود را از دولت 
دریافــت کنند و برای این منظــور ۷۰۰۰ میلیارد تومان درنظر 
گرفته شد.وی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست 
دقــت کافی را برای شناســایی این گونه افــراد انجام دهند و 
پس از شناســایی نسبت به توانمند سازی آنان و پرداخت مابه 
التفاوت درآمــد اقدام کنند.جهانگیری همچنیــن با تاکید بر 
ضرورت تامین مســکن و ایجاد اشــتغال بــرای مددجویان و 
اقشــار کم درآمد جامعه، تصریح کــرد: در موضوع آموزش 

این افراد باید به این نکته توجه شود که در رشته هایی 
تحصیل کنند که بتوانند پــس از فارغ التحصیلی و یا 
گذرانــدن دوره های آموزش فنــی و حرفه ای وارد 

بازار کار شــده و خودشان به افرادی کارآفرین 
تبدیل شوند.معاون اول رییس جمهور با اشاره 
بــه اینکه مردم ایران همــواره آماده کمک به 
هم نوعــان خود هســتند، خاطر نشــان کرد: 
خیریه ها و نهادهای حمایتی متعددی توسط 
خود مردم فعال هستند و وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی می تواند با ایجاد مشــوق 
هایی برای مــردم و خیرین، از این ظرفیت 
ها در جهت کمک به اقشــار کم درآمد و 
آســیب پذیر جامعه استفاده کند.وی ادامه 

داد: دولت در تالش است برای افزایش رفاه 
عمومی جامعه، اقتصاد کشور را بزرگ کند و 
این یکی از سیاســت های اصلی دولت است 
که با بــزرگ کردن اقتصاد، درآمد ســرانه و 

رفاه عمومی جامعه را ارتقاء دهد.جهانگیری در 
ادامه ســخنان خود با اشــاره به بد عهدی آمریکا و 

خروج این کشــور از برجام اظهار داشت: با این اتفاق 
شــرایط جدیدی پیش روی کشــور قرار دارد که الزم 
است در این شرایط از دستگاه دیپلماسی به طور کامل 

حمایت شود تا دیپلمات های کشورمان بتوانند از مواضع 
جمهوری اســالمی ایران دفاع کننــد.وی افزود: وزارت 
امور خارجــه مذاکرات خود را با اتحادیه اروپا دنبال می 
کند تا راهکارهای ادامه برجام در صورت تحقق 
تضمین های مورد نظر جمهوری اســالمی ایران 
بررســی شــود.معاون اول رییس جمهور ادامه 
داد: آمریکا در تالش اســت تا با به کارگیری 
روش های مختلف به اقتصاد ایران آسیب بزند 
امــا دولت عزم جدی دارد کــه با تمام ظرفیت 
پای اداره کشــور بایســتد و از شــرایط بوجود 
آمده برای رشــد و توســعه اقتصادی کشــور 

استفاده کند.
جهانگیری افزود: در شــرایط جدید دیپلماسی 
اقتصادی مهم ترین ابزار برای مقابله با فشــارهای 
اقتصــادی و تحریــم هــای ظالمانــه آمریکاســت و 
وزارت امور خارجه باید برای بســط روابط اقتصادی 
بــا کشــورهای همســایه و کشــورهای هــدف و نیز 
کشــورهایی که در همه شرایط ســعی کرده اند روابط 
خود را با جمهوری اسالمی ایران حفظ و توسعه بدهند 
اقدامــات الزم را انجــام دهــد و از ظرفیت دیپلماســی 
عمومــی و بخش خصوصی به ویــژه اتاق بازرگانی برای 

توسعه روابط اقتصادی استفاده نماید.

جهانگیری تاکید کرد: تمرکز دولت بر زدودن چهره خشن فقر از جامعه

 دیپلماسی اقتصادی مهم ترین ابزار برای مقابله با تحریم ها است

ســخنگوی وزارت امــور خارجه درباره ادعــای یک روزنامه 
آلمانــی برای رایزنی اروپا، روســیه و چین درخصوص بســته 
پیشنهادی به ایران اظهار داشت: اتاق های فکر در راستای جنگ 
روانی علیه ایران و باحمایت کانون های مشخص سعی دارند با 
انتشــار اخبار غلط و ناقص افکار عمومی ایران و روابط ایران و 
اروپا را تحت تاثیر قرار دهند.به گزارش  زمان، الهام امرکاشی 
-  بهرام قاســمی دیروز در نشســت هفتگی خــود با اصحاب 
رسانه، درجواب سوال خبرنگار زمان تصریح کرد: هیچ مذاکره 
دیگری جز موضوع برجام با اتحادیه اروپا نخواهیم داشــت و 
رهبران اروپایی از خردمندی باالیی برخوردارند و می دانند که 
در چه موضوعاتی با ایران وارد مذاکره خواهند شد.قاسمی ادامه 
داد: جمعه آینده اولین کمیسیون مشترک بدون آمریکا به ابتکار 
ایران برگزار و در این کمیسیون موضوعاتی که ما مد نظر داریم 
مطرح و پیگیری خواهد شــد و غیــر از این موضوعات چیزی 
وجود ندارد. وی در ادامه با تأکید بر مذاکره فقط در چارچوب 
برجام، درباره خروج آمریــکا از برجام و نحوه همکاری های 
ایران و اروپا اظهار داشــت: بعــد از خروج نابخردانه آمریکا از 
برجام شرایط جدیدی ایجاد شده و با توجه به عالقه مندی اروپا 
و ســایر کشورها به استمرار برجام و اراده ای که برای ادامه آن 
وجود دارد، مذاکراتــی را با اروپا آغاز کردیم تا تضمین های 
الزم را برای حفظ این توافــق و انجام تعهدات طرف اروپایی 
کسب کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: مذاکرات 
ایران و اروپا ادامه خواهد داشت و ما انتظار داریم اتحادیه اروپا 
به خصوص اعضای ۱+۴ با ســازوکارهایی که بین خودشــان 
تعریف می شود، بتوانند تعهدات خود را در برجام انجام دهند. 
وی خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم به چنین شرایطی دست یابیم، 
مطلوب خواهد بود. توصیه ما به دولت های اروپایی این است 
که  تصمیمات الزم را هر چه زودتر اتخاذ کنند.قاسمی درعین 
حال گفــت: همانطور که آقای ظریف مطــرح کردند حرف 
کافی نیســت و ما به سخن نیاز نداریم .آنچه در عمل اتفاق می 
افتد مهم اســت. وی گفت: برای رسیدن به اطمینان، مذاکرات 
آغاز شــده اســت و ما در انتهای مذاکرات می توانیم قضاوت 
کنیــم و تصمیم بگیریم که اتحادیه اروپــا تا چه حد می تواند 
تعهدات برجامی خود و انتظارات ایران را برآورده کند.قاسمی 
همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: با خروج یک جانبه آمریکا 
از برجام، این کشــور نشان داد که دولت قابل اعتماد و شریک 
مطمئنی نیســت، کما اینکه قبل از برجام هم با خروج از برخی 

معاهدات خود، پشت کردن به موازین و قواعد جهانی را نشان 
داده بود. وی در خصوص سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا 
که قرار است راهبرد آن کشور را در مواجهه با ایران بیان کند، 
یادآور شد: طرح چنین موضوعی از جانب آمریکا، موضوعی 
شرم آور و مضحک و به طنز شبیه است ان هم از جانب کسی 
کــه از یک توافق بین المللی متکی به قطعنامه شــورای امنیت 
خارج شود و تحت شرایطی دیگر خواهان مذاکره مجدد باشد. 
وی تصریح کرد: رفتار آمریــکا دربرجام حکایت از این دارد 
که دولت این کشور در شرایط کنونی قابلیت مذاکره و تماس 
را ندارد و جمهوری اســالمی هم مواضع کامال شفافی نسبت 
به سیاســت های این کشور داشــته و دارد. قاسمی تاکید کرد: 
بــا توجه به رفتار خصمانه ایاالت متحده آمریکا، فکر می کنم 
هر آنچه منتشر شــده و یا برنامه جدیدی که ارائه خواهد شد، 
چیزی اســت عبث و جمهوری اســالمی ایران را با آن کاری 
نخواهد بود. قاســمی با بیان این مهم که "برجام اتفاق درستی 
بود"؛  پیرامون حمایت شــخصیت هــا و مراجع از تیم مذاکره 
کننده  اظهار داشت: برجام تصمیم نظام، دولت و همه مسئولین 
کشور بوده و حاصل تالش جمعی است و وزارت امور خارجه 
مجری سیاســت های کالن جمهوری اسالمی بوده است. وی 
افزود: برجام اتفاق درستی بود و مراجع محترم،علما و بسیاری 
از سیاستمداران و شخص مقام معظم رهبری به کرات با حمایت 
از تیم مذاکره کننده مواضع خود را اعالم کردند. ســخنگوی 
وزارت امور خارجه ادامه داد: این نمی شود که یک موضوع و 
کار بین المللی صورت بگیرد و بعد تحت هر شرایطی یکی از 
طرف ها که رویکرد خصمانه آن نسبت به ایران مشخص است، 
به تعهدات خود عمل نکند و مانع اجرای توافق شود و آن وقت 
ما به اپوزیسیون تبدیل شویم و بخواهیم دستاوردهای داخلی را 
متهم کنیم. وی اضافه کرد: محافل نابخردی که ایران ســربلند 
را نمی خواهند ســعی می کنند از این اهرم ها در جهت ایجاد 
شکاف در کشــور استفاده کنند. قاسمی یادآور شد: برجام در 
جای خودش تفاهم بسیار جامع و محکمی است و به همین دلیل 
آمریکا نتوانســت آن را تحمل کند و با کارشکنی در آن سعی 
کرد ایران را از بهره مندی از این توافق محروم کند.وی گفت: 
آمریکا چون نتوانست به موفقیت الزم دست پیدا کند، در یک 
وضعیت غیر معقول و با پیش بینــی غلط از رفتار ایران مجبور 
به خارج شــدن از برجام شد. ســخنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: اگر برجام از استحکام الزم برخوردار نبود، قطعا 
آمریکا دست به چنین اقدامی نمی زد که مقابل افکار عمومی 
جهان و قطعنامه شورای امنیت بایستد. سخنگوی وزارت امور 
خارجه درباره حضور ایران در ســوریه تشریح کرد: حضور ما 
در سوریه به درخواست دولت آن کشور بوده و هدف ما مبارزه 
با تروریسم است. تا زمانی که خطر تروریسم باشد و دولت آن 
کشور بخواهد ایران به کمک های خود ادامه می دهد. وی در 
ادامه درباره نقل قول ها از مقامات روسیه مبنی بر خروج نیروهای 

ایرانی از ســوریه و نیز تکذیبیه های پس از آن گفت: کســی 
نمی تواند ایران را مجبور به انجام کاری کند؛ چرا که سیاســت 
های مستقل خود را داریم و آنهایی باید از سوریه خارج شوند 
که بدون اجازه دولت آن کشور وارد سوریه شده اند. قاسمی در 
ادامه درخصوص اظهارات وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی 
مجلس، با بیان این نکته که جلسه غیرعلنی، معنای خاص خود 
را دارد، تبیین کرد: من در این جلســه حضور نداشتم و سخنان 
دقیق ایشان را ندارم، هر آنچه از جانب وزیر امور خارجه توسط 
برخی از نمایندگان از یک جلسه غیرعلنی مطرح شده به تصور 
من، کاری است نادرست، چرا که جلسه غیرعلنی معنای خاص 
خود را دارد.وی در عین حال گفت: اظهار نظرهایی که رسانه 
ها و اشخاص مختلف از جلسه غیرعلنی مجلس منتشر کردند، 
درست نیست و اساسا اظهار نظر دیگران از یک جلسه غیرعلنی 
برای من قابل درک نیســت. سخنگوی وزارت امور خارجه از 
نبودن مشکل در روابط ایران با عراق خبر داد و پیرامون انتخابات 
عراق و روابط ایران با این کشور بعد از انتخابات اظهار داشت: 
باید بعد از انتخابات دولت تشــکیل شــود و دولت ها موظف 
هســتند تعهدات خارجی خود را انجام دهند.ما با توجه به نوع 
روابط خوب با عراق مشکلی نخواهیم داشت.وی ضمن استقبال 
نتایج انتخابات عراق اظهار داشــت: در مرحله فعل و انفعاالت 
برای تشــکیل دولت عراق هســتیم، ابتدا ریاست جمهوری و 
بعد نخســت وزیر باید معرفی شوند. باید صبر کرد و دید کدام 
ائتالف می تواند دولت تشــکیل دهد.قاسمی تصریح کرد: ما 
کماکان عراق را همسایه خوبی می دانیم و به آرای مردم عراق 
وهر تصمیمی کــه بگیرند احترام می گذاریم."فروش اقامتگاه 
جزیره موریس" یکی دیگر از موضوعاتی بود که قاســمی به 
آن پرداخت و اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم پهلوی اول، ۶ ماه 
در آن سکونت داشته است و این ساختمان متعلق به ایران است 
و به علت دور بودن آن از سایر سفارتخانه ها و عدم استفاده از 
آن، احساس می شود حفظ و نگهداری این ساختمان هزینه بر 
است و امکان نگهداری آن وجود ندارد، فروش این ساختمان 
به دولت پیشنهاد شده ولی تاکنون هیچ تصمیم مشخصی اتخاذ 
نشده است. قاسمی در پاسخ به سوال دیگری درباره مذاکرات 
در شــبه جزیره کره اظهار داشــت: ما از صلح و امنیت در همه 
نقاط جهان به خصوص شبه جزیره کره حمایت می کنیم و این 
مذاکرات می تواند اتفاق مثبتی در صلح و امنیت محسوب شود. 
وی خاطرنشــان کرد: امروز شاید ما بتوانیم با استحکام بیشتری 
صحبت کنیم، ایاالت متحده نشــان داده اســت که شــریک 
مطمئنی نیســت و باید با هوشــیاری و دقت تمام با این کشور 
روبرو شد. قاسمی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پرداخت 
ریال به متقاضیان اخذ ویزا گفت: از طرف وزارت امور خارجه 
یادداشتی به سفارتخانه های خارجی مبنی بر اینکه از متقاضیان 
ریال دریافت کنند، ارسال شده است اما در حال حاضر از نتیجه 

عملیاتی موضوع اطالع دقیقی ندارم.

سخنگوی وزارت امور خارجه:

هیچ مذاکره ای جز موضوع برجام نخواهیم داشت

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران گفت:برای بومی سازی ۱۰ گروه کاالیی 
تجهیزات صنعت نفت ۵۵ قرارداد با سازندگان 

داخلی به ارزش ۱.۲ میلیارد دالر منعقد شد.
بــه گزارش زمان به نقل ازمهــر، رضا پدیدار با 
بیان اینکه ســهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت از 
درآمدهای نفتی، مربوط به بخش نگهداشــت 
تولید و توسعه است، گفت: با توجه به هزینه ها، 
با این رقم امکان پوشش دهی هزینه های توسعه 
صنعت نفت وجود ندارد، اما می توان بخشــی 
از هزینه های نگهداشت ســطح تولید را با آن 
پوشــش داد. مبلــغ ۶ میلیــارد دالری که وزیر 

نفت از آن به عنوان ســهم نوسازی و بازسازی 
تجهیزات صنعت نفــت نام برد، از همین محل 
تامین می شود.وی با اشاره به اینکه پروژه های 
نوسازی و بازســازی تجهیزات صنعت نفت با 
برگــزاری مناقصه ، به ســازندگان واگذار  می 
شــود، افزود: البته تاکنون مناقصــه ای در این 
زمینه برگزار نشــده است. اما برای بومی سازی 
۱۰ گــروه کاالیی تجهیــزات صنعت نفت ۵۵ 
قرارداد بــا ســازندگان داخلی بــه ارزش ۱.۲ 
میلیارد دالر منعقد شده که از این مبلغ ۲۰ تا ۲۵ 
درصد آن پرداخت شــده است.این کارشناس 
نفتی درباره همگام شــدن ســازندگان داخلی 

تجهیزات نفت با اســتانداردهای بین المللی با 
وجــود خروج آمریکا از برجــام، توضیح داد: 
به منظور ایجاد یک پروتکل اســتاندارد برای 
ســاخت تجهیزات نفتی داخلی، یک قرارداد 
چهار جانبه بین سازمان ملی استاندارد، معاونت 
مهندسی وزارت نفت، انجمن مدیریت کیفیت 
ایــران و انجمن ســازندگان تجهیزات صنعت 
نفــت ایران منعقد شــد که پــس از مدتی این 
قرارداد بین معاونت مهندســی وزارت نفت و 
سازمان ملی استاندارد محدود شد. در نهایت نیز 
مدیریت اجرایی آن نیز به انجمن نفت ســپرده 
شد. پدیدار ادامه داد: مشکلی در تولید کاالی 
با کیفیت و قابل رقابت در بازارهای بین المللی 
در داخل کشور نداریم چرا که تولید کنندگان 
بر اساس ویژگی های مورد نظر سفارش دهنده 
) data shit( کاال تولیــد می کنند و گواهی 
کیفیت الزم برای صادرات آن را از کشورهایی 
نظیر مالزی، ســنگاپور و کره جنوبی دریافت 
می کنند. به گفته وی اکنــون حدود ۴۰ تا ۵۰ 
قلم کاالی نفتی که بیشــتر شــامل ابزار دقیق، 
تجهیزات برقی و تجهیزات ثابت می شــود، به 
کشورهایی نظیر اتریش، سوئد، آلمان، مالزی، 
ترکیه، عراق، ترکمنستان، قفقازستان، ارمنستان 

و کره جنوبی صادر می شود. 
گفتنی اســت تجهیز کریســمس تری که در 
گذشــته انحصــار تولید آن بــرای آمریکا بود 

برای مصرف داخلی تولید شــده است. این در 
حالی است که شرکت های بزرگ تولیدکننده 
یــا وارد کننده تجهیزات خــاص صنعت نفت 
مشکلی در نقل و انتقال کاالهای خود به کشور 

ندارند.
 بیــژن زنگنه، وزیر نفت در فروردین ماه ســال 
جاری در گفتگــو با رادیو اقتصاد با اشــاره به 
انعقاد قراردادهای نفتی به حجم شــش میلیارد 
دالر با شرکت های ایرانی در سال جاری گفته 
بود: فهرســتی از کاالهای بــا کیفیت و قیمت 
مناســب ایرانی تهیه و ضمیمه اســناد مناقصه و 
قراردادها خواهد شد. شرکت های ایرانی برنده 
مناقصــه ها ملزم به خرید تجهیــزات مورد نیاز 

اجرای پروژه های نفتی از داخل هستند.
چندی پیش نیــز رضا خیامیــان، رییس هیات 
مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران با اشاره به مشــکالت موجود در تاییدیه 
استاندارد تجهیزات ساخت داخل گفت: زمانی 
که سازندگان تجهیزات نفتی اقدام به صادرات 
یا فروش کاالهای خود به ســایر کشورها می 
کنند، فقدان استاندارد API کاالها خودنمایی 
مــی کند. حتی در صورت تاییدیه دولتی ایران 
برای این تجهیزات صادراتی، تنها امکان فروش 
این تجهیزات به شــرکت های دولتی کشــور 
مقابل آن هم به صورت محدود با مشــکالت 

متفاوت وجود دارد.

عقد 55 قرارداد 1/2 میلیارد دالری 
با سازندگان داخلی تجهیزات نفتی
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تشریح انتظارات ایران
 از اروپایی ها در حوزه تجارت 

 ســید عباس عراقچی در خصوص تضمین هایــی که اروپایی ها باید 
برای ادامه فعالیت برجام به کشــورمان ارائه کنند، گفت: با توجه به 
اینکه زمان زیــادی از آغاز مذاکرات نمی گذرد، هم اکنون در حال 
بررسی تضمین های عملی، حقوقی، سیاسی هستیم که اروپایی ها باید 

ارائه کنند و در این رابطه ایده های زیادی وجود دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایســنا، معاون سیاسی وزیر امورخارجه  در 
خصوص مطالب منتشــر شده در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه دولت 
خروج آمریکا از برجام را پیش بینی می کرد از این رو برای مذاکره 
با اروپایی ها از رهبر انقالب اذن دریافت کرده اســت، اظهار کرد: به 
طور کلی باید گفت دیپلمات ها بدون دستورالعمل هیچ کاری انجام 
نمی دهد و با توجه به اینکه مامور کشورشــان محسوب می شوند در 
چارچوب دستوالعمل ذکر شده حرکت می کنند.وی در واکنش به 
اظهارات چند وقت پیش رییس جمهور فرانسه مبنی بر اینکه نمی توان 
شرکت ها را ملزم به تجارت با ایران کرد و نمی خواهند جنگ تجاری 
اســتراتژیک با آمریکا بر سر توافق هســته ای راه بیندازند، ادامه داد: 
این مهم یکی از مشــکالتی است که در مذاکرات باید شفاف شود؛ 
طبیعی است نه فرانسه و حتی کشورمان نمی تواند بخش خصوص را 
مجبــور به کاری کند اما می تواند فضا و شــرایطی را فراهم کند که 
بخش خصوصی با حمایت ها ترغیب به فعالیت شود.عراقچی گفت: 
از اروپایی ها انتظار داریم فضایی را فراهم کنند که کمپانی هایشــان 
تحت حمایت دولت هایشــان با ایران فعالیت کنند.عضو ارشــد تیم 
مذاکره کننده کشورمان تصریح کرد: خواهان این امر هستیم در چند 

هفته ای که رییس جمهور گفتند مذاکرات به اتمام برسد.   

چشم عربستان به سامانه های موشکی اسرائیل

 نتایج پژوهش یک مرکز اســرائیلی نشان داد، موشک های بالستیک 
یمن به دلیل دقت باالی هدف گیری و ارتقای فنی بســیار خطرناک 
هســتند.به گزارش زمان به نقل ازایســنا، ســایت خبری مصر ۲۴ در 
گزارشــی می افزاید: بر اســاس نتایــج تحقیقی که از ســوی مرکز 
پژوهش های استراتژیک »بیگن« وابســته به دانشگاه »برایالن« منتشر 
شد، موشک های بالستیکی که از ســوی نیروهای وابسته به انصاراهلل 
یمن شــلیک می شــوند، به دلیل دقت باال در هدف گیری و ارتقای 
فنی بســیار خطرناک هستند.در این تحقیق آمده است، صنایع نظامی 
اسرائیل می توانند وارد بازار سالح عربستان شده و نقش بزرگی را در 
تجهیز ریاض به ســامانه های نظامی که به دلیل چالش های امنیتی اش 
بــه آنها نیاز دارد، ایفا کنند.در ادامه این تحقیق تاکید شــده اســت، 
تهدیداتی که در پی شــلیک موشک های بالستیک از سوی انصاراهلل 
علیه عمق خاک عربســتان وجود دارند، احتمال درخواست عربستان 
بــرای خرید ســامانه های دفاع هوایی اســرائیل جهت مقابلــه با این 
موشــک ها را افزایش می دهد.نتایج تحقیقی که از ســوی این مرکز 
اسرائیلی منتشر شد، فاش کرد، عربستان در سال جاری میالدی نسبت 
به خرید سامانه های دفاع موشکی اسرائیل به ویژه سامانه »گنبد آهنین« 
و سامانه »تروفی« تمایل نشان داده و این مساله بر بروز تغییری بزرگ 
در روابــط ریاض-تل آویــو داللت دارد.در این تحقیق تاکید شــده 
است، سال ۲۰۱۵ شــاهد آغاز گسترده روابط میان ریاض و تل آویو 
بود و عربســتان تالش داشــت از روابط خود با اسرائیل برای تقویت 
قــدرت بازدارندگی و دفاعی اش و ارتقای آن برای مقابله با ایران در 
منطقه استفاده کند، عربســتان می تواند میدانی برای سنجش کیفیت 
سامانه های دفاع هوایی اسرائیل باشد.همچنین در تحقیق یادشده آمده 
است، سلمان بن عبد العزیز، پادشاه عربستان با درک نیاز کشورش به 
تقویت ســامانه های دفاع هوایی ماه اکتبر به روسیه سفر کرده و یک 
قرارداد ســه میلیارد دالری را به امضا رســاند، به موجب این قرارداد 
مســکو متعهد شد، سامانه  دفاع هوایی پیشــرفته اس ۴۰۰ را به ریاض 
تحویل دهد.در این تحقیق اسرائیلی، تمایل ریاض به خرید اسلحه از 
مسکو به توسعه همکاری ها میان این دو کشور در بسیاری از زمینه ها 
از جمله مهار بحران های منطقه ارتباط داده و تاکید شده، عربستانی ها 
برای تحت فشار گذاشتن انصاراهلل بر نزدیک کردن خود به روس ها 
حساب باز کرده اند.طبق تحقیق مذکور، در حال حاضر عربستان برای 
دفع موشــک هایی که از یمن شلیک می شــوند، بر سامانه پاتریوت 
آمریــکا تکیه کرده ، عربســتان در ســال ۲۰۱۵ ســامانه دفاع هوایی 
»تاد« آمریکا را به قیمت ۱۵ میلیارد دالر خریداری کرد.عربســتان و 
آمریکا از ۲۵ مــارس ۲۰۱۵ حمالت خود علیه یمن را آغاز کردند، 
در این مدت حدود ۴۰ هزار غیرنظامی به شــهادت رســیده و زخمی 
شده ، همچنین خانه های مســکونی، تاسیسات عمومی و خصوصی، 
زیرساخت های اقتصادی و تجاری یمن تخریب شده اند.از ابتدای سال 
جاری میالدی پاســخ یمن به این حمالت شدت یافته و با سامانه های 
موشکی ســاخت خود مانند بدر ۱ و یا سامانه های ارتقا یافته از روی 
موشک های روس مانند قاهر ام ۲ و برکان ۲ اچ عمق خاک عربستان 

را هدف قرار داده و اهدافی را در ریاض منهدم می کند.

