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 نوبت دوم

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با تاکید بر اینکه آمریکا باید 
برای ملت ایران تسلیم نامه بنویسد و بداند که دیر یا زود باید از منطقه 
و  آورده  به دست  را  استقالل خود  ایران  امروز  کرد:  تاکید  خارج شود، 

آمریکا در مقابل ایران ذلیل است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، علی اکبر والیتی طی سخنانی در همایش 
به  استقالل  اسالمی، حفظ  بیداری  برکت  به  اظهار کرد:  اساتید،  بسیج 
ارمغان آمده است گرچه برخی ها مغالطه کرده و می گویند حاال که عصر 
باشد  اینطور  اگر  ندارد.  معنی  استقالل  است،  بین المللی  همکاری های 
برخی ممکن است به ما القا کنند که همه برابر هستیم اما بعضی برابرتر 
هستند، همین مردکی که در آمریکا سر کار آمده در اولین سفرش به 
منطقه می گفت باید از این کشورهای نفت خیز عرب به عنوان گاو شیرده 
استفاده کنیم و اگر شیر آنها تمام شد ذبح کنیم.وی تصریح کرد: اگر 
عده ای  و  حاکم  عده ای  که  است  این  بین المللی  معاضدت  و  استقالل 
محکوم و یا عده ای استعمارگر و استعمارزده باشند شرایط مطلوبی نیست 
بلکه استقالل گران بهاترین گوهر برای حفظ و حراست از منافع ملی است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل همچنین بیان کرد: ترامپ با 
تهدید می خواهد دیگران را به نفع مردم آمریکا بدوشد،  زمانی هم که از 

منطقه ما برگشت، گفت اندازه شغل آورده ام در حالیکه ۵۰۰ میلیارد دالر 
از حکومت وابسته سعودی ها و امارات پول تلکه کرد و معتقد است که در 
آمریکا شغل ایجاد کرده است.والیتی با اشاره به نامه ۱۰۰ نفر برای مذاکره 
با ترامپ رییس جمهور آمریکا، گفت: بعضی از اینها ظاهرا نویسنده، تاجر، 
برخی مقیم داخل و یا خارج هستند و برخی هم شاید تابعیت دوگانه دارند 
و اگر این کار را ما انجام دهیم یعنی تسلیم نامه ملت ایران به آمریکا. ملت 
ایران به اینها وکالت نداده که تسلیم نامه امضا کنند، افتخار ملت ایران این 
است که استقاللش را به دست آورده است و امروز آمریکا در مقابل ایران 
در منطقه ذلیل است. آنها باید تسلیم نامه بنویسند و بدانند که دیر یا زود 
باید از منطقه خارج شوند.وی ادامه داد: اینکه چرا عده ای در اوج عزت ما 
دستپاچه شدند قابل بررسی است. ما شاهد پیروزی ها در جبهه مقاومت 
هستیم، به عنوان مثال انتخابات لبنان حاصل ۳۵ تا ۴۰ سال مبارزه است 
و حکومت کامال مردمی شکل گرفته که اسرائیل جرات ندارد به لبنان 
نگاه چپ کند، همچنین انتخابات عراق موجب عصبانیت آمریکایی ها شده 
است و در مورد یمن هم ما شاهد هستیم که بیش از سه سال بمباران 
انجام دادند، از عهده اش بر نیامدند و اکنون بندر الحدیده که محل ارتباط 
خارجی یمنی ها است را می خواهند ببندند.مشاور مقام معظم رهبری در 
امور بین الملل همچنین بیان کرد: اینهایی که این نامه را نوشتند کاره ای 
نبودند، اگر ما تحلیلی نداشته باشیم از این اقدام متحیر می شویم، آن 
روزی که ترامپ اعالم کرد هفت تریلیون دالر در منطقه غرب آسیا خرج 
کرده ایم و تا این پول را نگیریم نمی رویم، ما شاهد بودیم که در سوریه 
آنجا فرمان می دادند.والیتی  آنها در  اینکه داعش شکست خورد  از  بعد 
خاطرنشان کرد: ترامپ می خواهد آمریکا را مثل کازینو اداره کند، هفت تیر 
و عربده بکشد، در محل خودش می تواند اما در منطقه ما حتما دماغش 
به خاک مالیده می شود.وی در مورد مذاکرات ترامپ با رهبر کره شمالی، 
اظهار کرد: این اقدام برای یک فرار محترمانه و مشروعیت دادن به این 
عقب نشینی مشعشعانه از تهدیداتی بود که رهبر کره شمالی کرده بود، او 
گفته بود اینجا پای دکمه ها هستم، منتظرم حرکتی کنید تا خاک آمریکا 