ارجاع سوال از رئیس جمهور 
به هیئت  رئیسه مجلس

نایب رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با اشاره 
به بررســی تقاضــای ۱۰۸ نماینــده مجلس برای 
ســوال از رئیس جمهور درباره بررســی وضعیت 
سپرده گذاران موسســات مالی و اعتباری گفت: 
با توجه به قانع نشدن سوال کنندگان از پاسخ های 
اقتصادی  کمیســیون  رئیس جمهور،  نماینــدگان 
ســوال را به هیئت رئیســه ارجــاع داد.به گزارش 
زمــان بــه نقل ازایســنا، ســید فرید موســوی در 
توضیح جلسه دیروز کمیســیون اقتصادی درباره 
بررسی ســوال از رئیس جمهور گفت: تعدادی از 
نمایندگان سوالی درباره موسسات پولی و بانکی 
و موسســات غیرمجــاز از رئیس جمهــور مطرح 
کردنــد کــه دولت این ســوال را از نظر شــکلی 
وارد نمی داند چون معتقد اســت این ســوال قبال 
مطرح شــده و برخی از نمایندگان امضایشــان را 
پس گرفته اند.وی افزود: همچنین با توجه به ارائه 
گزارشی از کمیســیون اقتصادی درباره تخلفات 
بانک مرکزی با استناد به ماده  ۲۳۶ به قوه قضائیه 
و مباحث مطرح شــده معتقد بودند که دیگر این 
ســوال وجاهتی بــرای طرح ندارد. ایــن موارد را 
پیش از این به کمیســیون ارجــاع داده بودند که 
کمیســیون نیز موضوع را به اطالع رئیس مجلس 
رســاند. رئیــس مجلس دســتور داد کــه به دلیل 
جدید بودن ســوال و حســب ماده ۱۲۱ آیین نامه 
داخلی باید مجددا ســوال در کمیسیون اقتصادی 
بررســی شود.موســوی اضافه کرد: براین اساس 
دیروز کمیســیون اقتصادی در جلسه ای با حضور 
نمایندگان رئیس جمهور سوال را مورد رسیدگی 
قرار داد که به دلیل قانع نشــدن ســوال کنندگان، 

گزارش جلسه به هیئت رئیسه ارجاع شد.

تکذیب خبر شهادت مستشاران 
ایرانی در فرودگاه حماه

یک منبع نظامی ســوری خبر شــهادت مستشاران 
ایرانی در انفجار فرودگاه نظامی حماره را تکذیب 
کرد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یک منبع نظامی 
در اتاق عملیات سوریه در گفت وگو با خبرنگاران 
اعالم کرد که در برخی رسانه ها اخباری در رابطه با 
انفجار دو روز پیش فرودگاه نظامی حماه و شهادت 
برخی از مستشــاران نظامی ایران منتشــر کرده اند.

وی افزود: این خبر صحــت ندارد و ما در فرودگاه 
نظامی حماه مستشار نظامی نداریم، همچنین در این 
فرودگاه هیچگونه اخبــار و تجهیزات نظامی ایران 
و یا غیرایرانی وجود ندارد. بر اســاس این گزارش، 
برخی رسانه ها مدعی شده بودند که در انفجار روز 
جمعه گذشته فرودگاه نظامی حماه سوریه بیش از 

۵۰ مستشار ایرانی به شهادت رسیده اند.

پایان آتش بس موقت
 در جنوب دمشق

خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، از پایان آتش بس 
موقت در منطقه »الحجر االســود« در جنوب دمشق 
و از ســرگیری عملیات نظامی علیــه داعش در این 
منطقه خبر داد.به گزارش زمان به نقل ازایسنا، یک 
منبع نظامی ســوری اعالم کرد که شامگاه یکشنبه 
به دالیل انســانی و به منظور خروج کودکان، زنان 
و افراد ســالخورده از منطقه الحجر االسود، در این 
منطقه آتش بــس موقت اعالم شــده بود.این منبع 
نظامــی در ادامه گفت: ایــن آتش بس موقت ظهر 
دیروز )دوشــنبه( پایان یافت و به دنبال آن بالفاصله 
ارتــش ســوریه عملیــات مقابله بــا گروهک های 
تروریســتی داعــش را در منطقه الحجر االســود و 
اردوگاه الیرموک بار دیگر از سر گرفت.منابع امنیتی 
و نظامی ســوریه در این راستا گزارش دادند، ارتش 
سوریه توانســت دیروز بعد از درگیری های خونین 
با داعــش دایره کنترل خود را بر اردوگاه الیرموک 

بسط دهد.

خبرخبر

آگهی مناقصه
شهرداری ماهدشت درنظر دارد اجرای پروژه های:

1-زیرسازی معابرسطح شهربا اعتبار برآوردی 8/000/000/000 ریال 
2-ادامه زیرسازی بلوار بسیج با اعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال
3-جدولگذاری معابرسطح شهربااعتباربرآوردی 7/000/000/000 ریال

4-آسفالت معابرسطح شهر بااعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال
رابه پیمانکاران واجد شرایط دارای :

الف: اساسنامه واسناد ثبت شرکت وگواهی آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه رسمی.
ب : گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط باموضوع مناقصه.

ج : گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی.
د: گواهینامه ثبت نام درنظام مالیات برارزش افزوده معتبر.

ه : دارای سوابق اجرایی مرتبط.
واگذار نماید.لذا ازمتقاضیان دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه وآگاهی ازسایر شرایط ازتاریخ درج آگهی 
حداکثرتاپایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1397/03/13 بادردست داشتن اصل ورونوشت اسناد یادشده نسبت 
بیشترباشماره  اطالعات  کسب  ویاجهت  وپیمانها(اقدام  قرارداد  )امور  امورمالی  ازواحد  اسنادمناقصه  دریافت  به 

تلفن 37309790-026 تماس حاصل فرمائید.
-شهرداری در رد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست.

-هزینه درج آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.
شهرداری ماهدشت

آگهي مزایده
شهرداری وحیدیه در نظر دارد به استناد مجوز واصله از سوی شورای اسالمی شهر به شماره 33/389 به تاریخ 

96/07/13 نسبت به برگزاری مزایده حضوری 6 دستگاه از ماشین آالت و خودروهای شهرداری طبق جدول ذیل اقدام نماید :

لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آورد، جهت بازدید از خودروها و دریافت فیش جهت واریز مبلغ ضمانت نامه بانکی حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی 
نوبت دوم به امور مالی شهرداری وحیدیه مراجعه نمایند. در ضمن مزایده در محل واحد موتوری شهرداری وحیدیه راس ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 97/03/19 برگزار خواهد شد و 
پیشنهاد دهندگان می بایست در مزایده حضور داشته باشند و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی نیز به صورت مساوی به عهده برندگان 
مزایده می باشد و به پیشنهادات مشروط و فاقد ضمانت  نامه بانکی معتبر ترتیب اثر داده نخواهد شد.  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 6۵636200 تماس حاصل نمایید. 
شهرداری وحیدیه

ردیف
1
2
3
4
5
۶

نوع ماشین آالت/ خودرو
کامیون زباله کش مدل 1380

پراید مدل 1382
پراید مدل 1382

وانت مزدا مدل 1382
وانت مزدا مدل 1383
وانت پیکان مدل 138۶

قیمت پایه کارشناسی
320/000/000 ریال
30/000/000 ریال
55/000/000 ریال
85/000/000 ریال
۹5/000/000 ریال
40/000/000 ریال

مبلغ تضمین بانکی جهت شرکت در مزایده
1۶/000/000 ریال
1/500/000 ریال
2/750/000 ریال
4/250/000 ریال
4/750/000 ریال
2/000/000 ریال

توضیحات
ال پی ظرفیت 8 تن

صبا جی تی ایکس رنگ سفید شیری
صبا جی تی ایکس رنگ سفید شیری روغنی

نوک مدادی متالیک تیپ 2000
نوک مدادی سرمه ای تیپ 2000

سفید روغنی تیپ 1۶00

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی ماشین سواری پژو 405 مدل 1388 به شماره شهربانی 82-832ج37 
و شماره موتور 12488028145 و شماره شاسی NAAM01CA99E823696 به نام 

بابلروح اله حسین زاده اطاقسرا مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی
برگ سبز ماشین سواری سایپا تیبا مدل 1394 به شماره شهربانی 82-819ص75 
نام  به   NAS811100F5822606 به شماره موتور 8201970 و شماره شاسی

بابلجالل محمد حسینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی احضار متهم 
فاطمه سپهوند  در خصوص شکایت  پرونده کالسه 9510406611001844  در 
2-حدیث شمشیری  جان  کرم  فرزند  سپهوند  1-مصطفی  علیه  جان  کرم  فرزند 
فرزند اله رحم دائر بر ضرب و جرح عمدی به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
متهم و در راستای ماده 174 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 نامبرده 
از تاریخ نشر آگاهی تا ظرف 30 روز در شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب حاضر گردد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر 

بعمل می آید . 
شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد 

 نوبت اول نوبت اول

شهرداری ماهدشت

رئیس قــوه قضاییــه، باتاکید بر برخــورد قاطع 
وقانونی ســازمان تعزیرات حکومتی و دســتگاه 
قضایی با افزایش نامتعارف قیمت کاالها، گفت: 
به هیچ عنــوان اجازه نخواهیــم داد که عده ای 
ســودجو از برخی مشــکالت اقتصادی موجود 
ســوء اســتفاده کنند و این فضا را بســتری برای 

سودجویی خود قرار دهند.
بــه گــزارش زمان بــه نقــل ازایســنا، آیت اهلل 
آملی الریجانی با اشــاره بــه جنایات اخیر رژیم 
صهیونیســتی در جریان انتقال سفارت آمریکا به 
بیت المقدس و به شــهادت رساندن بیش از ۶۰ 
فلســطینی و مجروح ســاختن ۲۷۰۰ تن، مسبب 
و مســئول اصلی این اقدامات را آمریکا دانست 
که با نشان دادن چراغ سبز به صهیونیست ها این 
فجایــع را رقم زده اند. آملــی الریجانی گفت: 
مردم مظلوم فلسطین که در طول ۷۰ سال گذشته 
دائماً در مبارزه و آوارگی بوده اند به خوبی می 
دانند که همچنان باید به مقاومت خود ادامه دهند 
و آمریکا نیز بداند که دیگر نمی تواند بر جنایات 
رژیم صهیونیســتی و اشــغال ســرزمین فلسطین 
توسط این رژیم غاصب، سرپوش بگذارند.رئیس 
قوه قضاییه تاکید کرد: مسلمانان در سراسر دنیا، 
بیت المقدس و مســجداالقصی را قبله نخســت 
خود می دانند وامروز مســاله فلسطین تنها مساله 
یک ملت مظلوم ومحصور نیســت بلکه مســاله 
جهان اســالم و نزدیک به دو میلیارد مسلمان در 
سراسر جهان است.آملی الریجانی با بیان اینکه 

نمایش هــای ظاهری آمریکا دیگــر خریداری 
در ســطح افکار عمومی جهان ندارد، به ضعف 
و سرســپردگی برخی حکام کشورهای اسالمی 
درمقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد 
وافزود: گرچه این سرسپردگی ها موجب تشجیع 
جنایتکاران شــده تا به قول خودشان وارد معامله 
قرن شــوند اما وجدان های بیــدار می دانند که 
حساب مسلمانان از حساب این حکام جداست و 
پیروزی قطعی از آن ملت مظلوم فلسطین خواهد 
بود.رئیس قــوه قضاییه، یکی دیگر از پیامدهای 

جنایات رژیم صهیونیستی و رفتار آمریکا در قبال 
این  جنایات را آگاهی هرچه بیشتر افکار عمومی 
جهان نسبت به برخورد دوگانه غرب با موضوع 
حقوق بشر دانســت و خاطرنشان کرد: سکوت 
مرگبار دولــت های غربی ومجامــع بین المللی 
در مقابل این جنایات، تأســف بار است. گرچه 
گاهی ندایی ازجایی بلند می شود اما همه شاهد 
هستند که وقتی یک تبعه آمریکا یا اروپا در نقطه 
ای از جهان کشته می شود چه فضاسازی رسانه 

ای عظیمی می کنند.

 این در حالی اســت که طی فقــط چند روز ۶۰ 
نفر از مردم مظلوم فلســطین به شهادت رسیده و 
۲۷۰۰ تن مجروح شده اند اما خبری از فریادهای 
حقوق بشــری که گوش فلــک را کر می کند، 

نیست. 
وی  با تاکید بر تالش دســتگاه قضایی و ســایر 
دستگاه ها در جهت حفظ حقوق عامه، یکی از 
مظاهر آن را رســیدگی به وضع بازار برشمرد و 
اظهار کرد: قطعاً دولت محترم برای اداره اقتصاد 
کشور باید طرح هایی داشته باشد اما برنامه های 
دولــت ، مانع از انجام وظایف دســتگاه قضایی 
نیست. آملی الریجانی افزود: جمهوری اسالمی 
می تواند بر مشکالت اقتصادی فائق آید ودولت 
نیــز در ایــن زمینه تــالش می کند اما ســازمان 
تعزیرات حکومتــی و قوه قضاییه قطعاً در مقابل 
عده ای ســودجو که قصد سوء استفاده از برخی 
شــرایط را دارند، از حقوق مــردم دفاع خواهند 
کرد و در شــرایطی که کشور با رکود و پاره ای 
چالشــهای اقتصادی دیگر مواجه اســت مجال 

سوءاستفاده عده ای سودجو را نخواهند داد.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشــان کرد: خوشبختانه 
دولت محترم با اتخاذ سیاست هایی توانسته است 
ارز الزم را برای مصارف معین و مورد نیاز مردم 
تامین کند. البته شــاید خألهای کوچکی نیز در 
این زمینه وجود داشته باشد که برطرف می شود 
و بر این اســاس دلیلی ندارد کــه قیمت کاالها 

بویژه تولیدات داخلی افزایش یابد.

هشدار رئیس قوه قضاییه به سودجویان اقتصادی کشور؛

 با افزایش نامتعارف قیمت ها برخورد قاطع خواهد شد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، 
از نهایی شدن طرح ۱۵۵ ماده ای »قانون جامع 
انتخابات« خبر داد و گفت: این طرح، طی این 
هفته برای دریافت نظرات به وزارت کشــور 

ارائه می شود.
به گــزارش زمان به نقــل از مهر، محمدجواد 
کولیونــد از آماده شــدن طــرح »قانون جامع 
انتخابات« در کمیسیون شوراها و امور داخلی 

کشــور خبــر داد و اظهار داشــت: علی رغم 
چندبار اعــالم به دولت از ســال ۹۲ تاکنون، 
متأسفانه الیحه جامع انتخابات از طرف دولت 
به کمیســیون نیامده و تقریبــاً می توان گفت 
بعید اســت که دولت الیحــه  ای به مجلس به 
مجلس ارائه دهد.وی با بیان اینکه طرح جامع 
انتخابات ۱۵۵ مــاده دارد، افزود: این طرح در 
پی جلسه هفته گذشــته با کارشناسان وزارت 

کشور و شــورای نگهبان در کمیسیون نهایی 
شده و این هفته به وزارت کشور ارائه می شود 
تا بررســی کرده و نظراتشان را اعمال کنند و 
آن را در قالب الیحه به کمیسیون ارائه دهند، 
چرا کــه چنین طرحی حتماً بــار مالی دارد و 
لــذا باید به صورت الیحــه از طرف دولت به 

مجلس بیاید.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
با اشــاره به چندین بار اتمــام حجت با دولت 
برای ارائه الیحه جامع انتخابات و با بیان اینکه 
چاره ای جز ارائه الیحه نیســت، تصریح کرد: 
باید نظام انتخاباتی کشــور بــه صورت کلی 
تغییر یابد، لذا باید این موضوع بدون بار مالی 

به مجلس تقدیم شود.
کولیوند اظهار داشت: طرحی که در کمیسیون 
شوراها آماده شــده با الیحه ای که در دولت 
متوقف مانده، اختالف  زیادی ندارد، هرچند 
که ما از ســال ۹۲ تاکنون منتظــر ارائه الیحه 

بوده ایم، اما دولت این کار را نکرده است.
وی بــا بیان اینکــه نمی خواهیم ایــن کار ابتر 
بمانــد، افــزود: می توانیم طــرح را به وزارت 
کشــور ندهیم و موادی را که بــار مالی دارد، 

از آن حذف کنیم، اما با این شــیوه کار ناقص 
می شــود و هدفی کــه برای ســاماندهی نظام 
انتخاباتی کشور مد نظر بوده، محقق نمی شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
تأکید کرد: با توجه به اینکه وزارت کشور هم 
از مدتی قبل بــر روی الیحه خود کار کرده، 
طبیعتاً بررسی و اعمال نظر در خصوص طرح 
مجلس نباید زیاد طول بکشــد و باید سریعتر 

الیحه خود را به مجلس ارائه دهند.
 اگر هم باز تعلل کنند و الیحه را ارائه ندهند، 
نهایتاً مجبور می شویم همین طرح را با حذف 
بخش هایی که بار مالی دارد، به صحن مجلس 

ارائه دهیم.
کولیوند خاطرنشان کرد: طرحی که با عنوان 
»قانون جامع انتخابات« آماده شده، دربرگیرنده 
قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، 
مجلس شورای اســالمی و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا است و یک نظام جامع انتخاباتی 
را تعریــف مــی کند و به دنبال آن اســت که 
بسیاری از مشــکالت فعلی انتخابات از جمله 
در حوزه بررسی صالحیت ها، تبلیغات و منابع 

مالی نامزدها برطرف شود.

کولیوند خبر داد :

طرح 1۵۵ ماده ای قانون » جامع انتخابات « نهایی شد

مدیریت  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون 
ایران  برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید، 
کشور  در  برق  مصرف  اگر  گفت:  )توانیر( 
از مرز 57 هزار مگاوات عبور کند، احتمال 
خاموشی در مناطقی چون تهران، مازندران، 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان 

وجود خواهد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »محمودرضا 
واقعی  نیاز  اینکه  بر  تاکید  با  حقی فام« 
امسال 60 هزار مگاوات است،  مصرف برق 

افزود: امیدواریم با مدیریت مصرف و تقاضا 
مگاوات  هزار   57 روی  را  عدد  این  بتوانیم 
تابستان  کرد:  تصریح  کنیم.وی  محدود 
حدود  در  رقمی  حالت  بدترین  در  امسال 
در  حالت  بهترین  در  و  مگاوات  هزار   6
حدود پنج هزار مگاوات کمبود برق خواهیم 
از کمبود  داشت.به گفته حقی فام، بخشی 
برق مربوط به نیروگاه های برقابی است که 
آبی  منابع  با مشکل  بارش  به دلیل کمبود 
در پشت سدها رو به رو هستند.وی اضافه 

گرفته،  صورت  های  ارزیابی  براساس  کرد: 
در بخش نیروگاه های برقابی با حدود سه 
انرژی  کاهش  مگاواتی   500 و  هزار  سه  تا 
نسبت به سال گذشته رو به رو هستیم.وی 
برای  رقمی  این سوال که چه  به  پاسخ  در 
دوره اوج مصرف )پیک( در تابستان امسال 
پیش بینی شده است، گفت: در این خصوص 
سه سناریو مطرح است که حاکی از رشد 2، 
پنج و هشت درصدی پیک امسال نسبت به 
سال گذشته است که تمامی تالش ما برای 

نگه داشتن این عدد بین حدود سه تا چهار 
درصد خواهد بود.

مصرف  شیوه  اگر  کرد:  تاکید  حقی فام 
بخش  در  ویژه  به  کنندگان  مصرف  توسط 
اعالم  به  مجبور  نشود،  کنترل  خانگی 
احتمال  افزود:  شد.وی  خواهیم  خاموشی 
این خاموشی ها در مناطقی از جمله تهران، 
حتی  و  بلوچستان  و  سیستان  مازندران، 
آنها  شبکه های  که  خوزستان  و  هرمزگان 

آسیب پذیر است، وجود دارد.

خاموشی احتمالی در انتظار پنج استان کشور
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38 هزار مددجو کمیته امداد مرکزی سبدغذایی 
دریافت می کنند

  مدیرعامل فوالد مبارکه؛
 مدیر برتر حامی روابط عمومی

امام  امداد  کمیته  مدیرکل  اراک:  داودی- 
هزار   38 گفت:  مرکزی  استان  )ره(  خمینی 
نهاد حمایتی در  این  مددجوی تحت پوشش 
ماه مبارک رمضان امسال با استفاده از ظرفیت 
خیران و منابع داخلی، سبد غذایی دریافت می 

کنند.
قنبر موسی نژاد افزود: هر سبد غذایی به ارزش 
یک میلیون 200 هزار ریال شامل برنج، گوشت، 
روغن، ماکارونی و خرما در نظر گرفته شده است.

ماه  ویژه  این سبدهای غذایی  اظهار کرد:  وی 
مبارک رمضان در اختیار ایتام، زنان سرپرست 
خانوار و افراد بیمار تحت پوشش قرار داده می 
شود. موسی نژاد بیان کرد: در برخی شهرستان 
های استان نیز سفره ایتام به صورت نمادین برای 
کمک به نیازمندان تحت پوشش گسترده خواهد 
شد تا از ظرفیت خیران در این حرکت دینی و 

معنوی استفاده شود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
های  برنامه  حمایتی  نهاد  این  گفت:  مرکزی 
ضیافت  نمایشگاه  برگزاری  جمله  از  متعددی 
مرکز  فعالیت 35  توسعه  رمضان،  جشن  نور، 
نیکوکاری، دیدار از یک هزار و 500 خانواده در 
قالب طرح مفتاح الجنه، برگزاری جشنواره والی 

مهر و جشنوراه های قرآنی تدارک دیده است.
به  رمضان  نمایشگاه جشن  افزود:  نژاد  موسی 
و  دایر  خرداد  سوم  روز  در  هفته  یک  مدت 
خدمات کمیته امداد امام خمینی )ره( استان به 

شهروندان معرفی می شود.
وی اظهار کرد: در روز جهانی قدس نیز 115 
پایگاه شهری و روستایی کمک های مردم برای 

افراد نیازمند را جمع آوری می کنند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی در ادامه بیان کرد: سال گذشته 465 
تخته فرش به وسعت یک هزار و 575 مترمربع 
خمینی  امام  امداد  کمیته  مددجویان  توسط 
)ره( استان مرکزی به ارزش 12 میلیارد و 600 

میلیون ریال بافته شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
مرکزی گفت: چهار هزار مددجوی تحت پوشش 
این نهاد سال گذشته از چرخه حمایت خارج 
چرخه  از  افراد  این  افزود:  نژاد  موسی  شدند. 
از  اما  اند  شده  خارج  معیشتی  های  پرداخت 
مزایای چند خدمتی کمیته امداد که شامل بیمه 
درمان، کمک هزینه تحصیل و درمان، برخوردار 

هستند. 
وی، توانمندی و اشتغال، دریافت کمک از سایر 
بخش ها و برخورداری از حمایت نهادها، بازگشت 
سرپرست زندانی، اشتغال به کار اعضای خانوار و 
بهره مندی از مزایای طرح اکرام را از دالیل خروج 

از چرخه حمایتی این افراد عنوان کرد. 
44 هزار خانوار تحت پوشش خدمات حمایتی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی قرار 
دارند که 22 هزار نفر آنان زنان سرپرست خانوار 

هستند.

بهادری- اصفهان: در هفتمین همایش روابط 
عمومی و صنعت مدال زرین مدیر برتر حامی 
روابط عمومی در حوزۀ صنعت به دکتر بهرام 
سبحانی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

اعطا شد.
همزمان با هفتۀ جهانی ارتباطات و روابط عمومی 
و در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت 
که با حضور خانم سعیدی نمایندۀ مردم مبارکه 
و رئیس فراکسیون روابط عمومی در مجلس 
شورای اسالمی، جمعی از پیشکسوتان عرصۀ 
ارتباطات و روابط عمومی، مدیران و کارشناسان 
روابط عمومی سراسر کشور و جمعی از مدیران 
تهران  در  کشور  بزرگ  صنایع  عمومی  روابط 
برگزار شد، از دکتر بهرام سبحانی به عنوان مدیر 
با  در حوزۀ صنعت  روابط عمومی  برتر حامی 

اهدای مدال زرین و لوح تقدیر تجلیل شد.
شورای  رئیس  کاظمی دینان،  غالمرضا  سید 
سیاست گذاری هفتۀ روابط عمومی با اشاره به 
حضور  با  تخصصی  نشست  چندین  برگزاری 
اعضای شورای سیاست گذاری و کمیتۀ علمی 
در  افزود:  صنعت،  و  عمومی  روابط  کنفرانس 
شرکتهای  عملکرد  بررسی  و  سوابق  ارزیابی 
مختلف، شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق شد 
باالترین امتیاز از شاخصهای موردنظر درزمینۀ 
انتخاب مدیر نمونۀ حامی روابط عمومی در حوزۀ 

صنعت را به دست آورد.
نقش  ایفای  به  اشاره  ضمن  دینان  کاظمی 

مسئولیتهای اجتماعی به عنوان یکی از شاخص 
این  عمومی  روابط  و  ارتباطات  حوزۀ  عملکرد 
شرکت، افزود: گستردگی گروه فوالد مبارکه و 
استقرار واحدهای صنعتی آن در سراسر کشور و 
اجرای طرحهای توسعه و نیز دریافت نشان های 
ملی و بین المللی به ویژه جایزۀ تعالی سازمانی 
و جایزۀ ملی کیفیت، در کنار حضور این گروه به 
عنوان شرکت ایرانی راه یافته به جایزۀ جهانی 
مدیریت دانش که به واسطۀ ارتباطات گستردۀ 
ملی و بین المللی آن میسر شد، ازجمله دالیل 

دیگر این انتخاب به شمار میروند.
وی به تعامل ویژۀ دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل 
این شرکت با رسانه ها و دستگاه های اجرایی و 
خدماتی کشور اشاره کرد و گفت: اعتقاد ایشان 
به بهره گیری از خرد جمعی و ارتباط صنعت 
با مراکز علمی، دانشگاهی و تولیدی بر اساس 
محیطی،  زیست  مسائل  رعایت  و  استانداردها 
ستاد برگزاری همایش روابط عمومی و صنعت 
را بر آن داشت که ایشان را به عنوان مدیر برتر 
حوزۀ صنعت و حامی ارتباطات و روابط عمومی 
معرفی کند و در این کنفرانس مدال زرین مدیر 
حامی روابط عمومی و صنعت را به ایشان اعطا 
فوالد  مدیرعامل  سبحانی  بهرام  دکتر  نماید. 
مبارکه پس از دریافت این مدال طی سخنانی 
دربارۀ اهمیت روابط عمومی گفت: روابط عمومی 
وظایف سنگین و مهمی دارد که اطالع رسانی 

تنها بخش کوچکی از آن است.

 انعقاد بزرگترین قرارداد فروش
 فوالد خوزستان با آلمان و اسپانیا

دشواریهای  مشکالت  علیرغم  فر-اهواز:  وحیدی 
ایرانی  محصول  کیفیت  از  اروپاییها  امریکا،  ساخت 
استقبال کرده و آماده همکاری همه جانبه اند بطوری 
که در جریان مذاکره هیات اعزامی فوالد خوزستان به 
آلمان و اسپانیا، یکی از بزرگترین قراردادهای فروش به 
امضا رسید. محمد کشانی مدیرعامل فوالد خوزستان 
در بازگشت از سفر اخیر بهمراه هیاتی از مدیران و 
کارشناسان فروش گفت: این مذاکرات بمنظور بررسی 
راههای گسترش ارتباط تجاری صورت گرفت و اروپایی 
ها اعالم کردند که آماده همه گونه همکاری هستند.

کشانی افزود: گروه اعزامی در این سفر، مذاکرات مهمی 
با شرکت های اشمیت کلمنتس بیلبائو در اسپانیا و 
سالزگیتر در شهر دوسلدورف آلمان انجام داده اند. در 
نتیجه این توافقات مبلغ چشمگیری قرارداد نیز منعقد 
مدیرعامل  زبل  آقای  گزارش،  این  است.برپایه  شده 
سالزگیتر آلمان گفت علیرغم مشکالتی که شرکتهای 
اروپایی در شرایط پس از خروج امریکا از برجام با آن 
مواجه هستند، این شرکت آماده همه گونه همکاری 
است و از محصوالت با کیفیت فوالد خوزستان استقبال 
آنها  که  داشته  اعالم  افتخار  با  گفت  وی  کند.  می 

مشتری پرو پا قرص شمش فوالد خوزستان هستند.

روابط عمومی آیینه تمام نمای 
فعالیت ادارات

نوری- رباط کریم: اولین جلسه شورای هماهنگی 
روابط عمومی ادارات شهرستان رباط کریم به مناسبت 
بزرگداشت هفته روابط عمومی به ریاست فرماندار و 
رئیس شورای روابط عمومی های شهرستان و با حضور 
در  خبرنگاران  و  ادارات  های  عمومی  روابط  مدیران 

سالن جلسات فرمانداری برگزارشد.
سید مهدی ساداتی فرماندار رباط کریم ضمن آرزوی 
قبولی طاعات حاضرین و تبریک هفته روابط عمومی 
تصریح کرد: روابط عمومی ها پل ارتباطی بین مردم و 
مسئولین هستند نقش بسزایی در انعکاس فعالیت های 

اداره متبوع خود به مردم و مسئولین دارند.
و ی در ادامه می گفت: روابط عمومی ها به عنوان 
سخنگوی دستگاه ها می باشندو با توجه به معنویات 
مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم ارتقای روحیه ی  
نشاط و امید ، روابط عمومی ها در انعکاس عملکرد و 
دستاوردها و خدمات صادقانه مسئوالن عامل موثری 

بوده و این امر مهم به عهده روابط عمومی هاست.
مقام عالی دولت در رباط کریم ادامه داد : روابط عمومی 
ها با شرایط سختی کار می کنند و نگاه نامهربانانه ای به 
این حوزه می شود و باید اصالح شود زیرا روابط عمومی 

دارای جایگاه رفیعی در ادارات می باشد.
ما  مشاورین  خبرنگاران  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
هستند و روابط عمومی ها باید ارتباط تنگاتنگی بااین  
عزیزان داشته باشندزیرا باید از ظرفیت خبرنگاران نیز 
در انعکاس عملکرد مجموعه نیز استفاده شود. الزم به 
ذکر است از 3 شهرداری شهرستان از حسین غالمرضا 

زاده به عنوان روابط عمومی برتر تقدیر شد.
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روابط عمومی شهرداری باقرشهر »برتر« شد

شهرداری  عمومی  روابط   
تالش  دلیل  به  باقرشهر 
راستای  در  مستمر  های 
اطالع  و  سازمانی  اهداف 
رسانی صحیح و دقیق، رتبه 
های  عمومی  روابط  برتر 
به  را  ری  شهرستان  ادارات 

خود اختصاص داد.
عمومی  روابط  گزارش  به 
شهرداری و شورای اسالمی 
شورای  جلسه  در  باقرشهر، 

اداری شهرستان ری، به دنبال بررسی های به عمل آمده از نحوه 
عملکرد روابط عمومی های دستگاه های مختلف خدماتی واداری، 
روابط عمومی شهرداری باقرشهر به عنوان” روابط عمومی برتر” 
روابط  پور،مسؤل  اشرفی  و مهدی  معرفی  ادارات شهرستان ری 
عمومی شهرداری با دریافت لوح تقدیر از فرماندار این شهرستان، 

مورد تشویق و تجلیل قرار گرفت.
در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:

اکنون که در ارزیابی کارگروه بررسی عملکرد روابط عمومی های 
ادارات، نهادها، شهرداری ها و دهیاری های شهرستان ری” مقام 
ادارات  های  عمومی  روابط  بین  در  را  ها”  عمومی  روابط  برتر 
شهرستان ری کسب نموده اید ، الزم می دانم از تالش و جدیت 
انجام  و  پیگیری  در  محترم  همکاران  و  جنابعالی  تحسین  قابل 
امور حوزه روابط عمومی و اطالع رسانی تشکر و قدردانی نمایم.
هدایت اله جمالی پور
 معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش 
خصوصی گیالن تعیین شد

منکویی- رشت: در راستای اجرای مصوبه هیئت وزیران، سقف 
برای  خصوصی  بخش  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  های  تعرفه 
و  تعیین  استانی  کارگروه  توسط  گیالن،  استان  در  سال 1397 

ابالغ شد.
سقف  تعیین  جلسه  وزیران،  هیئت  مصوبه  اجرای  راستای  در 
برای  خصوصی  بخش  درمانی  و  تشخیصی  خدمات  های  تعرفه 
علوم  دانشگان  مسوالن  با حضور  گیالن  استان  در   1397 سال 
پزشکی گیالن، نظام پزشکی و نمایندگان سازمان های بیمه گر 

در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.
دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک - رییس دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در این نشست گفت: حوزه نظارت بر درمان دانشگاه علوم 
کارشناسان  و  شده  تر  فعال  گذشته  به  نسبت  گیالن  پزشکی 
این حوزه در خصوص اجرای تعرفه های تشخیصی و درمانی و 
کیفیت ارایه خدمات به صورت مستمر و شبانه روزی واحدهای 
داد:  ادامه  وی  کنند.  می  پایش  را  دولتی  و  خصوصی  درمانی 
انتظار ما از تمامی واحدهای درمانی این است که با اجرای دقیق 

تعرفه های ابالغی در مسیر ارایه خدمت به مردم گام بر دارند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن تصریح کرد: با اجرای طرح 
تحول نظام سالمت پرداخت هزینه ها از جیب مردم به حداقل 
رسیده است که این از بزرگترین افتخارات نظام و دولت تدبیر و 
امید است. در ادامه این نشست، تعرفه های خدمات تشخیصی 
و درمانی بخش خصوصی استان گیالن، توسط کارگروه استانی 

تعیین و ابالغ شد.
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سلیمانی- گلستان: مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گلستان در مراسم افتتاح نخستین فضای 
کسب و کار اشتراکی هیوالند، بازاریابی را بزرگترین 

مشکل کسب و کارهای کوچک عنوان کرد.
سعید مازندرانی در مراسم افتتاح نخستین فضای 
کسب و کار اشتراکی هیوالند، اظهار کرد: در سال 
83 مرکز رشدی در دانشگاه گلستان با بودجه200 
میلیون تومان مصوب شد و قرار بر این شد کارهایی 

کوچک به افراد داده شود.
وی افزود: در این برنامه قرار بود تا شرکت هایی که 
توانمندی هایی دارند و ایده ای را تبدیل به کاال 
کرده اند اما به دلیل مشکالت فضا و ... که از موانع 
کسب و کار است، موجب کندی و فشاربه فضای 
کسب و کارشان شده اند را حل کنند؛ در نهایت 
افراد در فضاهایی قرار گرفته اند که محصوالت خود 
را بفروشند و بازاریابی کنند یاکارهای پژوهشی خود 

را در فضایی انجام دهند.
مازندرانی اظهار کرد: هدفی که از مرکز رشد انتظار 
می رفت انجام نشد و چند سال قبل تعطیل شد 
اما نیاز به این موضوع وجود داشت وما تالش می 

کردیم جوانان را به نوعی جمع کنیم.

وی گفت: اگر بخواهیم دولت را کوچک کنیم باید 
بخش خصوصی قوی داشته باشیم.

در  که  مشکلی  متاسفانه  داد:  ادامه  مازندرانی 
کشور یونان به وجود آمد در کشور ما هم در حال 
به وجود آمدن است، با بدنه فربه دولت یونان و 
اقتصاد خصوصی ضعیف موجب شد دولت با بحران 
اقتصادی رو به رو شود. وی اذعان کرد: در حال 
حاضر نفت را داریم پیش خور می کنیم و امانت 

مربوط به آیندگان را مصرف می کنیم برای هزینه 
و  کار  تعاون،  مدیرکل  کنیم.  می  مصرف  جاری 
رفاه اجتماعی گلستان بیان کرد: کشورهایی مانند 
حال  در  را  خود  نفتی  منابع  و...  قطر  عربستان، 
سرمایه گذاری جدید و خدمات نوینی که دنیا نیاز 
دارد می کنند، چطور می شود که امروز بیشترین 
اتفاقات علمی، سیاسی، اجتماعی، و آیتی جهان در 
امارات شکل می گیرد و فضای بزرگی در کشوری 

که آب ندارد واز نظر اکوسیستم جذاب نیست اما 
و... پیشرفت کرده که غول های  امکانات  از نظر 
اقتصادی که اکثرا مغز افزار هستند دارای فکر و ایده 
ها هستند در آن همایش ها شرکت کردند. وی 
تصریح کرد: دلیل این اتفاق این است که جوانان به 
اتفاقات ریز و خرد اهمیت داده اند و دید کوچکی 

به آن نداشته اند. 
مازندرانی تاکید کرد: در اقتصاد درون زا باید هدف 
ما رشد مویرگی باشد، شاخه های کوچک ایده های 
خرد هستند که باید فعال کنیم و این وسعت و 
پهنه کار را افزایش دهند. وی گفت: دولت نمی 
تواند اینجا شرکت فوالد تاسیس کند تا دو هزار 
نفر برسر کار بروند که بعد مانند فوالد اصفهان و 
خطراتش ایجاد شود، اگر چنین بنگاه های اقتصادی 
تعطیل شوند افراد زیادی که سالیان سال اینجا کار 
می کردند بیکار می شوند و قابل جبران نیست؛ اما 
اگر شما یک کسب و کار اقتصادی با 20 یا 50 
میلیون شکل دهید در اثر نوسانات اقتصادی اگر 
تعطیل شود هزینه آن به اندازه 50 یا صد میلیون 
تومان است این شعار نیست اما ناچار هستیم به این 

سمت برویم.

بازاریابی مشکل بزرگ کسب و کارهای کوچک

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
آگهی مزایده پالک ثبتی11/9845/11248-بدینوسیله به اطالع عموم میرساندکه 
به موجب پرونده اجرائی کالسه9600258شش دانگ پالک ثبتی یازده هزارودویست 
واقع  اصلی  ازیازده  فرعی  وپنج  هزاروهشتصدوچهل  ازنه  شده  مجزا  وچهل هشت 
ذیل  که  مترمربع  صدم  مترودوازده  نودوهشت  اهوازبمساحت  ده  درماهشهربخش 
ثبت11495صفحه273دفترامالک جلد74بنام آقای سیدحسن چاشیانی فرزندغیب 
سندصادرگردیده  و  ملی1861508131ثبت  شناسنامه78بشماره  بشماره  اله 
فضای  به  دیواریست  و  شماال:بطول10/54متروپنجره  حدود  به  محدود  است 
نورگیراشتراکی شرقا:بطول 9/52متردیواریست به فضای پالک11/9846جنوبا:اول 
به  ودیواریست  مترپنجره  سانتی  بطول94  است  شرقی  که  بطول3/05متردوم 
نورگیراشتراکی سوم بطول3/41متردیواریست اشتراکی باپالک 11/11249چهارم 
و  پله  راه  به  بطول4/09متردرودیواریست  بطول2/20مترپنجم  است  غربی  که 
آسانسوراشتراکی غربا:بطول8/23متردیواریست به فضای باقی مانده پالک11،طبق 
دفترخانه63ماهشهردرقبال  241462مورخ94/7/29تنظیمی  شماره  سندرهنی 
بانک  دررهن  ریال  میلیون  وشش  میلیاردوچهارصدوپنجاه  یک  مبلغ 
مبلغ  به  رسمی  نظرکارشناس  وطبق  ماهشهرقرارگرفته  مرکزی  مهراقتصادشعبه 
یک میلیاردونهصدوپنجاه میلیون ریال)1/950/000/000ریال(ارزیابی شده وپالک 
دریاخیابان  هتل  پشت  کشتیرانی  ماهشهرفازدوبلوارکوثربعدازمنازل  در  واقع  فوق 
واحدشمال)عقب( چهارم  رضاطبقه  واحدی  مسکونی8  مجتمع  یک  جام جم جم 

روی  مجموعه4طبقه  ازیک  بوده  مسکونی  آپارتمان  باب  یک  بصورت  فوق  ملک 
قرارداردآپارتمان  مناسب  باموقعیت  منطقه  دریک  که  بوده  و8واحدی  پارکینگ 
های  وسرویس  فلزی  باکابینت  وآشپزخانه  وپذیرائی  وهال  دوخواب  مذکورشامل 
بهداشتی میباشدودارای پارکینگ اختصاصی بمساحت یازده متروبیست وپنج صدم 
بوده  مترمربع  صدم  مترودوازده  هشت  نودو  بمساحت  میباشدهمچنین  مترمربع 
همچنین دارای سازه فلزی سقف تیرچه بلوک نمای سنگ کفسازی موزائیک وبام 
ایزوگام اجراشده است وملک دراختیارمالک میباشدوقدمت ساختمان حدودنه سال 
میباشدودارای انشعابات آب وبرق وگازمیباشد،پالک فوق ازساعت9الی12روزدوشنبه 
درماهشهرخیابان  ماهشهرواحداجراواقع  اسنادوامالک  ثبت  97/3/21دراداره  مورخ 
طالقانی جنب اداره مخابرات ازطریق مزایده به فروش می رسد.مزایده ازمبلغ یک 
باالترین  وبه  )1/950/000/000ریال(شروع  ریال  میلیون  میلیاردونهصدوپنجاه 
قیمت پیشنهادی نقدافروخته می شود.الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط 
به آب،برق،گازاعم ازحق انشعاب ویاحق اشتراک ومصرف درصورتی که موردمزایده 
مزایده  تاتاریخ  وغیره  شهرداری  وعوارض  مالیاتی  های  آنهاباشدونیزبدهی  دارای 
است  مزایده  برنده  عهده  باشدبه  یانشده  شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  ازاینکه  اعم 
ونیزدرصورت وجودمازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق ازمحل مازادبه برنده 
گرددضمناچنانچه  می  نقداوصول  مزایده  عشروحق  مستردخواهدشدونیم  مزایده 
ساعت  درهمان  تعطیلی  بعداز  روزاداری  گردد،مزایده  رسمی  تعطیل  روزمزایده 

ومکان مقرربرگزارخواهدشد.   شماره م.الف)16/129( تاریخ انتشار:97/3/1
فرزاداحمدی-مسئول واحداجرای اسنادرسمی بندرماهشهر

متن آگهی 
بهرامی  1-یونس  متهمین  علیه  شکایتی  غیره  و  آذرخش  اردشیر  آقای  شاکی 
2-مهدی عباسی به اتهام دایر بر سرقت را تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
خرم آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد 
)106 جزایی سابق ( در خرم آباد –خیابان ولیعصر انتهای بلوار پژوهنده روبروی 
تامین اجتماعی ارجاع و به کالسه 9509986612900597 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1397/04/09 ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهمین 1-یونس بهرامی 2-مهدی عباسی و درخواست شاکی و به تجویز 
ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه کیفری مصوب 1392 و دستور دادگاه کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود به 

دادگاه ارائه دهند و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. 
 منشی شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر خرم آباد

 )106 جزایی سابق ( –کیومرث توحیدی فر. 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

اداره ثبت اسناد و امالک ایالم
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 13۹۶
بنا به دستور ماده 12 قانون ثبت و به استناد ماده 59 
آئیین نامه اشخاص که در سه ماهه چهارم سال 1396 
بدره   3 و  چوار  نه  و  ایالم  یک  قطعه  در  واقع  امالک 

درخواست ثبت نمودند به شرح ذیل آگهی می شود:
1-خانم شیرین رستمی فرزند علی ششدانگ یکبابخانه 
پالک 1127/369 اصلی واقع در ایالم – خیابان شهید 

آوینی عابد بن بست گل.
2-آقای شیرعلی علی ویسی فرزند علی داد ششدانگ 
 – ایالم  در  واقع  اصلی   1144/326 پالک  یکبابخانه 

میدان میالد خیابان میالد 4.
ششدانگ  جمعه  فرزند  بسطامی  پرویز  آقای   -3
 – ایالم  در  واقع  اصلی   1144/327 پالک  یکبابخانه 

میدان میالد خیابان میالد 5- پشت تپه پایه یکم.
4- آقای سجاد عزیزی فرزند عزیز ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 1144/328 اصلی واقع در ایالم – میدان 

میالد خیابان میالد 1و2.
 4 به  نسبت  اله  سیف  فرزند  شیرزادی  علی  5-آقای 
عبدالکریم  فرزند  گرامیان  عباس  آقای  و  مشاع  دانگ 
نسبت به مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
 1145/7 پالک  سبز  فضای  کاربری  با  مسکونی  زمین 
مجتمع  جنب   – مدرس  بلوار   – ایالم  در  واقع  اصلی 

نیروی انتظامی شهرستان ایالم.
ششدانگ  محمد  علی  فرزند  مهدیه  کبری  خانم   -6
یک قطعه زمین مسکونی با کاربری فضای سبز پالک 
1145/8 اصلی واقع در ایالم – بلوار مدرس – جنب 

مجتمع نیروی انتظامی شهرستان ایالم.
ششدانگ  اله  فتح  فرزند  محمدی  شیر  آیت  آقای   -7
یک قطعه زمین پالک 1250/82 اصلی واقع در ایالم 

بلوار شهید بهشتی پایین تر از تانکر سازی درخشنده.
به  نسبت  جهانبخش  فرزند  کشاورز  سعید  آقای   -8
ششدانگ  از  سهم   1176 از  مشاع  سهم   307 مقدار 
یکباب ساختمان پالک 1254/578 اصلی واقع در ایالم 

– بلوار خرم رودی خیابان آزادگان.
9- آقای جعفر جعفری فرزند کرم ششدانگ یکبابخانه 
پالک 1269/84 اصلی در ایالم – خیابان ابوذر غفاری.

نسبت  غالمحسین  فرزند  شریفی  عزت  خانم   -10
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنجم  چهار  و  دو  مقدار  به 
 – ایالم  در  واقع  اصلی   1278/112 پالک  یکبابخانه 

خیابان شهید چمران – خیابان شهید کرم پور.

چهار  و  دو  مقدار  به  نسبت  ایالم  شهرداری   -11
پالک  کارگاه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنجم 

1278/356 اصلی واقع در ایالم – محله نام دنانان
به  نسبت  رحمان  فرزند  دارابی  حمیدرضا  آقای   -12
از ششدانگ  از 30 سهم مشاع  مقدار 14 سهم مشاع 
یکبابخانه پالک 1278/384 اصلی واقع در ایالم – بلوار 

خرم رودی خیابان 14 متری.
فرزند خدامراد ششدانگ  مرادی  امیر صید  آقای   -13
یک قطعه زمین پالک 1410/268 اصلی واقع در ایالم 

– بلوار آزادی – آزادی 16.
14- آقای سعد فرید پور فرزند ولی ششدانگ یک قطعه 
زمین پالک 1421/13 اصلی واقع در ایالم پایین تر از 

ترمینال شهدای شهرداری ایالم.
15- آقای علی سلیمانی فرزند سید حسین ششدانگ 
یک قطعه زمین پالک 1424/30 اصلی واقع در ایالم 
بلوار شهدای چالسرا پشت شهرک های صنعتی پایین 

از ترمینال.
ششدانگ  مراد  صید  فرزند  مرادی  اسداله  آقای   -16
 – ایالم  در  واقع  اصلی   1432/25 پالک  یکبابخانه 

خیابان رضوان.
17- آقای روح اله عزیزی فرزند کلکه ششدانگ یکباب 
 – ایالم  در  واقع  اصلی   1446/91 پالک  ساختمان 

خیابان خرمشهر – کوچه دانش آموز
علی  پیر  فرزند  پور  رحیمی  شیرولی  آقای   -18
در  واقع  اصلی   1446/92 پالک  یکبابخانه  ششدانگ 

ایالم – خرمشهر – کوچه شهید جعفر شیری
19- آقای محمد منصوری فرزند بساط ششدانگ یک 
 1465/167 پالک  سبز  فضای  کاربری  با  زمین  قطعه 
اصلی واقع در ایالم – بلوار خرم رودی نرسیده به جاده 

مهران.
یک  علیداد ششدانگ  فرزند  مرادی  محمد  آقای   -20
پالکهای  با  که  اصلی   1468/57 پالک  زمین  قطعه 
و تشکیل  ادغام  اصلی  از 1468  فرعی  و 19  فرعی   9
 45 بلوار   – ایالم  در  واقع  نموده  را  ساختمان  یکباب 

متری حدفاصل میدان نبوت و میدان امام حسین. 
به  نسبت  محمد  علی  فرزند  مالیی  طوبی  خانم   -21
پالک  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  مقدار 
– محله پیچ آشوری-  ایالم  واقع در  1474/65 اصلی 

خیابان سالک .
به  نسبت  محمد  فرزند  نصرتیان  حشمت  آقای   -22
پالک  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  مقدار 
امام حسین  میدان   – ایالم  در  واقع  اصلی   1474/66

– خیابان سالک – کوچه جوان
ششدانگ  حسن  فرزند  بخت  نیک  محمد  آقای   -23
یکبابخانه پالک 1546/298 اصلی واقع در ایالم خیابان 

15 خرداد کوچه شهید نقدی.
ششدانگ  درویش  فرزند  خزلی  شهناز  خانم   -24

یکباب ساختمان پالک 1683/68 اصلی واقع در ایالم 
– انتهای خیابان جانبازان.