را به توپ بکشم.                                              ادامه در صفحه ۳

والیتی در همایش بسیج اساتید:

نویسندگان نامه برای مذاکره با ترامپ 
عده ای خارج نشین هستند

با تصمیم کارگروه تنظیم بازار، توزیع شیر مدارس در 
سال تحصیلی جدید آغاز خواهد شد.

تصمیم  با  صنعت،  ازوزارت  نقل  به  زمان  گزارش  به 
شیر  توزیع  شد  مقرر  بازار،  تنظیم  کارگروه  اعضای 
شود. اجرایی  امسال  ماه  مهر   ۱۵ از  حداکثر  مدارس 

ماه  این تصمیم حداکثر ظرف یک  اجرایی  نامه  شیوه 
آتی، در قالب طرحی توسط سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت آموزش و پرورش برای تصمیم گیری به کارگروه 

ارایه خواهد شد.
منظور حمایت  به  مقرر شد  نشست همچنین  این  در 
برآورد  در  موثر  عوامل   ، لبنی  صنایع  و  دامداران  از 
هزینه های تولید در قیمت تمام شده شیرخام و صنایع 
به  نتیجه  و  بررسی  مربوطه  تخصصی  در کمیته  لبنی 

کارگروه تنظیم بازار اعالم شود.

فرآیند  در  تسهیل  ایجاد  منظور  به  این  بر  عالوه 
سیستم  روان سازی  جهت  الزم  تمهیدات  کاالرسانی 
حمل و نقل کاال از جمله هماهنگی با سازمان راهداری 
نیاز  مورد  اقالم  تامین  برای  ای  جاده  نقل  و  حمل  و 

ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور پیش بینی شد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران درباره خروج آمریکا از شورای حقوق بشر گفت: 
شورای حقوق بشر جای مناسبی برای کشورهایی همچون آمریکا که دارای 
رکوردهای فضاحت بار در مسائل حقوق بشری و جنایات علیه بشریت هستند، 
نیست.به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی ستاد حقوق بشر، محمدجواد 
الریجانی خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل را خبری مسرت آمیز 
تلقی کرد و افزود: خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل باید توسط تمام 
کشورهایی که به حقوق بشر به عنوان یک ارزش رفتاری به دور از استانداردهای 
دوگانه، سیاست بازی و پوشش های فعالیت های تروریستی نگاه می کنند، یک 
خبر بسیار مسرت آمیز تلقی شود.دبیر ستاد حقوق بشر یادآورشد: حضور آمریکا 
در شورای حقوق بشر، کاهش حیثیت این شورا را به دنبال داشته است، من فکر 
می کنم کشورهای دیگری هم که دستشان به جنایت های عظیم علیه بشریت 
آلوده است جایشان در شورای حقوق بشر نیست. وی ادامه داد: بانیان جنایت 
هایی که در سوریه، عراق، یمن، بحرین و افغانستان در حال وقوع است، کسانی 
که در تأسیس، حمایت و هدایت داعش و القاعده نقش داشتند کشورهایی که 