ششدانگ  فرامرز  فرزند  کاظمی  مرضیه  خانم   -25
یکباب ساختمان پالک 1769/5 اصلی واقع در ایالم- 
شهید  کوچه  نبش  اشتر  مالک  خیابان  شهدا-  میدان 

فیضی.
قطعه 9 چوار

به دو دانگ  فرزند مراد نسبت  آقای رضا مرادی   -26
مشاع از ششدانگ و آقای روح اله مرادی نشاط فرزند 
آقای  و  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  به  نسبت  مجید 
کرم مقدم فرزند ابدال نسبت به مقدار یک دانگ مشاع 
فرزند  پور  مهدوی  کریم  محمد  آقای  و  ششدانگ  از 
سلیمان نسبت به مقدار یک دانگ مشاع از ششدانگ 
اصلی   2/245/2286 پالک  مزروعی  زمین  قطعه  یک 
سازی  موزایک  پشت  دانشگاه  جاده   – ایالم  در  واقع 

الهاکی.
ششدانگ  ابراهیم  فرزند  پرندین  مراد  آقای   -27
 – چوار  در  واقع  اصلی   5/59/1308 پالک  یکبابخانه 

خیابان شهید حیات ارکوازی.
ششدانگ  نوراله  فرزند  ناصری  اله  آیت  آقای   -28
یکبابخانه پالک 5/234/1309 اصلی واقع در چوار – 

خیابان شهید حیات ارکوازی.
ششدانگ  فتاح  فرزند  مظفری  رحمت  آقای   -29
یکبابخانه پالک 5/59/1310 اصلی واقع در چوار کوچه 

شهید شیرودی.
30- آقای علی نوری فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه 
 – چوار   – ایالم  در  واقع  اصلی   5/28/1313 پالک 

خیابان شهید محمد منتظری.
یک  ششدانگ  یاسین  فرزند  کاکایی  علی  آقای   -31
قطعه زمین مسکونی پالک 5/235/1314 اصلی واقع 

در چوار بلوار خیابان شهید صدوقی.
لذا مطابق ماده 16 و 17 قانون ثبت و ماده 86 آئیین 
آگهی  مورد  امالک  به  نسبت  کس  هر  اجرائی  نامه 
اعتراض دارد اعتراض خود را از تاریخ نشر اولین آگهی 
به مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
اشخاص  چنانچه  دارد  دریافت  رسید  و  تسلیم  ایالم- 
اقامه  امالک فوق در محاکم صالحه  به  دیگری نسبت 
دعوی نموده اند گواهی الزم را اخذ و به این اداره ارائه 

نمائید در غیر اینصورت حق آنان ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/3/1

رئییس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم – همایون صفری

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم
 سال 1۳۹6 اداره ثبت اسناد و امالک شهر چمستان

ثبت پالک های   قانون  آیین  و موادی 59 و 52  ثبت  قانون  ماده 12  استناد  به   
مجهول المالک و پالک های که در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
رسمی  تقاضای ثبت شده یا اینکه نیاز  به آگهی نوبتی طبق دستور هیات نظارت 

دارد به شرح ذیل اعالم میگردد
 بخش دو 

قریه گزنا سرا بالکش 267 اصلی بخش 2
 274 فرعی آقای حسین هزارجریبی فرزند قدرت اهلل شش دانگ یک قطعه زمین 

با بنای احداثی به مساحت 584/30متر مربع
 قریه واز پالک 292 اصلی بخش 2 

 235فرعی  آقای سیروس حیدری فرزند قلی شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 619/84مترمربع

آقای محمد علی صالح عجمی فرزند حسین شش دانگ یک قطعه   236 فرعی 
زمین با بنای احداثی به مساحت 240 متر مربع

 237 فرعی آقای ناصر علی توسلی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت189/05 مترمربع

فرزند محمد هادی شش دانگ یک قطعه  آقای سهراب کالرستاقی   238 فرعی 
زمین با بنای احداثی به مساحت258/73 مترمربع

 239 فرعی آقای مظفر کالرستاقی فرزند محمد هادی شش دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت 482/59مترمربع 

بخش نه 
قریه بهبنک پالک 61 اصلی بخش نه

 272 آقای جلیل رنجبر فرزند عقیل ششدانگ یک  قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 309/00مترمربع

 275 فرعی آقای کاوه کیائی فرزند سیروس شش دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 909/55متر مربع 
 قریه کیاکال پالک 79 اصلی بخش نه 

از  مشاع  دانگ  یک  صادق  محمد  فرزند  ثانی  معدنی  مسعود  آقای  فرعی   432
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1082/70مترمربع

از  مشاع  نیم  و  دانگ  یک  مسعود  فرزند  ثانی   معدنی  مریم  خانم  فرعی   432  
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1082/70مترمربع 

 432فرعی آقای محمدجواد معدنی ثانی فرزند مسعود یک دانگ  و نیم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1082/70مترمربع

 432 فرعی خانم اعظم السادات میر افضل فرزند سید نعمت اهلل یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1082/70مترمربع

 434 فرعی آقای سید قربان رضوی فرزند اسداهلل شش دانگ یک قطعه زمین به 
مساحت201/61 مترمربع

 435 فرعی آقای سید حمید خادم فرزند سید ناصر شش دانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 968/40متر مربع

 298 فرعی آقای رضا علی محمدی فرزند عباسعلی شش دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی و مساحت 871/40متر مربع 

لذا طبق ماده 16 قانون ثبت هر کسی نسبت به امالک فوق الذکر واقعی ادعای 
به  را  خود  اعتراض  ماه  سه  روز   90 در  نوبتی  آگهی  انتشار  اولین  تاریخ  از  دارند 
اداره ثبت اسناد و امالک چمستان تسلیم و رسید دریافت دارند هرگاه قبال بین 
انتشار آگهی نوبتی و در دادگاه طرح دعوی شده در  از  متقاضیان و دیگری قبل 
جریان ثبت باشد طرح دعوا با رعایت ماده 17 قانون ثبت بایستی ظرف مدت مذکور 
واخواهی  الزم از دادگاه مشعر  به طرح دعوی اخذو به اداره ثبت چمستان تسلیم 
اعتراض  شد  خواهد  ساقط  ثبت  قانون   24 ماده  این صورت طبق  غیر  در  نمایند 
ارتفاقی در موقع عملیات تحدید حدود  صاحبان امالک مجاور بر حدود و حقوق 

که نیاز به آگهی جداگانه خواهد داشت پذیرفته خواهد شد م. الف 780006/97
تاریخ انتشار نوبت اول 97/2/1تاریخ انتشار نوبت دوم 97/3/1

سید عباد شانه دشتی رئیس اداره ثبت و امالک چمستان 

 ابالغ وقت  
رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای حمزه گرجی زاده آهنگر فرزند فرج اهلل خواهان  آقای داراب شکوری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حمزه گرجی زاده آهنگر 
به خواسته تقسیط محکوم به مطرح که به این شعبه ارجاع به شماره پرونده کالسه 9609981110100880شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 97/5/16ساعت 11 تعیین که حسب  دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد
 منشی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل سارا قلمی اصفهانی
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برخورد تنبیهی با دانش آموزان ممنوع

 هفته گذشته دو خبر مشابه در آبادان و شهرستان فسای استان فارس 
در فضای مجازی منتشر شد که هر دو حکایت از اقدام ناشایست معلم 

در قیچی کردن موهای دانش آموزان کالسش داشت.
علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش ، 
در این باره به ایسنا گفت : هیچ کس چنین کاری را تایید نمی کند. 
آموزش و پرورش این عمل را محکوم کرده و با فرد خاطی برخورد 
شده و به هیچ وجه مورد تایید ما نیست. وی افزود: این حرکت ها، ضد 

تربیتی است و طبیعتا تاثیری در تربیت صحیح دانش آموزان ندارد.
اینکه  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی را در دو مسیر آموزش دانش آموزان 
و همکاران فرهنگی دنبال می کنیم گفت: تالش می کنیم این دست 
اتفاقات در فضای آموزش و پرروش نیفتد. مسیر نخست آگاه سازی 
تربیتی است که به هیچ وقت  همکاران فرهنگی در حوزه مسائل 

برخوردهای تنبیهی با دانش آموزان نداشته باشند.
کاظمی تاکید کرد: تنبیه در هر شکل و قالبی از منظر ما مردود بوده 
و قابل قبول نیست. نگاه ما بازدارنده است و همکاران نباید برخورد 
تنبیهی داشته باشند. در راستای آماده سازی همکاران فرهنگی در 
حوزه مسائل تربیتی کالس های ضمن خدمت برگزار می شود. آموزش 
و پرورش دوره های زیادی در حوزه مسائل تربیتی و روانشناسی برگزار 
می کند اما به هر حال اتفاقاتی از این دست ممکن است در خانواده 
بزرگ آموزش و پرورش رخ دهد؛ البته ممکن است شرایط خاصی 
ایجاد شود که برخوردهای تنبیهی را به دنبال داشته باشد که باز هم 
قابل قبول نیست. وی افزود: مسیر دوم مشاوره و آگاهی دهی به خود 
دانش آموزان است. برگزاری کالس ها و کارگاه های مشاوره و هدایت 
دانش آموزان دارای رفتار پرخطر به سمت مشاوران می تواند جنبه 
باشد. معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش  بازدارندگی داشته 
و پرورش با بیان اینکه تعدادی از دانش آموزان در معرض آسیب ها 
هستند و تعدادی دیگر به آسیب های اجتماعی مبتال شده اند گفت:  
هم باید درمان کنیم و هم پیشگیری تا از ابتالی آنها که در معرض 
خطرند جلوگیری کنیم. این حیطه فعالیت های زیادی را می طلبد. در 
این حوزه برنامه ریزی هایی داریم و از همه ظرفیت های موجود در 
هسته های مشاوره ادارات و مدارس استفاده می کنیم تا شاهد وقوع 

رخدادهای ناخوشایند در فضای مطلوب تربیتی نباشیم.

فعالیت »اتوبوس های ایدز« متوقف نشده است

رییس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت در واکنش 
به اخباری مبنی بر توقف فعالیت اتوبوس های ایدز، تاکید کرد: کمپین 
اطالع رسانی درباره این بیماری با رویکرد پیشگیری، در کنار سایر 
وزیر  مشاور   - زارع نژاد  عباس  دکتر  است.  فعال  همچنان  برنامه ها 
بهداشت ، در این باره افزود: فعالیت اتوبوس های ایدز تحت عنوان 
کمپین اطالع رسانی و مشاوره ایدز متوقف نشده و هیچ نامه ای نیز 
درباره توقف این فعالیت ها ابالغ نشده است. فعالیت این مراکز در 
استان ها ادامه دارد، اما ممکن است روند اجرایی آن به دلیل کمبود 

منابع کند شده باشد.
برنامه ریزی و  به  نیاز  : اجرای هربرنامه ای  ایسنا گفت  به  ادامه  وی 
همراهی سایر دستگاه ها دارد تا عملیاتی شود. البته این برنامه در 
حال حاضر به عنوان برنامه اصلی دستگاه ها و سازمان های همکار 
دیگر تعریف نشده است و قاعدتا نیاز به مساعدت بیشتر با محوریت و 
مدیریت وزارت بهداشت دارد. گفتنی است اخیرا مباحثی تحت عنوان 
توقف فعالیت اتوبوس های ایدز در رسانه ها خبرساز شده و واکنش های 

متفاوتی را به دنبال داشته است.

تنباکویي که طعم سرطان مي دهد

بررسی بر روی 20 نمونه از تنباکوهای معطر در ایران، وجود انواع مواد آروماتیک 
چند حلقوی، به ویژه ترکیبات بنزن)اتیل بنزن، زایلن، بنزیل الکل، بنزآلدئید، 
اتیل فتاالت، اتیل آنیلینو بنزوات، آنترانیلیک اسید، بنزو فنون( نفتالین، متیل 
استر، بقایای سموم آلی حشره کش و فلزات سنگین از جمله سرب و جیوه را 

اثبات کرده است.
طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت هر وعده مصرف قلیان، دودی معادل 
فرد می شود.  ریه  وارد  نخ(  تا 200   100( پاکت سیگار  تا 10  مصرف 5 
همچنین، دود دست دوم؛ میزان مواجهه با دود قلیان برای اطرافیان معادل 
5 تا 10 سیگار برآورد شده است. تماس و مواجهه با دود دست دوم قلیان و 
نشستن در کنار جمع قلیان کش ها برای اطرافیان و خصوصا کودکان بسیار 
خطرناک و آسیبزاست.به گزارش مهر،دود دست سوم؛ رسوب بقایای دود قلیان 
روی فرش، دیوارهای محل مصرف قلیان )منزل و یا رستوران و...( و لوازم 
شخصی موجب انتقال سموم سرطان زا به فرزندان و اطرافیان از طریق تماس 
پوستی که جذب بسیار باالیی دارد، می شود. این در حالی است که بررسی 
نشان می دهد، بیش از 90 درصد افراد سیگاری و قلیانی مواجهه قبل از 18 
سالگی داشته اند. بررسی های سیستماتیک از نتایج تحقیقات انجام شده، 
ارتباط معنی داری بین مصرف قلیان و سرطان های ریه، دهان، مری، معده و 
مثانه، بیماری های انسدادی مزمن ریوی، قلبی عروقی، سکته مغزی ، ناباروری 

مردان، ریفالکس دستگاه گوارش و اختالالت سالمت روان را نشان می دهد.
مطالعه بررسی وضعیت استعمال دخانیات در نوجوانان 15-13 سال در سال 
های 1382 و 1386، افزایش شیوع مصرف قلیان از 12 درصد به 26 درصد 
را نشان می دهد. همچنین، مصرف روزانه قلیان در گروه سنی باالی 15 سال 
کشور 2/47 درصد است. میزان منو اکسید کربن ناشی از احتراق ذغال قلیان 
30 برابر بیشتر از اکسیژن است و این خاصیت مانع جذب آن در آب شده و به 
طور مستقیم به ریه فرد مصرف کننده وارد می شود. 75 درصد موارد سرطان 
لب و حفره دهانی ناشی از مصرف دخانیات است که دلیل اصلی آن در بر 

داشتن عوامل سرطان زا و تماس مستقیم مخاط دهان با آن است.
- افزایش 40 تا 80 درصد ابتال به سرطان معده در افراد مصرف کننده قلیان 

و مواد دخانی
- 90 درصد موارد سرطان ریه را افراد مصرف کننده دخانیات تشکیل می دهد.

- 7000 ماده شیمیایی که سرطان زایی حداقل 70 نوع آن به اثبات رسیده 
است در دود قلیان و مواد دخانی وجود دارد.

- نیکوتین قابل حل در آب نیست و سموم موجود در دود قلیان نیز محلول 
در آب نمی باشد، لذا آب موجود در ابزار قلیان تاثیری بر کاهش سمیت و 

سرطانزایی دود حاصله از مصرف قلیان ندارد
- ارتباط طغیان بیماری سل در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی با 

مصرف قلیان
- مقادیر قابل توجهی از فلزات سنگین، ترکیبات آروماتیک و مواد سمی در 
دود حاصل از احتراق ذغال شناسایی شده است که عالوه بر مواد سمی و 

سرطان زای موجود در تنباکو، آسیب های مصرف قلیان را افزایش می دهد.
برخی از سودجویان و عرضه کنندگان قلیان برای جذب مشتری و سود بیشتر، 
اقدام به افزودن مواد مخدر و روان گردان به توتون مصرفی و الکل در آب 

محتوی ابزار قلیان می نمایند.
در تحقیقات و بازرسی های انجام شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی و 
اداره اماکن نیروی انتظامی در زمستان 1394 مقادیر زیادی از انواع مواد روان 
گردان )گراس و حشیش ( که در این مراکز نگهداری، فرآوری و به همراه قلیان 
عرضه می شد، کشف گردید. این در حالی است که برخی مخالفان برخورد با 

عرضه قلیان، این وسیله را مانعی برای رجوع جوانان به مواد مخدر می دانند.

خبر

مهلت ثبت نام »بیمه تکمیلی 
تاکسیرانان« تمدید شد

مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی تهران از تمدید 
مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی رایگان سال 97 تا روز سه 

شنبه )15 خرداد ماه( خبر داد.
 سید امیر هنجن از تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی 
رایگان تاکسیرانان خبر داد و گفت: با توجه به استقبال 
گسترده تاکسیرانان شهر تهران از این طرح و با دستور 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران، برای آن دسته از 
تاکسیرانانی که تاکنون برای ثبت نام در بیمه تکمیلی 
رایگان اقدام نکرده اند، مهلت ثبت نام تا روز سه شنبه 

15 خرداد ماه جاری تمدید شد.
به  می توانند  تاکسیرانان  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
صورت کامالً رایگان، با مراجعه به سایت سازمان به 
آدرس taxi.tehran.ir  و یا حضور در شرکتهای 
خصوصی تاکسیرانی و کافی نت ها، در طرح بیمه 

تکمیلی ثبت نام کنند.
مدیر روابط عمومی تاکسیرانی تاکید کرد: از تاکسیرانان 
خواهشمندیم تا قبل از رسیدن به روزهای پایانی مهلت 
تمدید شده، ثبت نام خود را تکمیل کرده تا با ترافیک 

ثبت نام در روزهای پایانی مواجه نشوند. 

اجرای مرحله دوم رتبه بندی 
معلمان در مهر97

علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش 
و پرورش در گفت و گویی تلویزیونی درباره جزییات 
مرحله دوم رتبه بندی معلمان گفت: مرحله دوم رتبه 

بندی معلمان از مهرماه 97 اجرایی می شود.
گفتنی است وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی در 
22 فروردین ماه درباره اجرای طرح رتبه بندی معلمان، 
اظهار کرده است: این تکلیف قانونی برعهده دولت 
است که طرحی را در قالب الیحه در این زمینه به 
مجلس ارائه دهد و این الیحه هم اکنون در دست 
برای  اعتباری  سال 97  بودجه  در  و  است  طراحی 
اجرای طرح رتبه بندی معلمان تخصیص نیافته است. 
با این وجود امیدواریم با مدیریت منابعی که انجام 
خواهیم داد، بخشی از این طرح را مهر 97 اجرا کنیم.

 قارچ های سمی 11 کشته
 و 800 مسموم در کشور داشت

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت 
قارچ  از  استفاده  گفت:  پزشکی  آموزش  و  درمان 
مسموم تاکنون 800 نفر از هموطنان را مسموم کرده 
است.. از این تعداد 220 تا 230 بیمار در بیمارستان 

بستری شدند و 11 نفر فوت کردند.
درباره  خبری  نشستی  در  گویا  محمدمهدی  دکتر 
سیاست های وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری و 
درمان بیماری ایدز در کشور گفت: وزارت بهداشت 
چهارم  برنامه  در  را  گسترده ای  بسیار  سیاست 
استراتژیک کشوری ایدز شروع کرد. در این برنامه تمام 
بخش های درگیر توسعه کشور، مشارکت داشته اند و 
وظیفه هر سازمانی برای اطالع رسانی، پیشگیری و 
همچنین درمان این بیماری مشخص است. وی افزود: 
بر اساس برنامه استراتژیک کشوری ایدز هدفگذاری 
کرده ایم تا 90 درصد مبتالیان به این بیماری را تا سال 
2020 شناسایی کنیم، 90 درصد این بیماران تحت 
درمان قرار گیرند و همچنین در 90 درصد این افراد 
اطمینان یابیم که درمانشان موثر است؛ برنامه ای که 
تحت عنوان 90-90-90 از آن یاد می شود. بر اساس 
این برنامه عفونت نباید از بیماران مبتال به سایرین 
منتقل شود. با این روش طی دو سال گذشته موارد 
تحت درمان تقریبا 40 درصد بیشتر از قبل شده است.

وی افزود: سیاست ما بر این اساس بوده که بتوانیم 
بیماران را بالفاصله پس از شناسایی، درمان کنیم. 
این در حالیست که در دنیا نیز چنین است که صبر 
می کنند تا سیستم دفاعی بدن به حدی از تضعیف 
برسد و سپس درمان را شروع کنند. ما نیز قبال این 
سیاست را داشتیم اما اکنون درمان بالفاصله پس از 
تشخیص شروع می شود. در حال حاضر 13 هزار نفر را 
شناسایی کرده ایم و همه آنها تحت درمان قرار دارند 
و در حدود 40 درصد آنها آزمایشاتی را انجام داده ایم 
و اطمینان حاصل شده است که درمانشان کامل بوده 
است. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت گفت: روش های درمانی ما بازنگری شده و 
مطابق آخرین روش های روز دنیا انجام می شود. در 
رابطه با داروی ضد ایدز نیز باید بگویم که بخش قابل 
تولید می شود.  دارو در داخل کشور  این  از  توجهی 
در مورد بخشی هم که خارجی است، دارو به اندازه 
کافی موجود است و به بیماران اطمینان خاطر می دهم 
مرکز  رئیس  ندارد.  وجود  بابت  این  از  مشکلی  که 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت در ادامه 
صحبت هایش درباره شیوع مسمومیت ها با قارچ طی 
چند روز اخیر، گفت: همواره در دو فصل بهار و پاییز 
شاهد مسمومیت های ناشی از مصرف قارچ هستیم. 
چند عامل باعث افزایش این مسمومیت ها می شود. 
افزایش میزان و تعداد بارندگی ها در رویش این قارچ ها 
بسیار موثر است. مبحثی که امسال به خصوص در 
استان های کرمانشاه، کردستان، آذربایجان های غربی 
و شرقی و همچنین همدان شاهد بودیم. از آنجا که 
نیز  قارچ ها  این  بیشتر می شود. رشد  رطوبت خاک 
افزایش می یابد. باید تاکید کنم که این مسمومیت ها 
صرفا به دلیل مصرف قارچ های وحشی که به صورت 
خودرو در مناطق جنگلی و کوهستانی رشد می کنند 
و ارتباطی با قارچ های خوراکی فروشگاه ها که برچسب 
دارند ندارد.  وی  گفت: پروتکل درمان این بیماری 
تهیه و در اختیار مراکز درمانی قرار گرفته است. باز هم 
تاکید می کنم که این بیماری درمان دارویی خاصی 
ندارد و درمان آن درمان عالمتی است. تا کنون نیز 
11 نفر به دلیل مسمومیت با قارچ فوت کردند. حدود 
220 تا 230 نفر در بیمارستان ها بستری شده اند. سه 

نفر هم پیوند کبد شده اند.

خبر

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم بستان آباد در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح بخشودگی جرائم بیمه 
ای کارفرمایان خوش حساب از سوی سازمان تامین اجتماعی بسیار 
ارزشمند است، گفت: این طرح انگیزه ای برای پرداخت معوقات 

کارفرمایان و ادامه فعالیت آنان است.
اداره کل روابط عمومی سازمان تامین  از   به گزارش پیام زمان 
اجتماعی، دکتر محمدعلی وحدتی اظهار داشت: طرح بخشودگی 
جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب، باعث تشویق کارفرمایانی 
می شود که به دالیل مختلف نتوانسته اند حق بیمه را پرداخت 

کنند و جریمه شده اند.
وی افزود: بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان از سوی تامین 
اجتماعی، منابع مالی خوبی را برای این سازمان رقم می زند و باعث 
می شود از این پرداختی ها، برای برنامه هایی که در دست اقدام 
دارد، استفاده کند. دکتر وحدتی گفت: طرح بخشودگی جرائم بیمه 
ای کارفرمایان خوش حساب، گشایشی برای کارفرمایان است تا از 
جریمه معاف شوند. وی اظهار داشت: با توجه به رکود بازار و شرایط 
اقتصادی حاکم بر جامعه، چنانچه این طرح از سوی تامین اجتماعی 
اجرا نمی شد، معوقات کارفرمایان همچنان افزایش پیدا می کرد که 

این خود آسیبی جدی برای این سازمان است.

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: الیحه تامین امنیت زنان علیه 
خشونت در این معاونت بررسی شده و برای تایید نهایی و ارسال به 

دولت تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است.
ذبیح اهلل خداییان با تاکید بر اینکه تغییر ماهیتی در الیحه تامین 
امنیت زنان در برابر خشونت ایجاد نشده است،به ایرنا گفت: الیحه 
تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی در کمیسیون های 
معاونت حقوقی قوه قضاییه، تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است تا 
دوباره مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه مورد موافقت قرار گیرد، به 

دولت ارسال شود.
الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم )معاونت 
امور زنان و خانواده( تدوین شد که بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی 
شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع 
شده است. این الیحه در پنج فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری 
از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت 
به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت 
های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز 

امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود.
38 ماده این الیحه کم شده و اکنون این الیحه دارای 52 ماده 

است.

علی اکبری؛ رئیس کمیسیون »کشاورزی، آب و منابع طبیعی« 
گفت:  مجلس  در  کم آبی«  »بحران  بررسی  به  اشاره  با  مجلس 
کمیسیون »کشاورزی، آب و منابع طبیعی« تاکنون در رابطه با 
معضالت کم آبی، نشست های مختلفی با وزیر نیرو داشته و این 

موضوع را یادآور شده است.
وی درباره اینکه موضوع »کم آبی« در چند استان مشهود است؟ 
گفت: این نقصان در همه استان ها به چشم می خورد. حتی ما در 
استان گیالن هم با کاهش محسوس بارندگی و ذخایر آبی مواجه 
هستیم که این مسئله روی آب کشاورزی و آب شرب اثر گذاشته 
است. او درباره این موضوع نیز که آبا با جیره بندی آب مواجه خواهیم 

شد؟ اظهار داشت: بله. این احتمال باالست.
وی افزود: قطعا دولت در این زمینه اقدامات راهبردی خواهد داشت 
واز طریق آگهی های عمومی آموزه های موجود را برای این وضعیت 
در نظر خواهد گرفت. اکبری تاکید کرد: جیره بندی آب در بسیاری 
از استان ها محتمل است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه 
تعداد استان با خشکسالی شدید روبرو هستند عنوان کرد: استان های 
اصفهان، کرمان، فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان با 
تنش آبی باالی 20 درصد روبرو بوده اند و دراین میان فالت مرکزی 
و حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان در تنش آبی بیشتری است.

رشوه  ماجرای  درباره  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
از  برخی  به  پزشکی  تجهیزات  برخی شرکت های 
پزشکان توضیحاتی ارائه کرد و در عین حال نسبت 
از سوی دانش آموزان و  به مصرف قرص ریتالین 

دانشجویان در ایام امتحانات هشدار داد.
وزارت  خبری  نشست  در  حریرچی  ایرج  دکتر 
به میزان مصرف سیگار و سایر  اشاره  با  بهداشت 
دخانیات از سوی نوجوانان گفت: به طور کلی در دنیا 
یک میلیارد و 400 میلیون نفر سیگاری هستند و 
مصرف دخانیات شایع ترین عامل مرگ در جهان 
محسوب می شود همچنین ساالنه 100 میلیون نفر 
به دلیل مصرف دخانیات از بین می روند و 900 هزار 
نفر هم به دلیل مواجهه دست دوم آسیب می بینند 
یعنی خودشان دخانیات را مصرف نمی کنند بلکه 
در معرض دود آن هستند. وی افزود: تقریبا نیمی 
از کودکان جهان در معرض مواجهه با دود دست 
اینکه  بیان  با  حریرچی  دارند.  قرار  دخانیات  دوم 
دخانیات  و  سیگار  مصرف  در خصوص  مطالعه ای 
در بین نوجوانان 13 تا 15 ساله کشورانجام شده 
است، گفت: طبق نتایج این مطالعه - که تا حدودی 
تکان دهنده است - 3.4 نوجوانان 13 تا 15 ساله 
کشور مصرف کننده سیگار هستند که از این میزان 
4.8 درصد پسران و 2.1 درصد را دختران شامل 
می شوند همچنین 8.2 نوجوانان مصرف کننده سایر 
مواد دخانی و عمدتا قلیان هستند که 11.1 درصد 
آن را پسران و 6.6 درصد را دختران شامل می شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه 24.2 درصد نوجوانان 13 
تا 15 ساله ما در معرض مواجهه با دود دخانیات 
درصد   38.4 همچنین  گفت:  هستند  منزل  در 

ازنوجوانان ما در معرض مواجهه با دود دخانیات در 
اماکن مسقف هستند. جالب است که بررسی ها نشان 
می دهد که 76.7 درصد نوجوانان ما قطعا می دانند 
که مصرف دخانیات مضر است اما باز هم این مواد را 
مصرف می کنند. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره 
به شش استراتژی این وزارتخانه در جهت مقابله با 
مصرف سیگار و مواد دخانی گفت: پایش وضعیت 
دود  با  مواجهه  در  که  افرادی  از  موجود، حفاظت 
محیطی مواد دخانی هستند، کمک به ترک سیگار 
و دخانیات، هشدار درباره خطرات مصرف دخانیات، 
اجرای ممنوعیت های تبلیغ و ترویج مصرف مواد 
از  دخانی  مواد  و  سیگار  مصرف  کاهش  و  دخانی 
طریق افزایش مالیات آن ها، شش استراتژی وزارت 
بهداشت برای کاهش مصرف سیگار و مواد دخانی 
هستند. حریرچی در ادامه صحبت هایش با اشاره 

دانش آموزان  از  برخی  از سوی  ریتالین  به مصرف 
ایام  در  گفت:  امتحانات  زمان  در  دانشجویان  و 
ریتالین 50 درصد  امتحانات میزان مصرف قرص 
افزایش می یابد و طبق بررسی ها حدود 5 درصد از 
دانشجویان و 4.5 درصد از دانش آموزان سال آخر 
دبیرستان ریتالین مصرف می کنند این در حالیست 
که این دارو عوارض جدی دارد و منجربه استفراغ، 

اسهال و در برخی موارد  مرگ می شود.
حریرچی در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه در 
سال گذشته نزدیک به 287 هزار مورد مرگ و میر 
در کشور داشتیم، گفت:  علت بیش از 70 درصد 
از این مرگ ها بیماری های غیر واگیر بوده است که 
غیر  بیماری های  از  ناشی  از مرگ های  82 درصد 
واگیر ناشی از چهارگروه بیماری های قلبی- عروقی، 
بوده  ریوی  مزمن  بیماری های  و  و سرطان  دیابت 

است. هدف گیری ما این است تا سال 1404  25 
درصد از موارد مرگ و میرهای زودرس ناشی از این 
بیماری ها را کاهش دهیم. اقدامات ما دراین حوزه 
اول  رتبه  ایران  اسالمی  جمهوری  که  شده  باعث 
منطقه و در کل دنیا رتبه دوم را به دست آورد و 
ایران یکی از پنج کشور منتخبی است که در سازمان 
ملل متحد درزمان برگزاری اجالس سران کشورها 
اقداماتش دراین حوزه توسط رییس جمهور گزارش 

داده خواهد شد.
را  هدف   13 حوزه  این  در  ایران  داد:   ادامه  وی 
از کاهش 25 درصدی  دنبال می کند که عبارتند 
بیماری  چهار  از  ناشی  زودرس  میرهای  و  مرگ 
غیرواگیر، کاهش 10 درصدی مصرف الکل، کاهش 
20 درصدی فعالیت های بدنی ناکافی، کاهش 30 
درصدی مصرف نمک، کاهش 30 درصدی مصرف 
دخانیات، کاهش 25 درصدی ابتال به فشار خون، 
ثابت نگه داشتن میزان چاقی و اضافه وزن، افزایش 
و  فشار خون  به  مبتالیان  شناسایی  درصدی   70
دیابت، افزایش 80 درصدی دسترسی مبتالیان به 
بیماری های غیر واگیر به دارو و خدمات، به صفر 
رساندن میزان اسید اشباع در روغن های خوراکی، 
کاهش 20 درصدی مرگ و میر ناشی از حوادث 
ترافیکی، کاهش 10 درصدی مرگ و میر ناشی از 
مصرف مواد مخدر و افزایش 20 درصدی دسترسی 

به درمان در بیماری های مبتال به روان پریشی.
ارائه  نحوه  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  حریرچی 
مجوز  گفت:  کشور  در  آزمایشگاه ها  مجوزهای 
آزمایشگاه ها طبق روال قانونی سال های قبل انجام 
می شود و تغییر خاصی دراین زمینه رخ نداده است.

 بیماری های غیر واگیر  علت مرگ 70 درصد ایرانیان

الیحه تامین امنیت زنان منتظر 
تایید نهایی رئیس قوه قضاییه 

احتمال جيره بندي آب 
دربيشتر استان ها

 بخشودگی جرائم بیمه ای
 اقدام ارزشمند تامین اجتماعی

انسان از ریشه نسیان، یعنی فراموشی است. 
فراموش  برای  است،  نعمتی  فراموشی  گاه 
کردن  فراموش  برای  عزیزان،  غم  کردن 
مصائبی که تحمل کرده ایم، برای فراموش 
کردن کسانی که در حق ما بدی کرده اند 
و همچنین خاطرات بد..... اما گاه فراموشی 
درد می شود. دردی که در میان آشنایان، 
نمی  تو  و  شناسند  می  را  تو  همه  غریبی. 
شناسی. کسانی که عزیزان تو هستند، حتی 
برایت آشنا هم نیستند. کاش درد، که فقط 
درد بیمار نیست، درد خانواده اوست، برای 
ریشه  متاسفانه  اما  نیفتد.  اتفاق  کس  هیچ 
کنی صد درصدی آن اجتناب ناپذیر است. 
اما می توان با شناخت عالئم و نشانه های 
آن و رعایت نکاتی، آن را به تعویق انداخت 

یا برطرف کرد.
هنوز درمان مشخصی برای بیماری آلزایمر 
درمان  آلزایمر  بیماری  اگرچه  ندارد.  وجود 
خانواده  در  که  افرادی  اما  ندارد  مشخصی 
امید  نا  نباید  دارند  را  بیمارانی  خود چنین 
آلزایمر  بیماری  اولیه  تشخیص  بشوند. 
می تواند به درمان کمک کند و شرایط را تا 
حد زیادی بهبود ببخشد. در چنین مواردی 
می توان خیلی سریع تر به درمان نشانه ها و 

کنترل آنها روی اورد.
کمک  بیماران  این  به  اولیه  درمان های 
باشند.  داشته  تری  طوالنی  زندگی  می کند 
با  باید  افراد  به همین خاطر است که همه 
از  یکی  اشنا شوند.  آلزایمر  اولیه  نشانه های 
مهم ترین و شایع ترین نشانه  های الزایمر از 
دست دادن حافظه است که می تواند زندگی 

روزمره فرد را مختل سازد.
زمانی که مادر یا پدر شما به یک سن خاص 
می رسند ممکن است به راحتی مواردی را 
فراموش کنند. در برخی از موارد آن ها ممکن 
عینک  یا  کلید  که  ندانند  درستی  به  است 
موارد  این  تمامی  اند.  گذاشته  کجا  را  خود 
نشانه هایی را در اختیار شما قرار می دهد و 
آن هم احتمال ابتالی این افراد به بیماری 

آلزایمر است.
مختلفی  اشکال  نیز  حافظه  دادن  دست  از 
زمان  یا  مکان  یک  در  افراد  از  برخی  دارد. 
در  می کنند،  سردرگمی  احساس  خاص 

دچار  کلمات  با  دارند،  مشکل  ریزی  برنامه 
ندارند  درستی  قضاوت  می شوند،  چالش 
بروز  خود  از  خاصی  رفتاری  نشانه های  و 
باشید  داشته  خاطر  به  باید  اما  می دهند. 
که آلزایمر نشانه های اولیه دیگری دارد که 
کمتر شناخته شده است و ربطی به از دست 

دادن حافظه ندارد. 
مادرتان  یا  پدر  رفتار  را در  اگر بی عالقگی 
دیدید، مراقب باشید. این امکان وجود دارد 
که برخی از افراد مبتال به آلزایمر در مراحل 
اولیه بیماری، از انجام فعالیت های اجتماعی 
که می تواند آن ها را خوشحال کند سر باز 
نداشته  دوست  است  ممکن  ها  آن  بزنند. 
باشند با دوستان خود غذا بخورند، به ورزش 
بیماران  گونه  این  کنند.  بازی  یا  بپردازند 
تر  کوچک  را  خود  محیط  می کنند  تالش 
تر کنند. آن ها در چنین شرایطی  و تنگ 
کنند. چنین  ارامش می  و  راحتی  احساس 
در  دهنده  هشدار  موارد  از  یکی  شرایطی 
بیماران آلزایمری است که معموال در مراحل 
شده  انجام  تحقیقات  کند.  می  بروز  اولیه 

نشان می دهد که بی عالقگی و بی تفاوتی 
شناختی  اختالالت  همراه  به  افراد  سایر  به 
خفیف ممکن است توسعه بیماری آلزایمر را 

در افراد نشان دهد.
اگر تغییر در بهداشت یا ظاهر شخصی فرد 
باشید. بی عالقگی و بی  را دیدید، هوشیار 
تفاوتی که در باال به آن اشاره کردیم ممکن 
است در انجام عادت های روزانه نیز تداخل 
به  مبتال  که  افرادی  از  برخی  کند.  ایجاد 
روزهای  برای  است  ممکن  هستند  آلزایمر 
به  یا  بپوشند  یکسانی  های  لباس  متمادی 
طور ناگهانی شانه کردن موها را برای چند 
داشته  خاطر  به  البته  سازند.  متوقف  روز 
باشید که تنها حمام نکردن نمی تواند نشانه 

وجود آلزایمر باشد.
که  زمانی  آلزایمر،  بیماری  اولیه  مراحل  در 
بی عالقگی در افراد افزایش پیدا می کند؛ آن 
ها ممکن است در مورد ظاهر ، بهداشت و 
لباس هایی که می پوشند بی تفاوت شوند. 
مهمی  نقش  خانواده ها  شرایطی  چنین  در 
ازمایش های  و  بررسی ها  می کنند.  بازی 

تغییرات  چنین  وجود  تواند  نمی  بالینی 
چنین  تشخیص  دهد.  تشخیص  را  رفتاری 

مواردی بر عهده خانواده هاست.
نگران  دیدید،  را  افسردگی  و  اضطراب  اگر 
شوید. اگر پدر یا مادر شما متوجه فراموشی 
خود شود ممکن است دچار اضطراب گردد. 
اغلب  آلزایمر  بیماری  با  مرتبط  اضطراب 
آن  در  که  می شود  شرایطی  ایجاد  موجب 
محیط  آورد.  می  روی  کردن  سوال  به  فرد 
افراد  و شرایط جدید ممکن است اضطراب 

را بیشتر کند.
از  را  سواالتی  بیماران  شرایط  این  در 
اطرافیان خود می پرسند. با اینحال ارتباطی 
بیماری  توسعه  و  افسردگی  تشخیص  بین 
آلزایمر و سایر بیماری های این چنینی وجود 
دارد. هنوز کامال مشخص نشده است که آیا 
یا  باعث زوال عقل شود  افسردگی می تواند 
خیر.برای تایید چنین موضوعی به تحقیقات 

بیشتری نیاز است.
حس  مادرتان  یا  پدر  بینایی  در  تغییر  اگر 
افراد  کردید حتما به پزشک مراجعه کنید. 
کهنسالی که در مراحل اولیه بیماری آلزایمر 
در  تغییر  خاطر  به  است  ممکن  دارند  قرار 
مشورت  پزشک  چشم  یک  با  خود  بینایی 
هنگام  به  است  ممکن  افراد  این  کنند. 
نتوانند  یا  باشند  داشته  مشکل  رانندگی 
وسایل خود را به درستی ببینند و پیدا کنند.

وجود  دهنده  نشان  می تواند  موضوع  این 
باشد  بصری  عناصر  پردازش  در  مشکل 
اشکال  از  برخی  زیرا قسمت پشت مغز در 
آلزایمر خیلی سریع از بین می رود. ممکن 
یا  بویایی  در  تغییر  به  مغز  در  تغییر  است 
بینایی  در  تغییر  شود.  منجر  نیز  شنوایی 
عقل  زوال  از  دیگری  انواع  نشانه  می تواند 
به  است  ممکن  فرد  مثال  عنوان  به  باشد. 

بیماری جسم لویی مبتال شده باشد.
در پایان هم ذکر این نکته حائز اهمیت است 
که پدر و مادرمان را فراموش نکنیم. آلزایمر 
دیدار  منتظر  را  آنها  و  نگیریم  خودآگاهانه 
خود نگذاریم. بیایید پیش از آنکه والدینمان 
نگاه محبت  را فراموش کنند، و حسرت  ما 
آمیز مادرانه یا پدرانه آنها را بخوریم، بیشتر 

به فکرشان باشیم.

خودمان را به آلزایمر نزنیم!
*معصومه سلطانی

پدر و مادرمان را فراموش نکنیم. آلزایمر خودآگاهانه نگیریم و آنها 
را منتظر دیدار خود نگذاریم. بیایید پیش از آنکه والدینمان ما را 
فراموش کنند، و حسرت نگاه محبت آمیز مادرانه یا پدرانه آنها را 

بخوریم، بیشتر به فکرشان باشیم.
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 رشد ۲۵ درصدی ذخیره سازی گاز 
در مخزن شوریجه 

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: در زمستان سال 96 
نسبت به سال 95، میزان ذخیره گاز در مخزن شوریجه 25 درصد افزایش 
یافت.به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی گاز، سید مجید منبتی گفت: 
پارسال، مقدار گاز دریافتی از چاه های منطقه عملیاتی خانگیران 13 میلیارد و 
770 میلیون مترمکعب بود و 12 میلیارد و 118 میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
به خطوط انتقال گاز تزریق شد.وی با بیان این که برنامه های تولید گاز طبیعی، 
گوگرد و ذخیره سازی پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد در سال 96، مطابق برنامه 
100 درصد محقق شده است، اظهار کرد: در مصرف گاز طبیعی پاالیشگاه، 
40 میلیون مترمکعب صرفه جویی شده است.مدیرعامل پاالیشگاه گاز شهید 
هاشمی نژاد، مقدار تولید میعانات استحصالی از گاز طبیعی را 85 هزار و 170 
مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: این پاالیشگاه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
گوگرد در خاورمیانه به شمار می رود؛ سال 96 گوگرد تولیدی این شرکت 576 
هزار و 548 تن بود.منبتی با اشاره به نقش واحد ذخیره سازی در تامین پایدار 
گاز طبیعی در فصل زمستان و اوج مصرف گفت: پارسال یک میلیارد و 721 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در مخزن شوریجه ذخیره شد که نسبت به مدت 
مشابه در سال 95 حدود 25 درصد افزایش ذخیره سازی را نشان می دهد.وی 
تصریح کرد: در زمستان 96 با توجه به توقف گاز وارداتی، 75 درصد از گاز 
ذخیره سازی شده در مخزن شوریجه برای مصارف خانگی و صنایع برداشت و از 

طریق خطوط سراسری انتقال گاز به مبادی مصرف ارسال شد.

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز با 62 سنت افزایش به 79 دالر و 13 سنت 
رسید.

در حالی که بازارها به خبر توافق تجاری چین و آمریکا و »توقف« جنگ 
تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان واکنش نشان داده اند، قیمت نفت روز دوشنبه 
با افزایش همراه بود. بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت دیروز 
با 62 سنت افزایش به 79 دالر و 13 سنت رسید. قیمت نفت برنت هفته 
گذشته تا رقم 80 دالر باال رفته بود. قیمت نفت خام آمریکا نیز دیروز با 55 
سنت افزایش به 71 دالر و 83 سنت رسید. به گفته استیون منوچین، وزیر 
خزانه داری آمریکا، پس از آنکه دو اقتصاد بزرگ جهان توافق کردند که تعرفه 
های تجاری علیه کاالهای یکدیگر را کاهش دهند و در عین حال روی یک 
توافق تجاری گسترده تر کار کنند، جنگ تجاری بین آمریکا و چین »متوقف 
شد.« انتشار این خبر موجب رشد شاخص ها در بازارهای مختلف جهان شد. 
بانک مورگان استنلی آمریکا نوشت: »اختالفات تجاری موقتی در طول زمان 
از طریق مذاکره کاهش خواهد یافت... هر دو کشور قصد دارند بر روی طرح 
اجرای خرید های کشاورزی و انرژی کار کنند و مذاکرات در مورد تولید و 
خدمات تجاری، سرمایه گذاری دوجانبه و حمایت از مالکیت معنوی را در طی 

ماه های آینده ادامه دهند.«
با این وجود، قیمت نفت هنوز با باالترین رقم ثبت شده از نوامبر 2014 تاکنون 
فاصله دارد، زیرا بسیاری از تجار و تحلیلگران معتقدند به رغم کاهش تولید 
های اوپک و متحدانش، کاهش تولید ونزوئال و در پیش بودن تحریم های 
آمریکا علیه ایران، همچنان عرضه کافی در بازار نفت برای تامین نیاز مصرف 
کنندگان وجود دارد. گرگ مک کینا، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: »در 
صورتی که ریسک های ژئوپلتیک مجددا تشدید نشود، ممکن است قیمت 
نفت مسیری نزولی را طی کند.«باب دادلی، مدیر شرکت بی پی گفته، وی 
انتظار دارد پس از رسیدن قیمت نفت به باالی 80 دالر در هفته گذشته، 
مقدار زیادی نفت شیل آمریکا و احتماال نفت خام تولیدی اوپک روانه بازار شود.

کوتاه از انرژی

 اجرای راهکارهای کوتاه مدت آب 
 آغاز شد 

چاه های  اجاره  جدید،  چاه های  تجهیز  و  حفر 
کشاورزی، قطع انشعابات مربوط به آبیاری فضای 
سبز و تکمیل تأسیسات تصفیه و گندزدایی آب 
برای انجام اقدامات اضطراری تأمین، 4 محور اصلی 
انجام اقدامات اضطراری برای افزایش ظرفیت تأمین 

آب در مقاطع تحت تنش است.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، شاهین پاکروح 
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور اظهار داشت: راهکارهای مختلفی 
در خصوص مدیریت تأمین و مدیریت تقاضا تعریف 
شده و در قالب پروژه های کوتاه مدت در هر استان 

در حال انجام است.
این مقام مسئول با بیان اینکه »پیش بینی شده در 
تابستان سال جاری قریب به 334 شهر در معرض 
تنش آبی خواهند بود«، گفت: اقدامات اضطراری 
کاهش  جبران  و  تأمین  ظرفیت  افزایش  برای 
منابع برای هر استان تعیین شده و مدیران ما در 
استان طبق یک برنامه زمان بندی در حال اجرای 
راهکارهای کوتاه مدت برای مهار تنش های آبی 

هستند.
وی افزود: امیدواریم قبل از آغاز تابستان بتوانیم 
برداری  بهره  به  را  مدت  کوتاه  های  پروژه  عمده 

برسانیم.
پاکروح در تشریح جزئیات اقدامات اضطراری برای 
مهار تنش آبی گفت: مقرر شده در کشور تعداد 
همچنین  شود،  تجهیز  و  حفر  جدید  چاه   283
نشت یابی و رفع نشت شبکه ها و خطوط انتقال به 
مجموع طول 16 هزار و 930 کیلومتر آغاز شده 

است.
ادامه داد: نصب 126 هزار و 321 تجهیزات  وی 
کنترل فشار و مصرف و تعویض 452 هزار و 980 
کنتور فرسوده در استانهای با تنش آبی در برنامه 

قرار دارد.
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور از قطع انشعابات مربوط به آبیاری 
فضای سبز به عنوان یکی از راهکارهای کوتاه مدت 
مقابله با تنش آبی خبر داد و گفت: در این زمینه 
8 هزار و 549 فقره جداسازی آب فضای سبز در 
دستور کار قرار گرفته که هم اکنون در استانهای 

مختلف کشور در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: حفر و تجهیز چاه های جدید، 
اجاره چاه های کشاورزی، قطع انشعابات مربوط به 
آبیاری فضای سبز و تکمیل تأسیسات تصفیه و 
گندزدایی آب برای انجام اقدامات اضطراری تأمین، 
4 محور اصلی انجام اقدامات اضطراری برای افزایش 
ظرفیت تأمین و جبران کاهش منابع آب در مقاطع 
تحت تنش است که پروژه های مربوطه، استان به 

استان و شهر به شهر در حال اجرا است.

خبر

ایران  گاز  توسعه  و  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
ایران به عراق  گفت: خط لوله جدید صادرات گاز 
طور  به  زودی  به  و  است  شده  بهره برداری  آماده 
در  تربتی  منتظر  حسن  شود.  می  افتتاح  رسمی 
جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ساخت و 
بهره برداری از خط لوله ششم سراسری که با هدف 
داشت:  اظهار  است،  ساخت  حال  در  گاز  صادرات 
ساخت این خط لوله با هدف توسعه زیرساخت ها 
و تقویت گازرسانی استان های غرب و شمال غرب 
کشور و نیز صادرات گاز به عراق در منطقه نفت شهر 

و شلمچه در حال انجام است.
وی با تشریح جزئیات ساخت این خط لوله صادرات 
از خط  انشعاب صادراتی  اضافه کرد: 2  گاز کشور 
چارمله  پروژه های  به  مربوط  سراسری  ششم  لوله 
- نفت شهر و خرمشهر- شلمچه ایجاد شده است. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران درباره 
ساخت و بهره برداری از انشعابات صادرات گاز خط 
لوله ششم سراسری، گفت: ساخت خط لوله انتقال 
گاز ششم سراسری در فاصل اهواز- دهگالن در قالب 
چهار قطعه و یک انشعاب ساخته شده و در مدار بهره 
برداری قرار گرفته است. تربتی افزود: انشعاب های 
این پروژه به طول یک  هزار و 257 کیلومتر با حجم 
خاکبرداری 50 میلیون مترمکعب و مجموع برآورد 
هزینه معادل 73 هزار میلیارد ریال بوده است. وی 
ادامه داد: پروژه های این طرح شامل 610 کیلومتر 
خط لوله به قطر 56 اینچ، 372 کیلومتر خط لوله 
به قطر 48 اینچ، 69 کیلومتر به قطر30 اینچ، 122 
کیلومتر به قطر 20 اینچ، 84 کیلومتر به قطر 12 

اینچ و ایستگاه اندازه گیری گاز به ظرفیت های 40 
و 50 میلیون مترمکعب است. تربتی بیان داشت: 
دهگالن  بیستون-  فاصل  اینچ، حد  لوله 56  خط 
به طول 122 کیلومتر، آذرماه سال 95 تزریق گاز 
حد  اینچ   56 لوله  خط  گاز  تزریق  عملیات  شد؛ 
فاصل اهواز - دهگالن در گستره های اهواز- دزفول، 
دزفول- کوهدشت، کوهدشت- بیستون و بیستو - 
دهگالن و انشعاب 48 اینچ کوهدشت- چارمله انجام 
شده است. وی گفت: ساخت این خط لوله درحد 
فاصل اهواز - دزفول به طول 201 کیلومتر و قطر 
56 اینچ نیز از اهواز انجام شده است و دی ماه پارسال 
به خط لوله 56 اینچ دزفول - کوهدشت متصل و 
بهره برداری از آن آغاز شد. تربتی با اشاره به عبور 
این قطعه از خط لوله ششم سراسری گاز از مسیر 
لوله  بود  قرار  ابتدا  دو رودخانه کارون و دز، گفت: 

از بستر کارون عبور کند که به  دلیل سنگی بودن 
بستر کارون این برنامه میسر نشد و تصمیم بر آن 
شد تا خط لوله گاز را به صورت هوایی از روی پل 
عبور دهیم؛ این اقدام با وجود حجم عظیم آب در 
کارون عملیاتی شد که دستاوردی کم نظیر در جهان 
است. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران 
با بیان اینکه قطعه دزفول - کوهدشت به طول 166 
کیلومتر و قطر 56 اینچ دی ماه پارسال به خط لوله 
56 کوهدشت - بیستون متصل و بهره برداری از آن 
آغاز شد، بیان کرد: هزینه های اجرای این پروژه بیش 
از 380 میلیون دالر است. وی ادامه داد: قطعه بعدی 
خط لوله گاز 56 اینچ ششم سراسری حد فاصل 
کوهدشت - بیستون به طول 122 کیلومتر و قطر 
56 اینچ بوده که آذر پارسال به خط لوله 48 اینچ 
کوهدشت- چارمله متصل و با هزینه  340 میلیون 

دالر بهره برداری از آن آغاز شد. تربتی با تاکید بر 
اینکه قطعه دیگر خط لوله ششم سراسری به طول 
بیستون  از منطقه  اینچ  و قطر 56  122 کیلومتر 
آذرماه سال 95 به خط لوله دهگالن- سنندج متصل 
و به بهره برداری رسید، اظهار داشت: این پروژه زمینه 
صادرات گاز به عراق و نیروگاه  های بغداد را فراهم 
کرده است. مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ایران بیان کرد: بر این اساس پروژه دیگری تحت 
عنوان خط لوله انتقال گاز 48 اینچ ششم سراسری 
حد فاصله کوهدشت- چهارمله بوده که این پروژه 
به طول 131 کیلومتر 48 اینچ از منطقه »پیازآباد« 
آغاز و دی پارسال به خط لوله اینچ 48 نفت شهر 
متصل و به بهره برداری رسید. وی اضافه کرد: قرارداد 
اجرای این پروژه به روش تامین سرمایه گذاری در 
قالب »بی.او.تی« بوده و مجموع برآورد هزینه های 
این پروژه 320 میلیون دالر است. این عضو هیات 
مدیره شرکت ملی گاز گفت: در ادامه ساخت این 
اهواز-  اینچ   48 گاز  انتقال  خط  پروژه  لوله،  خط 
خرمشهر- شلمچه به منظور توسعه زیرساخت ها و 
تقویت گازرسانی جنوب غرب کشور و صادرات گاز 
این  بر  قرار گرفته است و  به عراق در دستور کار 
اساس، ساخت این پروژه به طول 142 کیلومتر و 
قطر 48 اینچ از اهواز آغاز و مهرماه پارسال با هزینه 
360 میلیون دالر به بهره برداری رسید. تربتی با بیان 
اینکه برای پروژه خط ششم سراسری، 10 ایستگاه 
تقویت فشار تعریف شده است، خاطرنشان کرد: از 
این تعداد، پنج ایستگاه در حال احداث بوده و امسال 

به بهره برداری خواهد رسید.