زندان ابوغریب، گوانتانامو و زندان های محرمانه را در نقاط مختلف دنیا برپا کرده 
اند، جایی در این شورا ندارند.الریجانی همچنین با اشاره به پیامد این خروج نیز 
تأکید کرد: حضور آنها خود به خود و بطور کلی جدی بودن شورا را زیر سوال می 
برد؛ بنابراین جمهوری اسالمی ایران به همراه همه ملت های آزادی خواه دنیا و 
دولت هایی که حقیقتا حقوق بشر را به دور ازسیاست بازی ها واستانداردهای 
دوگانه دنبال می کنند از این اقدام آمریکا خوشحال خواهند بود. وی تصریح 
کرد: آمریکا مجبور شد از شورای حقوق بشر خارج شود. دولت آمریکا با روح 
استکباری که برای خود قائل است در هر جایی که هستند فکر می کنند باید 
حرف نهایی را آنها بزنند؛ ایضا این اتفاق باید در سازمان ملل و شورای امنیت هم 
بیافتد.معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه گفت: آمریکا باید بفهمد که ادعای 
رهبری دنیا یک خیال باطلی است؛ دنیا احتیاجی به رهبرهای خود خوانده و 
استکباری و با این رکوردهای مفتضحانه جنایت ندارد. سازمان ملل و شورای 
امنیت یک سازمانی است برای همه ملت های دنیا و اعضای شورای امنیت هم 

باید از این به بعد به دور از سیاست بازی ها در سازمان ملل تعیین شوند. 

دبیر ستاد حقوق بشر ایران: آغاز توزیع شیر در مدارس از نیمه دوم مهرماه

شورای حقوق بشر جای صاحبان رکوردهای فضاحت بار نیست
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 نگرشی بر حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی

سیدحسن حسینی
مقام معظم رهبری در پیام نوروزی شان، امسال را سال حمایت از کاالی 
ایرانی نامیدند. این معنی به عنوان یک شعار نیست بلکه به عنوان یک 