ایران آماده افزایش صادرات گاز به عراق شد

آگهی تحدید اختصاصی
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک 25-اصلی قریه دهتوت واقع در بخش 13 
کرمانشاه به عمل نیامده است  وطبق رای شماره 139660316007001660مورخ 
24 / 11 / 96هیات حل اختالف مستقر درثبت جوانرود حکم به نفع آقای عزیز 
شاهمرادیازششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 25689/27مترمربع صادر 
شده است لذا حسب درخواست نامبرده تحدید حدود اختصاصی مورد درخواست 
درتاریخ 23 / 3 / 97 ساعت 10 صبح طبق ماده 15 قانون ثبت درمحل وقوع ملک 
مقرر  روز  در  ومجاورین دعوت میشود  متقاضی  لذا  آمد؛  به عمل خواهد  موصوف 
انجام پذیرد  ودرمحل مربوطه حاضر که عملیات تحدید حدود حدود بامعرفی آنا 
وکسانی که به حدود مورد تقاضای نامبرده معترض هستند می توانندازتاریخ تنظیم 
صورت مجلس ظرف مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
جوانرود تسلیم نموده ورسید دریافت دارند.بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر 

قانونی سندمالکیت بنام آنان صادر خواهد شد.تاریخ انتشار  1 / 3 / 97
رئیس ثبت اسنادوامالک شهرستان جوانرود- عزیزی

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان البرز
  اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک طالقان

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660331013001052 مورخ  96/10/28هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طالقان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شاهرخ 
شریفی  فرزند حشمت اهلل  به شماره شناسنامه 3293صادره از تهران در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 795.92 مترمربع پالک  ثبتی 1273 فرعی 
از 110 اصلی واقع در نویزک  حوضه ثبت ملک طالقان خریداری از مالک رسمی 
اقای حاج حسن جان امانی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م/الف:4628
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/2/15 تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه 1397/3/1

رسول مالمیر رئیس ثبت اسناد وامالک طالقان

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای یاسر مهدوی نیا فرزند جان میرزا 

خواهان آقای داریوش شیر نژاد فرخی فرزند صید والی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای 
یاسر مهدوی نیا فرزند جان میرزا  به خواسته اعسار از محکوم به مطرح که به این شعبه 
کیفری  دادگاه    101 شعبه    9709986613500007 کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع 
مورخ 1397/04/09  رسیدگی  وقت  و  ثبت    ) سابق  جزایی  آباد)101  دو شهرستان خرم 
آیین دادرسی  قانون  تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73  ساعت08:30 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خرم آباد )101 جزایی سابق ( –بیرانوند 

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

آگهی
آقای حسین صالحی راد به وکالت 76633-90/9/13 دفترخانه 434 تهران از مالک 
خانم بهاره صالحی راد ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعالم نموده 
مربع126  ومساحت 1650متر  زمین  قطعه  مالکیت ششدانگ یک  است که سند 
بشماره 1863 فرعی از 201 اصلی مفروز از پالک  -  فرعی واقع در اراضی نصرت 
آباد جزء حوزه ثبتی شهرستان نظرآباد مورد ثبت 129590صفحه 517دفترجلد 
628 امالک بنام محمد اسحق بیگی ثبت وصادر گردیده وبرابر سند قطعی شماره 
وبموجب سند  منتقل شده  متقاضی  به  دفترخانه 424تهران   90/12/25-77696
گردیده  مفقود  انگاری  سهل  بعلت  باشد  رهن-می  -در  شماره-دفترخانه  رسمی 
به استناد تبصره یک اصالحی به  المثنی نموده است.لذا مراتب  ودرخواست سند 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تاچنانچه کسی  مدعی 
وجود سند مالکیت  نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد ازتاریخ 
انتشار این آگهی بمدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره 
تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد. بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نشود ویا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق 

مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
منصور هدایتکار رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نظرآباد

م.الف: 1024 تاریخ چاپ:1397/3/1

آگهی حصروراثت
بانومریم چراغی زاده نام پدرفرضعلی بشناسنامه1839صادره ازرامهرمزدرخواستی 
مرحوم  شادروان  که  داده  وتوضیح  تقدیم  حصروراثت  گواهی  صدور  بخواسته 
دائمی  رامهرمزدرتاریخ96/4/31دررامهرمزاقامتگاه  بشناسنامه3صادره  خاورچراغی 
بشنا فرزندفرضعلی  زاده  چراغی  فرشید  عبارتنداز1-متقاضی  اش  ورثه  فوت  اش 

رامهرمز2-حسین  از  سنامه477وکدملی1910216747متولد1353/4/1صادره 
بشناسنامه98وکدملی5279528978متولد1355/4/28  فرزندفرضعلی  رضایی 
بشناسنامه418وکدملی19 فرزندفرضعلی  زاده  چراغی  ازآغاجاری3-افشین  صادره 

10216682متولد 1350/5/10صادره رامهرمز4-مهدی چراغی زاده فرزندفرضعلی 
ازرامهرمز5- 1911748378متولد1365/2/21صادره  بشناسنامه1983وکدملی 
بشناسنامه1839وکدملی1911205536متولد فرزندفرضعلی  زاده  چراغی  مریم 
بشناسنامه فرزندفرضعلی  زاده  چراغی  ازرامهرمز6-مهوش  1362/11/16صادره 

قانونی  تشریفات  باانجام  1وکدملی1911517368متولد1346/4/7والغیر.اینک 
نامه  وصیت  داردیا  اعتراض  نمایدتاهرکس  می  آگهی  نوبت  مزبوررادریک  مراتب 
ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم داردواالگواهی 
ازدرجه  ابرازشود  تاریخ  بعدازاین  که  ورسمی  جزسری  به  نامه  صادروهروصیت 

اعتبارساقط است. شماره م الف)12/99(
رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز-حسن رئیسی زاده

آگهی مزایده
به موجب پرونده کالسه961943اجرایی سیامک ثواب محمدی محکوم به فروش ملک 
درحق مهدی ثواب محمدی که دراین اجرااموال جهت اجرای مفادحکم توسط کارشناس 
خبره قیمت گذاری گردیده است.1-ملک موردفروش واقع درخیابان آفرینش شمالی بین 
بنزین(ودارای  به صورت جایگاه سوخت)پمپ  ذوالفقار  بلوار60متری سیدالشهداوخیابان 
اعیانی دردوطبقه همکف واول به متراژ66مترمربع دارای اشتراک برق سه فازوتلفن ومحوطه 
سازی و120مترمربع شاپ ودارای چهارپمپ سوخت رسانی می باشد.لذااموال درروزسه 
شنبه1397/3/8راس ساعت11-9صبح ازطریق مزایده حضوری درمحل دفتراجرای احکام 
مدنی دادگستری دزفول به معرض فروش گذارده می شودطالبین می توانند درمدت پنج 
از  اداری  باهماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول دروقت  ازروزمزایده  روزقبل 
اموال مذکوربازدیدنمایند.مزایده ازقیمت پایه20000000000ریال)ارزش کل ملک بیست 
میلیاردریال( شروع می شودبرنده مزایده کسی است که باالترین قیمت راپیشنهادنمایدمزایده 
راس ساعت9صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری دزفول شروع وساعت11صبح 
همان روزخاتمه می یابدبرنده مزایده باید10درصد بهارافی المجلس به عنوان سپرده به 
قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نمایدوحداکثر ظرف یک ماه بقیه بهای موردمزایده 
رابه صندوق دادگستری دزفول تودیع وقبض آن رابه اجراتسلیم نمایدتااقدامات بعدی انجام 
شوددرغیراین صورت سپرده اوپس ازکسرهزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشد.

هزینه های نقل وانتقال وغیره کالبه عهده برنده مزایده خواهدبود.
مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول-اردشیرشلوپور

حصر وراثت
به  شده  ثبت  تقدیمی  دادخواست  شرح  به  وراثت  حصر  رونوشت  خواهان 
کالسه9709983855700092 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حیاتقلی پردل فرزند مصطفی متولد 1305/4/7 
به شماره شناسنامه  1698 سرانجام در تاریخ 1374/5/12 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1- علی نجات پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 10 )فرزند  متوفی(

2- محمدجواد پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 979 )فرزند  متوفی(
3-بیات پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 3 )فرزند  متوفی(

4-مصطفی پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 16 )فرزند  متوفی(
5-سلطنت  پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 696 )فرزند  متوفی(
6-سمن گل پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 716 )فرزند  متوفی(

7-کفایت پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 809)فرزند  متوفی(
8-گل عنبر پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 847 )فرزند  متوفی(

9-سنمبر پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 752 )فرزند  متوفی(
10-عذرا پردل فرزند حیاتقلی به شماره شناسنامه 25)فرزند  متوفی(

11-طوطی زمانی دهکردی فرزند امیر به شماره شناسنامه 10757 )زوجه(
اینک با تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه 
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه  تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .

 فاطمه اسدی ـ متصدی امور دفتری دادگاه شورای 
حل اختالف شماره یک   شهرستان اردل   

آگهی مزایده نوبت دوم  اموال غیر منقول  جهت اخذ 
محکوم به 

به موجب پرونده کالسه 950230 اجرایی محکوم علیهم مهتاب، ماهرخ، عصمت 
،زوار ،فیروز ،محمدمراد ،مصطفی ، فرزندان الیاس متضامنا محکومند به فروش و 
الیاس  له پروانه خلیلی فرزند  الیاس خلیلی در حق محکوم  اموال مرحوم  تقسیم 
به  به درخواست محکوم له  بنا  و  تقسیم  و  به عدم فروش  توجه  با  لذا  اند  گردیده 
منظور استیفای محکوم به اموال قید شده در ذیل برگه از سوی اجرای احکام مدنی 
اردل توسط کارشناس منتخب توصیفی و ارزیابی و مقرر است از طریق مزایده راس 
ساعت 11 صبح روزدوشنبه مورخ 97/3/28 در محل اجرای احکام مدنی اردل با 
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  و هرکس  می رسد  فروش  به  دادستان  نماینده  حضور 
نماید برنده مزایده خواهد بود و میبایست فی المجلس ده درصد مورد مزایده  راطی 
چک تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثرظرف مدت 
ازتاریخ مزایده به حساب سپرده واریزنماید درغیراینصورت وجوه واریزی  یک ماه 
پس ازکسرهزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد این 
آگهی یکبار درروزنامه منتشر همچنین در معابر عمومی الصاق خواهد شد شرکت 
در مزایده برای عموم آزاد است به استثنای مسئولین اجراء ، اقربای  سببی و نسبی 
آنان ضمنا متقاضیان شرکت درمزایده می توانند در مدت پنج روز قبل از مزایده 

از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطالع نمایند. 
 مشخصات مورد مزایده اموال ) واقع در اردل (

الف مشخصات اموال 
حاج  بنوار  زمین  و  آباد  بهشت  فاریاب   - دیم  اراضی  شامل  اراضی  قطعات  ارزش 

کاظم - اراضی آبی نساء باغ جدیداالحداث و باغات قدیمی به شرح زیر:
1-سهم ارا ضی دیم متوفی واقع در دانگ رییسی ها و  جلیلی ها معادل 40000 

مترمربع مشاع  از قرار هر متر مربع 20000 جمعا 800000000 ریال  
2- سهم یک چهارم اراضی فاریاب بهشت آباد  در چهار قطعه به مساحت 1000 

مترمربع از قرار هر متر مربع 200000 ریال جمعا به مبلغ 200000000 ریال 
مترمربع  قرار هر  از  مترمربع  به مساحت 1000  وار حاج کاظم  بنه  آبی  3-زمین 

70000 ریال جمعا به ارزش 70000000 ریال 
4-زمین آبی موسوم به نساء به مساحت 6000 مترمربع از 480000000 ریال
5- اراضی موسوم به نسا به مساحت 4500 مترمبع از قرار 405000000 ریال

قرار  از  مربع  متر  به مساحت 28000   اردل  در دشت  واقع  آبی  زمین   6-قطعه 
1960000000 ریال

7- اراضی دیم معروف به دره آب زا به مساحت3000  مترمربع از قرار هر متر مربع 
70000 ریال جمعا 210000000 ریال

مترمربع  هر  قرار  از  مترمربع  مساحت 300  به  آبزا  دره  به  موسوم  باغ  عرصه   -8
70000 ریال جمعا 21000000 ریال

9- باغ موسوم به دره قلعه بمساحت 150 مترمربع از قرار هر مترمربع 70000 ریال 
جمعا 10500000 ریال

مترمربع که  به مساحت 3000  دره کل  به  موسوم  اراضی  در  واقع  انگور  10-باغ 
اشجار فاقد باردهی اقتصادی می باشد و ارزش هر مترمربع عرصه و اعیان از قرار هر 

مترمربع 50000 ریال جمعا 150000000 ریال 
11-یک پا از اراضی آبی و دیم روستای شیخ محمود به مبلغ 1100000000ریال 

برآورد میگردد.
و  مترمربع  به مساحت 1300  قلعه شامل دو قطعه  به پشت  اراضی موسوم   -12
200 متر مربع و یک قطعه به مساحت 1000 مترمربع که جمعاً معادل 2500متر 
مربع می گردد از قرار به هر متر مربع 85000 ریال  جمعاً به ارزش 212500000 

ریال برآورد میگردد.
ب بخش ساختمان

 1 - ساختمان مسکونی واقع در خیابان شهید بهشتی- پایین تر از بهزیستی دارای 
عرصه به مساحت  116/4 مترمربع به مبلغ 3292000000 ریال

2- ملک به آدرس اردل - انتهای خیابان شهرداری - این ملک به صورت عرصه و 
فاقد اعیانی به مساحت  397 مترمربع جمعاً به مبلغ 1191000000 ریال

3- ملک به آدرس اردل- بلوار شهدا -جنب دادگستری- کوچه بازار ملک مذکور 
با  است  برابر  ملک  این  ماترک  عرصه  ارزش  مربع  متر  مساحت 80  به  ای  عرضه 

280000000ریال 
4-ملک به آدرس  اردل - بلوار شهدا جنب دادگستری این ملک با کاربری تجاری 

کل عرصه آن 70مترمربع  بوده جمعا به مبلغ 18700000 ریال .
علی خسروی = رئیس حوزه قضایی و قاضی اجرای احکام مدنی اردل

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به خانم جمیله صادقی سودجانی 

فرزند محمدقلی 
خواهان : بانک ملی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم جمیله صادقی به خواسته 
و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  تأدیه  تأخیر  و  دادرسی  و خسارت  وجه  مطالبه 
به شماره پرونده کالسه 9609983810800689 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/04/05 ساعت 11 تعیین 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود  نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرکرد

مفقودی
ایران 82و  با شماره پالک 756ص85  پارس مدل 1396  پژو   برگ سبز سواری 
NAAN01CE8HH018271به  شاسی  شماره   124k1158960موتور شماره 

نام سید رحمان زکی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
خانم زینب مظلومی فرزند احمد علی به شرح درخواست که به شماره970176 این 
شورا ثبت گردیده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که 
حسین مقیمیان امیری فرزند محمد به شماره شناسنامه 269 صادره از بابلسر در تاریخ 
86/11/21در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار فوت نموده و ورثه حین الفوت 

و عبارتند از
1- زینب مظلومی فرزند احمد علی به شماره شناسنامه 123 همسر متوفی 

به شماره شناسنامه 4980111440دختر  فرزند حسین  امیری  مقیمیان  2-سپیده 
متوفی 

3-صاحبه مقیمیان امیری فرزند حسین به شماره شناسنامه 760 دختر متوفی 
به شماره شناسنامه 4988467791دختر  فرزند حسین  امیری  مقیمیان  4-صغری 

متوفی
5- محمد علی مقیمیان امیری فرزند حسین به شماره ملی 4989913531پسر متوفی 

6-سعیده مقیمیان امیری فرزند حسین به شماره ملی 4989704428دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

بر خالف شایعه پراکنی روزهای اخیر غرب بخصوص آمریکا، چین 
تاکید کرده است که از منافع ایران حمایت می کند و همکاری 
ها با تهران را در زمینه های مختلف بخصوص انرژی ادامه خواهد 

داد.
به گزارش زمان به نقل از ایرنا، تقویت همکاری های اقتصادی با ایران 
یکی از مهمترین بخش های اظهارات ›وانگ یی‹ وزیر خارجه چین است 
که هفته گذشته در مالقات با ›محمد جواد ظریف‹ وزیر خارجه کشورمان 
در پکن عنوان کرد.او تاکید کرد چین همچنان از برجام حراست خواهد 
کرد و حتی از طرف های دیگر می خواهد به مفاد آن پایبند باشد.در 
همین حال گزارش شده است که شرکت های ایرانی و چینی در زمینه 
نفت و انرژی همچنان درحال رایزنی هستند برخی رسانه های غربی از 
جمله رویترز در تالش هستند نشان دهند »شرکت های چینی در حال 

عقب نشینی از طرح های ایران هستند«.
این رسانه ها تصریح می کنند که شرکت های چینی تمایلی به همکاری 
با ایران در بخش انرژی ندارند و هیچگونه تضمینی به ایران مبنی بر تداوم 
خرید نفت از ایران بعد از تحریم های احتمالی آمریکا نداده اند، ادعایی که 

هرگز سند و مدرکی هم دال بر آن ارایه نکرده اند.
انتشار این مطالب در شرایطی است که شرکت های چینی در همه دوره 
ها در زمینه خرید نفت از ایران و همکاری در بخش انرژی با کشورمان 
پیشتاز بوده اند.از سوی دیگر شرکت های نفتی بزرگ چین و مشتریان 
ایران از جمله ›ساینوپک‹، ›جوهای جنرونگ‹ و ›سی ان پی سی‹ گفته 

اند که در حال رایزنی های گسترده با دولت های چین و ایران هستند.
آنها خاطر نشان کرده اند که بازار انرژی ایران را هیچ کشوری نمی تواند 

نادیده بگیرد و مسلما چین خریدهای نفتی از ایران را ادامه خواهد داد.
 افزایش فروش نفت ایران به چین

آمارهای جالبی هم وجود دارد مبنی بر اینکه واردات نفت چین در ماه 
های اولیه سال جاری از کشورمان افزایش زیادی هم داشته است.

در سال گذشته میالدی میانگین واردات روزانه نفتی چین از ایران بین 
550 تا 600 هزار بشکه بود اما از ابتدای سال جاری میالدی در یک دوره 
سه ماهه این رقم در روز به 655 هزار بشکه افزایش یافته است. شرکت 
های چینی تاکید کرده اند که قصد دارند همچنان روند خرید نفت از ایران 
را حفظ کنند و تجربه نشان داده است چینی ها به دالیل مختلف از جمله 
به دلیل مصرف باالی نفت و دیگر مواد سوختی هرگز منابع تامین کننده 

را رها نکرده اند و برنامه های مختلفی برای همکاری با عرضه کنندگان 
نفت دارند. توافق هسته  ای برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( بیست و 
سوم تیرماه سال 1394 )چهاردهم ژوئیه 2015( در وین بین نمایندگان 
جمهوری اسالمی ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+5 شامل انگلیس، فرانسه، 
آمریکا، روسیه، چین و آلمان امضا شد.با اجرای برجام از دی ماه 1394، مقام 
های ایرانی بارها به کارشکنی های طرف مقابل بویژه آمریکا برای اموری 
مانند ارتباط های مالی و تجاری اعتراض کرده اند.»دونالد ترامپ« که از 
بهمن سال 1395 به عنوان رییس جمهوری آمریکا بر سر کار آمده است، 

شامگاه هجدهم اردیبهشت ماه خروج از برجام را اعالم کرد.
 چینی ها جایگزین توتال می شوند

در پی این تصمیم، خبرهایی درباره خروج توتال از قراردادهای نفتی 
ایران منتشر شده است به دنبال این اخبار شرکت چینی ›سی ان پی 
سی‹ اعالم کرد آماده است در صورتی که توتال به علت تحریم های 
آمریکا، مجبور به ترک ایران شود، سهام این شرکت در پروژه گاز پارس 

جنوبی را خریداری کند و فورا جایگزین این شرکت شود.
شرکت های ›سی ان پی سی‹ چین و ›توتال‹ فرانسه به صورت مشترک 

توافقی را برای اجرای طرح گاز پارس جنوبی امضا کرده اند.

و به رشد همکاری های انرژی ایران و چین، همچنان ر
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وظیفه نظارت را بُلد نکنیم!
* مهناز همتی

افزایش قیمت و به دنبال آن تشدید نظارت در 
این حوزه در بسیاری از فواصل و ایام سال بیشتر 
به گوش می رسد که یکی از این ایام، ویژه ماه 
مبارک رمضان است و  نظارت تشدید می یابد اما 

مشخص نیست که فلسفه حساسیت بر نظارت در این مواقع چیست و 
یا چرا باید کاالیی در ایامی از سال گران شود که نیاز به نظارت داشته 

باشد؟
این موضوع قابل بررسی است که یعنی نیاز به یک کاال بیشتر احساس 
می شود پس قیمتش بیشتر می شود به همین سادگی!!!  پس اِعمال 
قوانین نظارتی در سال های پیش منع چندانی حاصل نکرده که به این 
را  استفاده کرده و قیمت اجناس خود  از فرصت سوء  راحتی عده ای 

باال می برند!
گرانی و گرانی و گرانی اولین منشأش را همیشه به مسئوالن و فعاالن 
اقتصادی ربط می دهیم که نتوانسته اند با سیاست های اقتصادی الزم، 
جلوی افسار گرانی را بگیرند، اما گرانی که در ایام خاصی از سال اتفاق 
می افتد باز هم مسئولین مسبب آن هستند. نگاه واقع بین نشان می 
دهد که افرادی و به عبارتی از همین مردم، گاهی باعث این گرانی های 

تدریجی می شوند.
این افراد در واقع همان گروه سودجویی هستند که نیاز به پُتک نظارتی 
دارند که به منظور کسب سود بیشتر در میان شلوغی های زندگی و 

کاری مردم، اندک اندک قیمت اجناس خود را باال می برند.
همواره شاهد بودیم در طرح های نظارتی که از سوی ارگان های مختلف 
در ایام خاصی صورت می گیرد واحدهای متخلف زیادی جریمه شده اند 
و پس از پایان این برهه از زمان، دوباره گرانفروشان کار خود را ازسر 

گرفته اند.
در واقع پیاده سازی و تقلید روتین عمل نظارت در برهه های خاصی 
از سال از سوی ارگان های مربوطه، سبب شده که سودجویان با آگاهی 
از این عمل تکراری و روتین و با شناخت بازه زمانی معمول، در این ایام 
دست به عصاتر حرکت می کنند  و  به عبارتی دستشان را خوانده اند!! 
جای تأسف است وقتی با ارائه ی آمار باال حتی در این ایام خاص، مواجه 
می شویم، می فهمیم که اوضاع چقدر خراب است که عده ای با آگاهی 
از این طرح های نظارتی باز هم تخلف می کنند. در نظر داشته باشید 
اگر این نظارت همه روزه و در تمام ایام سال اتفاق افتد چه آماری ارائه 
خواهد شد! اما همیشه گفته اند اوِل کار سخت است ولی به مرور عادی 
می شود اگر این طرح های نظارتی به طور مستمر انجام شود ممکن 

است اولش سخت باشد اما پایان خوشی خواهد داشت.
جای تعجب است که ارگانهای نظارتی مربوطه همین طرح های نظارتی 
وظیفه  که  حالی  در  کنند  می  َکرنا  و  بوق  در  خبری  صورت  به  خود 
آنهاست و نیازی به تیتر و بُلد کردن ندارد بلکه باید خرده هم بگیریم که 

چرا این طرح های نظارتی فقط در ایام خاصی انجام می شود!!!
Mahnazhemmati66ا @yahoo.com

رتبه چهارم ایران در تولید عسل

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران رتبه چهارم تولید عسل دنیا 
را دارد، بر لزوم برندسازی در این صنعت تاکید کرد.

روز جهانی  در همایش  مرتضی رضایی  ازمهر،  نقل  به  زمان  به گزارش 
زنبورعسل با بیان اینکه زنبورعسل استفاده های زیادی در زندگی ما دارد، 
گفت: حیات بدون گرده افشانی زنبورعسل مفهومی ندارد، ضمن اینکه 
این حشره باعث ایجاد تنوع ژنتیکی می شود.وی با بیان اینکه مهمتر از 
عمل گرده افشانی، ایجاد تنوع ژنتیکی توسط زنبورعسل است، گفت: در 
آینده نقش زنبورعسل در زندگی ما بیشتر می شود، چرا که تنوع ژنتیکی 
اساس ادامه حیات است.معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: کشور ما 
در تولید عسل مقام چهارم و از لحاظ تعداد کلنی مقام پنجم دنیا را دارد 
و پرورش زنبورعسل مصداق عینی و عملی اقتصاد مقاومتی است.رضایی با 
بیان اینکه به روز کردن سیاست کالن توسعه بخش زنبورداری و بازنگری 
در برنامه توسعه کیفی و کمی آن از اولویت های اساسی است، گفت: 
باید با ارائه برنامه های آموزشی و ترویجی به زارعان و باغداران آنها را با 
ارزش زنبورعسل در گرده افشانی و افزایش تولید آشنا کنیم.وی ادامه داد: 
برندسازی در عسل نیز باید مورد توجه قرار بگیرد و باید بدانیم عسلی که 
در مغازه ها فروخته می شود چه کیفیتی دارد. آیا این عسل طبیعی است، 
غیرطبیعی است، مصنوعی است و یا آبنبات ذوب شده است؟ متاسفانه از 
روی قیمت محصول نمی توان کیفیت آن را تشخیص داد و این مسئله به 
تولیدکنندگان واقعی و زحمتکش ضربه می زند.وی تصریح کرد: با توجه 
به این مسائل، جای برندسازی در صنعت ما بسیار خالی است و حس می 
شود.رضایی افزود: در حال حاضر کارگروه ویژه ای در سطح وزارتخانه برای 
گرده افشانی تشکیل شده و ما باید مردم را با ارزش های گرده افشانی 
آشنا کنیم.وی همچنین به مبارزه با آفات در سطح باغات اشاره کرد و 
گفت: مبارزه ناصحیح با آفات در سطح باغ ها باعث می شود زنبورهایی که 
در باغ هستند بر اثر این سمپاشی از بین بروند، ضمن اینکه عسل سمی نیز 
تولید شود.رضایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تالش می کنیم 

تا پایان سال گروه پرورش زنبورعسل به یک اداره مستقل تبدیل شود.

یادداشت

آغاز اجالس سازمان جهانی کار از 7خرداد 

امسال   )ILO( کار  جهانی  سازمان  ساالنه  اجالس 
از 28 می تا 8 ژوئن )هفتم تا هجدهم خرداد ماه( 
برگزار  ژنو  در  عضو  کشورهای  نمایندگان  با حضور 
می شود. به گزارش زمان به نقل ازمهر، امسال یکصد 
و هفتمین کنفرانس سازمان جهانی کار با مشارکت 
نمایندگان عضو این سازمان از 7 تا 18 خردادماه در 
ژنو سوئیس مقراروپایی سازمان ملل برگزار خواهد شد 
که طبق سنوات گذشته هیأت ایرانی از نمایندگان 
دولت، کارگران و کارفرمایان به ریاست علی ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اجالس حضور 
خواهند داشت.سازمان جهانی کار با 187 کشور عضو 
از جمله ایران، در اجالس های سالیانه خود به بررسی 
مهمترین مشکالت روز جامعه کار و وضع استانداردهای 
بین المللی می پردازد.کنفرانس امسال سازمان جهانی 
برگزار  کار شایسته«  و  آینده  با شعار »ساختن  کار 
خواهد شد که موضوعات »همکاری های موثر توسعه ای 
سازمان بین المللی کار در حمایت از اهداف توسعه 
پایدار«، »خشونت و آزار و اذیت علیه زنان و مردان در 
دنیای کار« و »گفتگوهای اجتماعی و سه جانبه گرایی 
بر اساس پیگیری بیانیه سازمان بین المللی کار در مورد 
عدالت اجتماعی و جهانی شدن عادالنه« به عنوان سه 
دستور کار مهم این اجالس تعریف شده است. 187 
کشور عضو سازمان بین المللی کار هستند و ایران در 

سال 1919 جزو موسسین این سازمان بوده است. 

 تقدیر از عملکرد بانک ملی برای
 ایجاد شفافیت در معامالت دولتی

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از عملکرد بانک 
ملی ایران در ایجاد شفافیت و توسعه عدالت اجتماعی 

در معامالت دولتی تقدیر کرد.
 به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی بانک ملی 
توسعه  مرکز  رییس  زاده  صادق  رمضانعلی  ایران، 
تجارت الکترونیکی و رییس و دبیر کارگروه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ضمن قدردانی از 
عملکرد این بانک به جهت حرکت در راستای سیاست 
های اقتصاد مقاومتی، از قرارگیری بانک ملی ایران 
در زمره 10 دستگاه برتر کشور در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( خبر داد. در متن نامه صادق 
زاده به دکتر حسین زاده مدیرعامل بانک همچنین بر 
پیشگامی بانک ملی ایران در فعالیت های شفاف مالی 

و معامالتی تاکید شده است.

ادامه رشد ترانزیت کاالهای ایرانی سال 9۶ 

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان راهداری 
نشان می دهد که ترانزیت ایران در سالی که گذشت 
توانست رشد خود را تثبیت کرده و در قیاس با سال 

قبل آماری قابل قبول به ثبت برساند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در 12 ماه سال 96 
بیش از 9 میلیون و 200 هزار تن کاال از 32 مرز فعال 
زمینی و آبی کشور جابه جا شده که در قیاس با سال 
95 افزایش 19 درصدی را نشان می دهد.در سالی که 
گذشت از مجموع کاالهای ترانزیت شده سهم مواد 
غیرنفتی به حدود 6 میلیون و 500 هزار تن رسید که 
در این میان کاالهایی همچون مازوت، انواع پارچه، 
قطعات اتومبیل، برنج، گازوئیل، الستیک و پنبه اصلی 
ترین مواد ترانزیتی بوده اند.در آمار سال 96 جابه جایی 
بیش از دو میلیون و 800 هزار تن مواد نفتی نیز به 
ثبت رسیده که در قیاس با کاالهای غیرنفتی جامعه 
آماری کوچک تری را به خود اختصاص داده اند.مانند 
جابه جایی  با  رجایی  شهید  بندر  گذشته  آمارهای 
درصد   35 تن،  هزار   200 و  میلیون  سه  از  بیش 
از کل ترانزیت کشور را در حوزه ورود کاال به خود 
اختصاص داده است و پس از آن مرزهای پرویزخان 
با 15 درصد و بازرگان با 10 درصد در رده های بعدی 
قبلی  آمارهای  مانند  بازهم  گرفته اند.همچنین  قرار 
بیشترین جابه جایی ترانزیت در ایران از مبدا عراق به 
مقصد امارات متحده عربی بوده اند که کاالهای نفتی 
اصلی ترین جابه جایی در این حوزه به حساب می آیند.

ترانزیت  سرگیری  از  کرده  اعالم  راهداری  سازمان 
با  رابطه  گسترش  کنار  در  سوختی  فرآورده های 
همسایه ها اصلی ترین علت این رشد آماری بوده است.

خبر

مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری: هزینه تمام 
شده ساختمان واقع شده در بافت های ناکارآمد 
شهری 20 درصد برای سازنده و مالکان نسبت 

به سایر مناطق کاهش یافت.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، هوشنگ 
عشایری گفت: بعد از صدور فرمان اجرای برنامه 
ملی بازآفرینی شهری ایران که دهه فجر سال 
گذشته توسط رئیس جمهور  به سراسر کشور 
ماهه   3 فرصت  در  گردید  مقرر  شد،  ابالغ 
این  پذیری  تحقق  حقوقی  و  مالی   ابزارهای 
داد:  ادامه  .وی  دهیم  دولت  هیئت  به  را  طرح 
 هر هفته با حضور نهاوندیان معاون اقتصادی و 
تیم اقتصادی دولت برگزار و پیشنهادها تدوین و 
نهایتا در قالب دستورالعمل 23 ماده ای، اواخر 
هفته پیش تحویل دولت شد و شب  گذشته به 
تصویب هیئت دولت رسید.عشایری با بیان اینکه 
 در هر 2 مدل عرضه و تقاضا، اتفاق های خوبی 
در باز افرینی شهری صورت گرفته است گفت: 
برای اینکه بتوانیم از توسعه گران از اجرای برنامه 
چندین  کنیم  حمایت  ناکارآمد  های  دربافت 
تقاضا را از دولت داشتیم.وی تصریح کرد: بانک 
ها اجازه دارند مدل  تسهیالت دهی برای توسعه 
و  نکنند  پرداخت  ساختمان  قالب  در  را  گران 
طرحها را بپذیرند یعنی   تسهیالت مبتنی بر محله 
باشد و  توسعه گرانی که طرح محله محور را ارائه 
می دهند 10 درصد هزینه های غیر ساختمان 
گران  توسعه  آورده  عنوان  به  گران  توسعه 
محسوب شود و بانک ها اجازه داشته باشند 10 
درصد مبلغ تسهیالت را به عنوان هزینه های 

غیرساختمانی بپذیرند.

توسعه  از  که  ای  مالکانه  نسبت  افزود:  وی 
گران در شرایط عادی در تمام نقاط شهر 25 
درصد می پذیرند در بافت ناکارآمد شهری به 
20درصد تقلیل پیدا کرد که 10 درصد هزینه 
غیرساختمانی است. اگر 10درصد دارای سرمایه 
توسعه گران و 10درصد هزینه غیرساختمانی 
باشد می تواند از تسهیالت استفاده کند.معاون 
که  دیگری  مورد  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر 
انشعابات آب  درباره هزینه وحقوق  مطرح شد 
انشعابات ،  حقوق  شد  قرار  که  بود  وگاز  برق   ،
یعنی  و خدمات شهری حذف شود  تاسیسات 
حق  و  دارد  بافت  این  در  خانه  که  شهروندی 
انشعاب ان یک و نیم میلیون تومان بود االن که 
این خانه به چند واحد تبدیل می شود هزینه 
حق انشعاب دوم دریافت نمی شود و هزینه های 
 خدماتی  و انشعابات با  تخفیف ودر انتهای ساخت 
از توسعه گران دریافت می شود که این امر باعث 
کاهش  هزینه های تمام شده توسعه گران می 

مهندسی  نظام  سازمان  با  کرد:  بیان  شود.وی 
برای تخفیف هزینه های مهندسی صحبت شد 
ها  کند شهرداری  تصویب  اگر شورای شهر  تا 
در  را  ها  و دولت 70 درصد هزینه  30 درصد 
حوزه زیر بنایی و فضای عمومی شهری در حوزه 
تملک و اجرا پرداخت کنند.عشایری ادامه داد: 
قرار شد  1500 میلیارد تومان از بودجه عمومی 
دولت ساالنه در اختیار سازمان بازآفرینی شهری 
قرار داده شود تا به عنوان اهرمی کردن توسعه 
باشد. محله  در  زیربنایی  و  روبنایی  خدمات 

بیمه  مالیات،  چون  بندهایی  درباره  گفت:  وی 
... هم صحبت شده است و تمام  ساختمانی و 
بافت های ناکارآمد شهری تابع ضوابط مناطق 
و سایر  مالیات   و  بیمه  محروم کشور در حوزه 
خدمات خواهند بود.معاون وزیر راه و شهرسازی 
اینکه هنوز تسهیالت جدید درباره  با اشاره به 
توئسعه گران مصوب نشده است  برای  ساخت 
افزود: برای سازندگان تسهیالت ساخت را  الزاما 

از محل صندوق توسعه ملی تعریف کرده بودیم 
کمیسیون  به  را  ما  پیشنهاد  مرکزی  و  بانک 
مربوطه در مجلس منتقل کرده است.وی گفت: 
تقاضای یک میلیارد دالر برای تسهیالت ساخت 
در  آن  ریالی  معادل  که  شده  گران  توسعه  به 
اختیارشان قرار گیرد  تا معادل 50 میلیون تومان 
با سود 9 الی 10 درصدی  برای هر واحد مسکونی 

در اختیار توسعه گران دهیم.
پرداخت وام۵0میلیونی نوسازی مسکن 

اجباری شد
عضو هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران 
تکلیفی شدن  بر  مبنی  دولت  هیات  مصوبه  از 
اعطای وام 50 میلیون تومانی نوسازی مسکن از 
سوی بانکها با سود 9 درصد خبر داد.مجید روستا 
با مهر درباره مصوبه هیئت  نیز در گفت و گو 
دولت گفت: در این مصوبه پیشنهادات شرکت 
اختصاص  خصوص  در  ایران  شهری  بازآفرینی 
اراضی دولتی واقع در بافت های فرسوده به این 
شرکت برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری، 
میلیون  تسهیالت 50  به سود  یارانه  تخصیص 
تومانی نوسازی بافت فرسوده و همچنین کاهش 
نرخ سود تسهیالت خرید مسکن در بافت فرسوده 
از محل صندوق پس انداز مسکن یکم از 8 به 6 
درصد به تصویب رسید.وی درباره تکلیفی شدن 
بافت  بازسازی  تومانی  میلیون  وام 50  پرداخت 
فرسوده اظهار داشت: پیشتر نیز اعطای این وام به 
تصویب رسیده بود اما شورای پول و اعتبار و بانک 
مرکزی در ابالغیه خود به بانک ها آن، پرداخت 
این وام از سوی بانکها را »مشروط به وجود منابع 
و مصارف« کرده بودند اما در مصوبه جدید، بانکها 

»مکلف« به پرداخت این تسهیالت شده اند.  

تشریح دستورالعمل دولت برای احیای بافت های فرسوده؛

پرداخت وام50میلیونی نوسازی مسکن اجباری شد

آگهی مناقصه عمومی
استناد  به  دارد  نظر  در  وحیدیه  شهرداری 
مجوز واصله از سوی شورای اسالمی شهر وحیدیه به شماره 

33/488 مورخ 96/08/22 نسبت به اجرای پروژه : 
شهر  سطح  معابر  آسفالت  و  جدولگذاری  و  زیرسازی   -1
فهرست  طبق  ریال   ۵/000/000/000 اولیه  برآورد  با  وحیدیه 
بهاء راه و باند سال 1397 اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
قیمت  آورد حداقل  عمل می  به  دعوت  مناقصه  در  شرکت 
پاکت  سه  در  فوق  پروژه  اجرای  جهت  را  خود  پیشنهادی 

جداگانه به شرح زیر : 
)۵درصد  معتبر  بانکی  نامه  ضمانت  حاوی   – الف  پاکت   -1

قیمت برآورد اولیه(
2- پاکت ب – حاوی مدارک مثبته شرکت 

3- پاکت ج – حاوی قیمت پیشنهادی
حداکثر تا 10 روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به امور مالی 
شهرداری وحیدیه تحویل و رسید دریافت نمایند. در ضمن 
مختار  پیشنهادات  کلیه  یا  یک  قبول   یا  رد  در  شهرداری 
به  نیز  آگهی  درج  هزینه  و  متعلقه  کسورات  کلیه  و  است 
و  مشروط  پیشنهادات  به  و  باشد  می  مناقصه  برنده  عهده 
۵درصد   معادل  معتبر  بانکی  نامه  ضمانت   فاقد  و  مخدوش 

قیمت برآورد اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 6۵636200 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 

شهرداری وحیدیهتماس حاصل نمایید. 

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 13۹۶
قانون ثبت و رعایت  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود طبق ماده 12 
ماده 59 آیین نامه قانون ثبت اسامی اشخاصیکه در سه ماهه چهارم سال 96نسبت 
به امالک مجهول المالک در حوزه ثبتی شهرستان جوانرود تقاضای ثبت نموده اند 

جهت اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میشود:
امالک واقع در بخش 13 کرمانشاه

فروعات یک اصلی جوانرود
پالک 4935 فرعی از 110 فرعی خانم گالویژ فیضی فرزند علی مقدار یک و نیم 

دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 121/75 مترمربع
نیاء فرزند عزیز مقدار سه  امینی  از 142 فرعی آقای مسعود  پالک 4950 فرعی 

دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 73/78 مترمربع
مقدار سه  عبداله  فرزند  عبدالهی  فانوس  فرعی خانم  از 142  فرعی  پالک 4951 

دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 171/32 مترمربع
پالک 4952 فرعی از 142 فرعی آقای نعمت رستمی فرزند حیدر مقدار سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکبابخانه بمساحت 205/27 مترمربع
هاشمی  الدین  سیدنظام  مرحوم  وراث  فرعی   110 از  فرعی   4953 پالک 
)بهاءالدین،فریبا،ساعت،مهتاب و ملیحه( مقدار یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 

یکبابخانه بمساحت 107/91 متر مربع
 لذا برابر ماده 16 قانون ثبت کسانیکه به درخواست های ثبت مندرج در این آگهی 
معترض می باشند می توانند اعتراضات خود را از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی ظرف 
مدت 90 روز به اداره ثبت اسناد و امالک جوانرود تسلیم و رسید دریافت نمایند 
و با توجه به ماده 17 قانون چنانچه بین متقاضیان ثبت و دیگران قبل از انتشار 
آگهی دعوی در محاکم قضایی مطرح بوده به اخذ گواهی از شعبه مربوطه و ارائه آن 
ظرف همان مدت مانع اسقاط حق خود میشوند.حقوق ارتفاقی و اعتراض به حدود 
در موقع تحدید حدود و تنظیم صورت مجلس تحدیدی پذیرفته و منظور میگردد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود-عزیزی

تاریخ انتشارنوبت  اول: 1397/2/1 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/3/1

آگهی حصر وراثت
آقای شیرزاد سلیمانی ملک شاهیدارای شناسنامه شماره  3341517340 به شرح 
دادخواست به کالسه 970077 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده  
وچنین توضیح داده که شادروان عزیز سلیمانی ملک شاهی به شناسنامه5در تاریخ 

77/1/3 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی گفته، ورثه آن مرحوم منحصراست به :
1-شیرزاد سلیمانی ملکشاهیشماره ملی   3341517340پسر متوفی
2-رمضان سلیمانی ملکشاهیشماره ملی   3341496696پسر متوفی
3-نریمان سلیمانی ملکشاهیشماره ملی   3340918317پسر متوفی

4-سلیمان سلیمانی ملکشاهیشماره ملی   3341515305پسر متوفی
5-اقبال سلیمانی ملکشاهیشماره ملی3341544402پسر متوفی

6-جالل سلیمانی ملکشاهیشماره ملی   3320323620 پسر متوفی
7-فروزان سلیمانی ملکشاهی شماره ملی   3340940576دختر متوفی
8-توران سلیمانی ملکشاهی  شماره ملی  3341041389دختر متوفی
9-عزت سلیمانی ملکشاهی  شماره ملی  3341115692دختر متوفی

10-جهان احمدی  شماره ملی  720دختر متوفی
11-سیران احمدی  شماره ملی  721دختر متوفی

12-آیشه احمدی شماره ملی  3341040110همسرمتوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا 
هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یکماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر

مفقودی
 برگ سبز کامیونت ون نیسان مدل 82با شماره پالک 658ج34ایران 72 با شماره 
مفقود  جلودار  کاظمی  اصغر  علی  99156بنام  شاسی  شماره  191867و  موتور 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 123/د97/1  آقای سعید فالح به اتهام )تهدید به قتل – ایراد 
–حمل اسپری اشک آور غیر مجاز ( موضوع شکایت جواد  ضرب و جرح عمدی 
نامبرده  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  میباشد  تعقیب  تحت  فرخی  همتی 
وبه تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی  کیفری مصوب 1392مراتب در روزنامه 
دادسرای  دادیاری  اول  شعبه  در  آگهی   انتشار  تاریخ  روزاز   30 ظرف  تا  آگهی 
عمومی و انقالب خرم آباد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اظهار نظر بعمل می آید.
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد –حسین عباسی مفرد . 

دادنامه 
پرونده کالسه 9609986610600899 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری 
شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9709976610600145 خواهان :آقای بابک 
محمدی تجری فرزند مرتضی با وکالت آقای یداله طوالبی فرزند فتح اله به نشانی استان 
لرستان –شهرستان خرم آباد –خیابان امام کوچه شهید کاکاوند ساختمان پزشکان طبقه 
سوم –خواندگان : 1-آقای مجتبی مصطفی زاده فرزند نبی 2-آقای حبیب اله مصطفی 
زاده فرزند نبی 3-آقای ولی اله مصطفی زاده فرزند نبی همگی به نشانی مجهول المکان 

–خواسته :دستور فروش ملک مشاع 
رای دادگاه : در خصوص درخواست آقای بابک محمدی تجری فرزند مرتضی با وکالت 
آقای یداهلل طوالبی به طرفیت آقایان حبیب اله مصطفی زاده و ولی اله مصطفی زاده و 
مجتبی مصطفی زاده فرزندان نبی بخواسته صدور دستور فروش ملک مشاع با پالک ثبتی 
50 فرعی از 2126 اصلی واقع در بخش یک خرم آباد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات 
پرونده دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست احراز مالکیت مشاعی ملک بین طرفین 
بداللت استعالم ثبتی واصله و گواهی حصر وراثت و نظر به اینکه حسب تصمیم واحد ثبتی 
ملک مشاعی غیر قابل افراز تشخیص داده شده و اعتراضی به تصمیم واحد ثبتی نشده فلذا 
با استناد به مواد 4 و 5 قانون افراز و فروش امالک مشاعی و مواد 9 و 10 آیین نامه اجرایی 
آن دستور فروش ملک مشاعی صدرالذکر وفق مقررات اجرای احکام مدنی در باب فروش 
اموال غیر منقول و تقسیم وجوه حاصل از فروش بین مالکین مشاعی به نسبت سهم آنها 

پس از کسر هزینه های اجرایی صادر و اعالم می گردد .
 رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد – قوام آذر همایون 

مکاتبات قضائی
احتراما در خصوص پرونده کالسه 970015خواهان آقای مشتاق احمدی ومیالدپرهیزگار 
دادخواستی مبنی برمطالبه مبلغ 2700000میلیون تومان به طرفیت شعیب کریمی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ 97/4/12ساعت صبح9:30الی-

تعیین گردیده است باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده )شیب کریمی(حسب تقاضای 
خواهان برابرماده 73ق.آ.د.م مراتب درجرایدمنتشرتاخوانده قبل ازوقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در روانسر-میدان اورامان-دادگستری روانسر-شعبه چهارم شورای حل اختالف 
مراجعه نسخه ثانی ضمائم ودادخواست را اخذ نماید درصورت عدم حضوروقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی وتصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان روانسر-صابرمحمدی

 نوبت اول

۹۹ درصد پوشاک چینی و اماراتی 
قاچاقی به ایران می آید!

خودروسازان خواستار افزایش 
قیمت خودرو در سال ۹7 شدند

عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک 
با توجه به آمار به ثبت رسیده در سازمان ملل 
و قیاس آن با آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرد که حدود 99 درصد از پوشاک 
قاچاق  امارات،  و  چین  از  ایران  به  شده  وارد 

است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، مجید نامی با 
اشاره به میزان واردات پوشاک به ایران براساس 
میزان  مورد  بیان کرد: در  ملل،  آمار سازمان 
واردات پوشاک به ایران دو آمار متفاوت وجود 
و  ملل  سازمان  به  مربوط  که  آمارهایی  دارد. 
با یکدیگر  ایران است که این دو  نیز گمرک 
اختالف فاحشی دارند.وی ادامه داد: از دی ماه 
حدود   1395 سال  دی ماه  تا   1394 سال 
سوی  از  پوشاک  صادرات  دالر  میلیارد  یک 
ایران انجام گرفته است که  سایر کشورها به 
آمار سازمان ملل سهم چینی 398  براساس 
میلیون دالر، ترکیه 338 میلیون دالر، امارات 
هند 22.5  دالر،  میلیون  عربی 209  متحده 
آلمان  دالر،  میلیون  ایتالیا 16  دالر،  میلیون 
3.4 میلیون دالر، سوئیس سه میلیون دالر، 
اسپانیا سه میلیون دالر، فرانسه 2.3 میلیون 
است.وی  بوده  دالر  هزار  بلژیک 716  و  دالر 
ادامه داد: این آمار، آمار بین المللی است که در 
سال 2016 به ثبت رسیده و میزان صادرات 
و 62  تعرفه ای 61  کدهای  براساس  پوشاک 
توسط صادرکنندگان به گمرکات کشور مبدا به 
مقصد ایران ثبت شده است.وی با اعالم این که 
ساالنه حدود یک میلیارد دالر صادرات پوشاک 
از سایر کشورها به ایران مدنظر قرار می گیرد، 
ادامه داد: نکته جالب در این رابطه این است 
در  کشور  به  پوشاک  رسمی  واردات  کل  که 
سال 1395 و 1396 به ترتیب معادل 61 و 
پوشاک  سایر  و  است  بوده  دالر  میلیون   51

وارد شده به کشور که حدود یک میلیارد دالر 
بوده به صورت قاچاق است.عضو هیات مدیره 
پوشاک  و  نساجی  صادرات  و  تولید  اتحادیه 
ایران افزود: حدود 99 درصد از پوشاک وارد 
شده به ایران از چین و امارات متحده عربی 
قاچاق است که این آمار، آماری قابل تامل بوده 
و باید نسبت به آن راهکاری اساسی اتخاذ کرد.

نامی با اشاره به این که شرکت های اروپایی و 
به ویژه کشور ترکیه در حال قانونمند کردن 
ایران  در  پوشاک  حوزه  در  خود  فعالیت های 
هستند، بیان کرد: به تدریج ترکیه ای ها در حال 
اجرای دستورالعمل ساماندهی پوشاک هستند 
و جو اولین شرکت هایی به شمار می روند که 
تولید خود در ایران را آغاز کردند، اما این در 
حالی است که چینی ها عمدتا کاالهای تقلبی، 
قاچاق و باکیفیت پایین به ایران وارد می کنند و 
مشکل اساسی این است که آنها نه برندی برای 
خود تعریف کرده اند و نه در مسیر قانونمند 

کردن واردات به ایران عمل می کنند.

در  خودروسازان  گفت:  صنایع  کمیسیون  عضو 
جلسه مشترک با نمایندگان در کمیسیون خواستار 

افزایش قیمت خودروها شدند.
در  انصاری  رضا  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
با  معادن  و  صنایع  کمیسیون  جلسه  خصوص 
این جلسه  در  مدیران خودروسازی کشور گفت: 
در مورد قیمت خودروها صحبت کردیم. مسئله 
اساسی خودروسازان این بود که با توجه به شرایط 
کشور باید قیمت خودرو افزایش یابد اگر این اتفاق 
نیفتد خودروسازان ادعا می کردند که با ضررهای 
زیادی مواجه خواهند شد.عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس افزود: اعضای کمیسیون معتقد 
منطقی  باید  خودروها  قمیت  افزایش  که  بودند 
برای  هایی  روش  بدنبال  باید  باشد. خودروسازان 
کاهش قیمت ها تمام شده باشد.وی اظهار داشت: 
مقرر شد سازمان حمایت از مصرف کنندگان آنالیز 
دقیقی از قیمت خودروها ارائه دهد و کارگروهی نیز 
در کمیسیون با حضور خودروسازان و نمایندگان 
شود. انجام  تری  دقیق  بررسی  تا  شود  تشکیل 

داخل  تولید  از  لزوم حمایت  بر  تاکید  با  انصاری 
گفت: در راستای حمایت از تولید داخل نباید به 
صورت غیرمنطقی قیمت ها افزایش یابد.وی در 
تشریح علل درخواست خودروسازان برای افزایش 
قیمت خودروها گفت: خودروسازی سایپا یکی از 
مشکالت خود را وجود 11 هزار نیروی انسانی مازاد 
اعالم کرد.وی اظهارداشت: هزینه های پرسنلی یکی 
از مشکالت اساسی خودروسازان است. عالوه بر این 
هزینه های تامین قطعات خودرو با افزایش نرخ ارز 
افزایش یافته است زیرا قطعه سازان مواد اولیه خود 
را از خارج از کشور تامین می کنند.انصاری اظهار 
داشت: قطعه سازان در تامین ارز مورد نیاز خود دچار 
مشکل هستند. همه این عوامل دست به دست هم 
می دهند تا هزینه های تمام شده خودروها افزایش 
صنایع  کمیسیون  اعضای  داشت:  اظهار  یابد.وی 
معتقد بودند که باید به سمتی برویم که ساختار 
نقش  و  شود  اصالح  خودروسازی  صنایع  دولتی 
دولت کمرنگ شود. باید به سمت ساختاری برویم 
که مالکیت غیردولتی باشد و رقابت به معنای واقعی 
کلمه در کشور شکل گیرد.عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس با تاکید بر لزوم استفاده از روش 
های نوین مدیریت در تحقیق و توسعه تکنولوژی در 
خودروسازی اظهار داشت: باید در راستای کاهش 
هزینه ها و افزایش بهره وری گام های اساسی در 
صنایع خودروسازی برداشته شود.انصاری یکی از 
مشکالت مهم خودروسازان را نرخ باالی تسهیالت 
بودند  معتقد  خودروسازان  گفت:  و  خواند  بانکی 
هزینه تامین مالی از بانکها برای خودروسازان حدود 
24 درصد است که موجب ایجاد مشکالتی برای آنها 
شده است.وی افزود: نوع رابطه قطعه سازان و صنایع 
خودروسازی رابطه ای منطقی و رقابتی نیست. به 
نظر می رسد این رابطه تحت تاثیر انواع رانت ها قرار 
دارد که کیفیت خودروها را تحت تاثیر قرار داده و 

عمال مردم ضرر می کنند.



خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده 
مرا در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت وقرار 
ازدوستان نزدیکت به مهربانی  این روز  بده مرا در 

خودت ای مهربان ترین مهربانان.

دعای روز ششم ماه رمضان

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح
صالح ما همه آن است کان تو راست صالح

 سواد زلف سیاه تو جاعل الظلمات
بیاض روی چو ماه تو فالق االصباح

امروز با حافظ

»دفترچه خاطرات جانی آتیش پاره« 
دوباره دست به دست می شود

 چاپ دوم کتاب »دفترچه 
خاطرات جانی آتیش پاره« 

به زودی منتشر می شود.
کتاب  مهر،  گزارش   به 
جانی  خاطرات  »دفترچه 
سوی  از  آتیش پاره« 
»کتاب های زرافه« )واحد 
کودک و نوجوان انتشارات سیمای شرق( با گرافیک 
قرار  در دست چاپ  دیگر  بار  تغییراتی،  و  جدید 
آن  می توانند  دوباره  کودکان  زودی  به  و  گرفته 
را دست به دست کنند و با خاطراتش بلند بلند 

بخندند.
»دفترچه خاطرات جانی آتیش پاره« ترجمه ای از 
رمانی ایتالیایی است که بیش از 100 سال از انتشار 
آن می گذرد. جانی، پسربچه ای بازیگوشی است که 
در این دفترچه  خاطرات فعالیت های روزانه اش را 
می نویسد و برای برخی از آن ها نیز طرحی می کشد. 
دفترچه  خاطرات جانی پر است از گزارش کارهای او 
که بعضاً برخی از آن ها نتیجه  خطرناکی برای خود، 
خانواده و دوستانش در پی دارد. در روند کتاب، 
می کند  درست  که  دردسرهایی  خاطر  به  جانی 
که  می شود  فرستاده  شبانه روزی  مدرسه   یک  به 

سرنوشتش را تغییر می دهد.
با وجود اینکه بیش از یک قرن از انتشار این کتاب 
چالش  هم چنان  جانی،  چالش های  اما  می گذرد 
بچه های امروزی نیز هست. این کتاب طنز اجتماعی 
برای گروه سنی کودک و نوجوانان )9 تا 16 سال( 

منتشر و روانه بازار شده است.
مترجم این کتاب، محیا کربالیی است که به علت 
آشنایی دیرینه اش با فرهنگ و زبان کشور ایتالیا 
خواندن ترجمه  فارسی این اثر را برای خوانندگان 

نوجوان ایرانی روان، سهل و قابل درک کرده است.
و  کودکان  دست نوشته های  خواندن  که  آنجا  از 
آنان  بهتر  درک  و  شناخت  برای  راهی  نوجوانان 
توسط بزرگساالن است، خواندن این کتاب به والدین 
توصیه شده است؛ تفاوت زاویه نگاه بزرگساالن و 
کودکان موضوعی مهم در مباحث روانشناسی و 
جانی  دست نوشته های  در  که  است  فرزندپروری 

آتیش پاره، مشهود و محسوس است.

در دنیای کتاب
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اوقات شرعی

رقابت ۲ فیلم ایرانی در جشنواره انیمیشن صربستان

به  افسان«  »هزار  و  »لولو«  انیمیشن 
جشنواره انیمیشن در صربستان می روند.

کیانوش  کارگردانی  به  »لولو«  انیمیشن 
عابدی و نیما مجلسی و انیمیشن »هزار 
افسان« به کارگردانی اصغر صفار به بخش 
اصلی جشنواره »گلد کوین« صربستان که 
یک جشنواره بین المللی فیلم انیمیشن 

است، راه پیدا کردند.
از بین 509 فیلم از 58 کشور جهان 34 فیلم به بخش اصلی راه یافتند. ششمین 

دوره این جشنواره بین 23 تا 27 جوالی برابر با 1 تا 5 مرداد برگزار می شود.

فراخوان جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان 
منتشر شد

یکمین  و  سی  فراخوان  و  مقررات 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان به منظور اعتالی تولیدات 

سینمای کودک و نوجوان منتشر شد.
به گزارش پیام زمان  به نقل از روابط 
عمومی جشنواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوانان، براساس توافق نامه 
و  سمعی  و  سینمایی  امور  سازمان 
بنیاد  و  اصفهان  شهرداری  بصری، 

سینمایی فارابی، سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
از 8 تا 14 شهریورماه 1397 برابر با 30 آگوست تا 5 سپتامبر 2018 در 2 بخش 
ملی و بین المللی بر اساس شرایط و مقررات زیر در شهر تاریخی اصفهان برگزار 

می شود.
همچنین آثاری مورد توجه و اولویت انتخاب جشنواره است که ترویج دهنده 
اخالق نیکو و نکوهنده رفتارهای نامناسب مبتنی بر آموزه های اعتقادی، خدا 
باوری، پیوند خانواده، احترام به همنوعان، اعتماد به نفس، مسئولیت پذیری 
مشارکت اجتماعی و پاسداری از سرمایه های نهفته در طبیعت و مضامین مشابه 

مورد نیاز رشد شخصیت کودکان و نوجوانان باشد.
متن کامل فراخوان سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و 

نوجوانان به شرح ذیل است:
*اهداف جشنواره الف( معرفی آثار برتر سینمای کودک و نوجوان در عرصه 
ملی و بین المللی و قدردانی از پدیدآورندگان آثار ب( زمینه سازی حضور فعاالن 
سینمای کودک و نوجوان و ارتباط موثر آنان با مخاطبان آثار ج( رشد و رونق 
تولید و نمایش آثار سینمای کودک و نوجوان از طریق زمینه سازی برای تبادل 
اندیشه و تعامل میان دست اندرکاران سینمای کودک و نوجوان، صاحب نظران 
و مخاطبان د( ارتقا و رشد فرهنگ، دانش و ذائقه هنری کودکان و نوجوانان از 

طریق آثار سمعی و بصری
فیلم های  الف(  بین الملل  سینمای  1(مسابقه  جشنواره:  اصلی  *بخش های 

سینمایی و کوتاه داستانی ب( فیلم های سینمایی و کوتاه پویانمایی
*جوایز مسابقه سینمای بین الملل 

الف( مسابقه فیلم های سینمایی و کوتاه داستانی1-. بهترین فیلم سینمایی2. 
بهترین کارگردانی فیلم سینمایی3. بهترین فیلمنامه فیلم سینمایی

4. جایزه ویژه هیات داوران5 . بهترین فیلم کوتاه )به کارگردان(
ب( مسابقه فیلم های سینمایی و کوتاه پویانمایی1. بهترین فیلم سینمایی2. 
بهترین کارگردانی فیلم سینمایی3. بهترین فیلمنامه فیلم سینمایی4. بهترین 

فیلم کوتاه )به کارگردان(
ج( جایزه سیفژ:یک هیات داوری بین المللی )یک داور ایرانی و 2 داور خارجی( 
معرفی شده از سوی سازمان سیفژ )سازمان بین المللی فیلم های کودک و 
نوجوان( جایزه اصلی این سازمان جهانی را به بهترین فیلم بلند جشنواره اهدا 
خواهند کرد. این جایزه به تشخیص هیات داوران به کارگردان و یا تهیه کننده 
فیلم اهدا خواهد شد. این هیات یک دیپلم افتخار نیز به یک فیلم کوتاه یا 

پویانمایی کوتاه اهدا خواهد کرد.
( مسابقه سینمای ایران(الف( فیلم های سینمایی و کوتاه داستانی ب( فیلم های 

پویانمایی )سینمایی و کوتاه(ج( فیلم های بلند داستانی
*نشانی دبیرخانه جشنواره:

تهران، خیابان ولیعصر، بعد از باغ فردوس، خیابان طوسی، نبش کوچه دلبر، 
پالک 13، طبقه دوم، دبیرخانه جشنواره
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خبر

به  مانده  ماهی  چند  سال  هر 
برای  ماراتنی  رمضان،  ماه  آغاز 
برنامه های  تیتراژهای  خواندن 
مناسبتی تلویزیون آغاز می شود؛ 
محمد  مانند  افرادی  نیز  امسال 
روزبه  بانی،  بهنام  اصفهانی، 
برنامه ها  این  برای   ... و  بمانی 
ایسنا،  گزارش  خوانده اند.به 
برنامه  دو  با  سیما  یک  شبکه 
و  »دعوت«  و  ماهی«  و  »ماه 
برنامه های  دلبران«  »سر  سریال 
آنتن  روی  به  را  خود  رمضانی 
خواننده  هیراد،  حمید  می برد. 
را  پرحاشیه ای  سال  که  جوانی 
آغاز کرد، خوانندگی اولین تیتراژ 
تلویزیونی خود را با جنگ شبانه 

»دعوت« تجربه کرد.
البته از این خواننده پیشتر تیتراژ 
سریال »گلشیفته« به کارگردانی 
بهروز شعیبی را شاهد بودیم که 
خانگی  نمایش  شبکه  طریق  از 

عرضه می شود.
با  نیز  دلبران«  »سر  سریال 
که  روزبه بمانی  خوانندگی 
بیشتر در مقام ترانه سرا شناخته 
حال  در  یک  شبکه  از  می شود، 
این  ترانه  بمانی  است؛  پخش 
قطعه که »خرقه« نام دارد را هم 
آهنگ  همایونفر  کارن  و  سروده 

آن را ساخته است.

با  را  رمضان  ماه  نیز  دو  شبکه 
مهندس«  »بچه  سریال  پخش 
تیتراژ  خواندن  قرعه  کرد؛  آغاز 
خواننده  به  سریال  این  پایانی 

صادقی  رضا  پاپ،  مشکی پوش 
رسید. شاعر این اثر اسحاق نوری 
عهده  بر  آن  آهنگسازی  و  است 

رضا صادقی بوده است.

پربیننده ترین  از  یکی  اما 
ماه  تلویزیونی  برنامه های 
که  است  عسل«  »ماه  رمضان، 
می شود.  پخش  سه  شبکه  از 

به  را  آن  ابتدایی  تیتراژ 
برادران،  حامد  آهنگسازی 
تیتراژ  و  خوانده  بانی  بهنام 
آرش«  و  »مسیح  به  آن  پایانی 
رسیده است که به تازگی مجوز 
دریافت  را  خود  فعالیت  رسمی 
اثر  دو  این  ترانه سرایی  کرده اند. 
بر عهده روزبه بمانی بوده است. 
محمد اصفهانی خواننده قدیمی 
پاپ که تجربه خواندن تیتراژهای 
برنامه های  در  را  موفقی 
بار  این  است،  داشته  تلویزیونی 
نکن«  »رهایم  سریال  تیتراژ  با 
مخاطبان  مهمان  سه  شبکه  از 
پروژه  این  در  اصفهانی  است. 
بخش  در  کهن دیری  علیرضا  با 
موسیقی و روزبه بمانی در بخش 

ترانه همکاری داشته است.
است  برنامه ای  رمضان«  »جشن 
که از شبکه پنج سیما راهی آنتن 
اشرف زاده  حجت  و  است  شده 
خوانده  را  آن  ابتدایی  تیتراژ 
خواندن  از  اینکه  وجود  با  است. 
»هوروش  بند« برای تیتراژ دیگر 
این برنامه، حرف هایی مطرح بود 
اما این اتفاق رخ نداد. گروه پالت 
هم تیتراژ سریال »هزارداستان« 
هر  برنامه  این  است.  خوانده   را 
می  پخش  نسیم  شبکه  از  روز 

شود.

کاریکاتور

انیمیشن »تماشاچی« ساخته شیدا کاشی به جشنواره ای در 
استرالیا می رود.

انیمیشن »تماشاچی« ساخته شیدا کاشی به جشنواره بین 
المللی فیلم زنان آدالید با عنوان »SAGA« راه یافت.

از  برای حمایت  »SAGA« یک جشنواره جدید است که 
فیلمسازان زن راه اندازی شده است.

این جشنواره از 1 تا 3 ژوئن 2018 برابر با 11 تا 13 خردادماه 
در استرالیا برگزار می شود.

عوامل تولید این انیمیشن عبارتند از طراح بک گراند: سالومه 
گل نراقی، طراح کاراکتر: بیتا علی آبادی، ریگ: آزاد صادقی، 
انیمیت: شهریار بیرانوند، موسیقی: حمید پاکدل و صداگذار: نیما 

جاویدی و طراح پوستر: بیتا علی آبادی.
این انیمیشن کوتاه ماجرای مردی مسن را روایت می کند که 

تماشاچی انقالبی مردمی در کشورش است.

»متاشاچی« نظر اسرتالیایی ها 
را به خود جلب کرد

آمریاک شریک جنایات صهیونیست ها در فلسطین

خواننده هایی که با تیتراژهای 
رمضانی به تلویزیون آمدند

28 اردیبهشت ماه در دومین روز ماه مبارک رمضان، کنسرت 
ارکستر سمفونیک تهران برگزار شد.

مانند همیشه تاالر وحدت میزبانی این اجرا را بر عهده داشت و 
این ارکستر به رهبری شهرداد روحانی با مخاطبان خود دیدار 
کرد. صدای زنگ در تاالر وحدت پیچید و مخاطبان موسیقی 
کالسیک وارد سالن شدند. صندلی ها یک به یک بر اساس شماره 
درج شده روی بلیت ها، اشغال شدند. نخستین قطعه ای که برای 
اجرای این شب انتخاب شده بود متعلق به بتهوون بود. دستان 
روحانی باال رفت و اورتور کریوالن اپوس 62 جاری شد. آرشه ها 
روی ساز کشیده می شد و طنین موسیقی این موزیسین مشهور 

مخاطبان را به خود جذب می کرد.
ملودی به آرامی ادامه پیدا می کرد و در این میان سازهای 
مختلف ایفای نقش می کردند. در میانه همه سازها هم صدا 

شدند و روحانی به خوبی آن ها را در یک مسیر هدایت کرد.
و  می افزود  قطعه  این  لطافت  به  نوازندگان  زبردستی 
فرازوفرودهای آن به خوبی شکل می گرفت. این قطعه از بتهوون 
انتخاب خوبی برای شروع کنسرت امشب بود و این را می شد از 

تشویق مخاطبان در انتهای آن برداشت کرد.

اركسرتمسفونيك هتران روي 
صحنه رفت 

مهدی دارابی خواننده هوروش بند در حالی که در آخرین 
مراحل ضبط و تولید تیتراژ برنامه جشن رمضان بود دچار 
خونریزی حنجره شد. فشار کاری و فعالیت زیاد این مدت وی را 

دچار این عارضه کرد و به بیمارستان کشاند.
مسعود جهانی تنظیم کننده دراین باره، گفت : متاسفانه موقع 
ضبط ترانه جدید مهدی دارابی عزیز، حنجره او مشکل پیدا کرد 
و مجبور به انتقال به بیمارستان شد. امیدواریم مشکل حادی 
نباشد و به زودی به فعالیتش برگردد. فعال از میزان آسیب به 
تارهای صوتی وی خبری منتشر نشده و پزشکان او را تحت 

درمان قرار داده تا میزان آسیب را بررسی کنند.
حمید فریزند مدیر گروه نیز درباره این مشکل گفت: این اتفاق 
در حاشیه ضبط تیتراژ برنامه »جشن رمضان« رخ داد و دارابی 
بالفاصله به بیمارستان انتقال یافت. در حال حاضر شرایط از 
حالت حاد به عادی بازگشته اما باید به مدت 20 روز استراحت 

مطلق داشته باشد.
پیش از این قرار بود تیتراژ ویژه برنامه شبکه پنج با صدای مهدی 
دارابی و تنظیم مسعود جهانی روی آنتن برود، اما با توجه به 
مشکل پیش آمده برای دارابی، شرایط تولید این اثر وجود ندارد.

٢٠روز اسرتاحت مطلق براي 
هوروش بند

 جایزه بهترین فیلم و کارگردانی
 برای »سکوت«

 مهناز افشار از »گلشیفته« 
جدا شد

»سکوت« به کارگردانی پگاه ارضی جایزه 
بهترین کارگردان و بهترین فیلم را از یک 

جشنواره آمریکایی به دست آورد.
فیلم کوتاه »سکوت« به کارگردانی پگاه 
ارضی جایزه بهترین کارگردانی و بهترین 
 Shawna فیلم  جشنواره  از  را  فیلم 

shea دریافت کرد.
این فیلم کوتاه سال 1389 به مدت 20 
این  از  دقیقه ساخته شده است و پیش 
از  خارجی  جایزه   7 دریافت  به  موفق 

جشنواره های مختلف شده است.
کوتاه  فیلم  این  کارگردانی  و  نویسندگی 
سروش  و  دارد  برعهده  ارضی  پگاه  را 
نوید  تدوینگر،  و  کننده  تهیه  طباطبایی: 
ارضی: مدیر فیلمبرداری، سعید و فرزین 
زند: صدابردار و سروش آرایش: صداگذار 
»سکوت«  کوتاه  فیلم  عوامل  جمله  از 

هستند.
 Shawna این فیلم در جشنواره فیلم
سیاست  به  اعتراض  نشانه  به  و   shea

های ترامپ در آمریکا نمایش داده شد.
»سکوت« داستان پسر بچه ای را دنبال 
مورد  دوربین  خریدن  برای  که  کند  می 
عالقه اش کار کرده و در تهران کپی دی 
وی دی به مکان های مختلف تحویل می 
بچه  پسر  همراه  به  نیز  ببیننده  دهد.   
نگاهی به افراد مختلف جامعه و مشکالت 
آن ها در شرایط سخت و تحریم ها می 
به  بچه  پسر  که  زمانی  آخر  در  اندازد. 
مقدار کافی پول جمع می کند تا دوربین 
را بخرد قیمت دالر باال رفته و او دوباره از 

آرزویش عقب می ماند.

همزمان با توزیع قسمت هشتم از مجموعه ویژه 
شبکه نمایش خانگی »گلشیفته« به کارگردانی 
بهروز شعیبی و تهیه کنندگی علی اکبر نجفی 
تصویربرداری نقش مهناز افشار در این مجموعه 

به پایان رسید.
به گزارش از روابط عمومی سریال »گلشیفته«، 
کار مهناز افشار که نقش راحله گلشیفته را در 
این مجموعه شبکه نمایش خانگی ایفا می کرد، 
با تصویربرداری سکانسی در بیمارستان گاندی 
سریال  عوامل  مجموعه  از  و  رسید  پایان  به 
»گلشیفته« جدا شد. تصویربرداری مجموعه 
کمدی اجتماعی »گلشیفته« که برای پخش در 

شبکه نمایش خانگی تهیه شده است، از روز 28 
آذر ماه سال گذشته با حضور مهدی هاشمی 
در یزد آغاز شد و این روزها در لوکیشنی در 
فرمانیه ادامه دارد. این مجموعه در قالب طنز 
و با طعنه به نقش پررنگ فضای مجازی در 
زندگی امروز مردم، مسائل و مشکالت زنان در 

جامعه را مورد بررسی قرار می دهد.
مجموعه  هشتم  قسمت  داستان  در خالصه 
همراه  به  سعیده  است:  آمده  »گلشیفته« 
هومن به دنبال پس گرفتن خانه پدری است. 
از آن طرف حبیب هم در تالش است موانع 
و  بردارد  رو  پیش  از  را  مرضیه  با  ازدواجش 
کدورت های پیش آمده را رفع کند، اما با اتفاقات 

جدیدی روبه رو می شود.
مهدی هاشمی، مهناز افشار، سیامک انصاری، 
نازنین بیاتی، بهاره کیان افشار، امیر مهدی ژوله، 
محمد بحرانی، شیال خداداد و نسیم ادبی با 
حضور هومن سیدی از بازیگران این مجموعه 
هستند. همچنین پخش »گلشیفته« را موسسه 

سرو رسانه پارسیان برعهده دارد.

برادرارجمندجناب آقای یعقوب محمودی

شهردار  رابعنوان  جنابعالی  شایسته  انتخاب 
و  نموده  عرض  تبریک  صمیمانه  لردگان  شهر 
به  درخدمت  را  حضرتعالی  روزافزون  توفیق 
میهن اسالمی، خصوصا خدمت به مردم شریف، 
فهیم و شهیدپرورشهرستان لردگان در استان 
خداوندمتعال  ازدرگاه  وبختیاری  چهارمحال 

خواستارم.  
 زهرا مصطفوی  ـ سرپرست روزنامه  سراسری  پیام زمان  

در استان چهارمحال وبختیاری

بازیگر  موریسون  پاتریشیا 
کهنه کار آمریکایی در سن 103 

سالگی درگذشت.
آسوشیتدپرس،  از  گزارش   به 
بازیگر  موریسون  پاتریشیا 
فیلم هایی چون »آهنگ برنادت« 
و نمایش هایی چون »مرا ببوس، 
محبوب  بازیگران  از  که  کیت« 
هالیوود بود به دلیل کهولت سن 

درگذشت.
در  تئاتر  صحنه  در  موریسون 
نمایش  در  برینر  یول  برابر 
بود  بازی کرده  »پادشاه و من« 
در  برنادت«  »آهنگ  فیلم  در  و 

سال 1943 از بازیگران بود.
یکی از نقش های قابل توجه وی 
کورتنی  هیلدا  هانم  نقش  ایفای 

دشمن شرلوک هولمز بود.
وی با نمایش »مرا ببوس، کیت« 

که نمایشی موزیکال بود دو سال 
و 1077  بود  نیم روی صحنه  و 
ایفا  را  نقش  این  برادوی  در  بار 
کرد. این نمایش نامزدی 6 جایزه 

تونی را کسب کرد.
در   1915 سال  موریسون 
و  بود  شده  متولد  نیویورک 
بازیگر  و  نمایشنامه نویس  پدرش 

جنگ  جریان  در  مادرش  و  بود 
از  یکی  عنوان  به  اول  جهانی 
ماموران عملیاتی بریتانیا فعالیت 

می کرد.

وی در منهتن دوران دبیرستان 
به  و  گذاشت  سر  پشت  را 
کالس های بازیگری رفت و اولین 
 18 در  برادوی  در  را  نقشش 

سالگی به دست آورد.
بازی  با   1938 سال  بازیگر  این 
در یک اپرت توانایی خود را ثابت 
کرد و اولین تجربه سینمایی اش 
در  »افرادی  فیلم  در  بازی  با  را 
خفا« در سال 1939 تجربه کرد.  
منفی  نقش  در  فیلم  این  در  او 

بازی کرده بود.
بازیگر  موریسون  پاتریشیا 
آخرین  و  بود  هم  تلویزیونی 
در   1989 سال  را  نقشش 
ایفا  سالمتی«  »به  از  اپیزودی 
ساله   100 موریسون  کرد. 
شدنش را در 19 مارس 2015 

جشن گرفت.

بازیگر فیلم »آهنگ برنادت« درگذشت

فیلشاه وار بازي یارانه اي مي شود

 همزمان با عبور فروش 
از  »فیلشاه«  انیمیشن 
تومان  میلیارد   7 مرز 
سینماها،  گیشه  در 
بازی  »هنرپویا«  گروه 
به  را  اثر  این  اندرویدی 

عنوان هدیه برای مخاطبان خود منتشر کرد.
فروش انیمیشن سینمایی »فیلشاه« در سینماهای 
فیلم  این  که  دارد  ادامه  همچنان  درحالی  کشور 
تاکنون توانسته است با بیش از 7 میلیارد تومان فروش 
در سینماهای کشور، رکورد پرفروش ترین انیمیشن 
تاریخ سینمای ایران را از آن خود سازد. این رکورد 
پیش از این در اختیار »شاهزاده روم« دیگر محصول 
گروه  »هنرپویا« بود که همچنان عنوان پرمخاطب ترین 
می کشد.  یدک  را  ایران  سینمای  تاریخ  انیمیشن 
هادی اسماعیلی، مدیر ارشد بازاریابی و فروش گروه 
»هنرپویا« در این خصوص بیان داشت: بازی اندرویدی 
»فیلشاه« دومین محصول از این انیمیشن سینمایی 
اثر  این  مخاطبان  برای  اکران،  با  همزمان  که  است 
عرضه می گردد. پیش از این نیز کتاب نقاشی »کی 
از همه بهتره؟« در بازار توزیع شده بود که در سی 
و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توانست 
پرفروش ترین کتاب کودک و نوجوان انتشارات سوره 
مهر شود. مدیر تبلیغات و اطالع رسانی »فیلشاه« افزود: 
تیم تبلیغاتی »فیلشاه« عالوه بر محصوالت مرتبط قابل 
عرضه به بازار، اقالم تبلیغاتی دیگری نظیر پُفیلشاه، 
صورتک، تن پوش، بادکنک و... را نیز همزمان با اکران 
کرده اند  رونمایی  و  طراحی  سینماها  در  فیلم  این 
که با استقبال کودکان همراه بوده است. اسماعیلی 
همچنین از عرضه محصوالت جانبی جدید انیمیشن 
»فیلشاه« از جمله لوازم التحریر، کیف، تم جشن تولد، 
عروسک و... در آینده نزدیک خبر داد. گروه »هنرپویا« 
در  گرفته  هنری شکل  فرهنگی  کنسرسیوم  اولین 
موسسات  توسط  که  است  کشور  خصوصی  بخش 
فرهنگی هنری هفت سنگ و سلوک افالکیان با شعار 
»فرزندانتان را آسوده خاطر به سینما بیاورید« پایه 

گذاری شده است. 

خبر