استراتژی و راهبرد اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی که مردم محوری، درون زایی و برون گرایی مبتنی بر 
دانش و دانایی از الزامات تحقق آن بوده که امنیت و استقالل اقتصادی و 
بالطبع استقالل سیاسی را مقاوم و ضربه ناپذیر خواهد نمود. اگر در یک 
مفهوم کلی کاال را محصول و نتیجه یک فرآیند در عرصه های اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بدانیم، که هست، شرط الزم و کافی در نیل 
به این هدف و وضع مطلوب، اهتمام و تالش مضاعِف مردم و مسئولین 
به ویژه دولت مردان را می طلبد. مدیریت و تالشی مسئوالنه و خستگی 
ناپذیر از جنس مدیریت جهادی که موجبات اقدام و عمل و تحقق اهداف 
برنامه های چشــم انداز افق ۱۴۰۴ را فراهم می آورد. حمایت از کاالی 
ایرانی عنصری از عناصر اساسی و حیاتی پیشرفت در عرصه های مختلف 
به ویژه عرصه اقتصادی است که در ذیل به اهم نقش های مردم، دولت، 
کارآفرینان و فعاالن اقتصادی به اختصار می پردازیم.آحاد مردم انقالبی 
و وفادار به نظام مقدس جمهوری اســالمی هم چون گذشته، فرمایش 
مقام معظم رهبری را در خصوص حمایت از کاالی ایرانی را نه به عنوان 
یک شــعار بلکه به عنوان یک الزام و ضرورت تلقی و از خرید و مصرف 
هرگونه کاالی خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود خودداری و 
نسبت به ترغیب و تشویق خرید محصوالت تولیدی ایران اسالمی و نهی 
از خرید کاالی غیر ایرانی اهتمام ورزیده که این خود مصداقی از امر به 
معروف و نهی از منکر می باشد که انشاءاهلل به فضل الهی و در بلندمدت 
این مهم نهادینه و به صورت یک فرهنگ و عمل صالح و ارزشی مبدل 
خواهد شد.دولت محترم نیز با اهتمام و تالشی دو چندان فرمایش مقام 
معظم رهبری مدظله العالی را به عنوان یک راهبرد اجرایی و حکومتی 
در برون رفت از شرایط اقتصادی نامطلوب و متکی به نفت، تلقی و در 
مقام اقدام و عمل در عرصه های مختلف ســاری و جاری و با مدیریتی 
جدی بر واردات و حمایت عملی و شایسته از کارآفرینان و تولیدکنندگان 
داخلی که سربازان پیاده نظام جبهه اقتصادی هستند، نسبت به نظارت 
مؤثر و فراگیر بر وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط در خودداری از انعقاد 
هرگونه قراردادهای غیرضروری در رابطه با واردات و منابع خارجی، اعم 
از ســرمایه گذاری های غیر ایمن و مطمئن،منابع انسانی ناشناخته و 
کاالها و محصوالت غیرضروری در زمینه های مختلف که پتانســیل و 
اســتعداد مشابه آن بلکه  با کیفیت بیشــتر وجود  داشته و در داخل 
تولید می شــود اهتمام ورزیده و از طرفی با هدف حمایت، تشــویق و 
ایجاد انگیزه کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد در کشور، 
مبــارزه جدی و قاطع با عوامل کالن و خرد قاچاق کاال در زمینه های 
مختلف بصورت اورژانسی و با برنامه ریزی مؤثر میان مدت و بلندمدت 
در برخورد با این ناهنجاری اقتصادی به گونه ای اقدام تا نتایج و آثار آن در 
زمینه های افزایش تولید ملی و اشتغال ملموس و مشهود شود. همچنین 
نسبت به بازبینی و اصالح سیستم بانکی با تنظیم لوایح جدید و منطبق 
بر نیاز کشــور و ارسال به مجلس شورای اسالمی و اجرای مؤثر قوانین 
موجود در خصوص اصالح و بهبود فضای کســب و کار و اجرای کامل 
اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع دارند.باید باور داشت که کارآفرینی موتور 
محرکه توســعه اقتصادی است و کارآفرینان و تولیدکنندگان به منزله 
محرک این موتور در عرصه های مختلف تولیدی هستند که با مدیریتی 
جهادی و رقابتی، کارا و اثربخش و خالق و نوآور موجبات افزایش بهره 
وری از منابع و ارتقا تولید ملی خواهند شد که این دو از عناصر اساسی و 
الزامات اقتصاد مقاومتی می باشند.توجه ویژه به عناصر آمیخته بازاریابی  
) یعنی همان ابزاری که  کارآفرینان و فعاالن اقتصادی در عرصه تولید، 
تالش دارند با اســتفاده از آن اهداف خود را در بازارهای هدف محقق 
نمایند( هم چون تولید کاالی متنوع و کیفی رقابتی و نوآورانه با خدمات 
پــس از فروش و با قیمتی منطقی و معقول که مصرف کننده تمایل و 
استطاعت خرید آن را داشته و انجام تبلیغات واقعی و غیر کاذب و پیش 
بینی کانالهای توزیع مناسب با هدف خدمت محوری )خدمت به مردم(،  
می تواند تأمین نیازهای داخلی را تضمین  همچنین موجب کســب 
درآمد و ســود شایسته برای تولیدکنندگان شده و در نهایت موجبات 
ارتقاء صادرات غیرنفتی و افزایش تولید ناخالص ملی و تحقق اقتصادی 
مقاومتی گردد.قوای مقننه و قضائیه و سایر دلسوزان نظام نیز کماکان با 
عزم و اراده ای مضاعف نسبت به تدوین و بازنگری قوانین بانکی جهت 
بهبود فضای کسب و کار و همچنین برخورد قاطع با عوامل کالن و خرد 
قاچاق کاال و ارز اقدام و رسانه ملی و اصحاب مطبوعات نسبت به انجام 
رسالت خود » اطالع رسانی و فرهنگ سازی«، اهتمام تا به فضل الهی 
شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی و دست یابی به برنامه های کالن اقتصادی 

در افق ۱۴۰۴ باشیم.
 مدرس دانشگاه
Emai l :  Info@zamandai ly. i r

کاهش تعداد رشته های با آزمون کنکور
 از سال آینده

 معاون سازمان ســنجش گفت: از سال آینده براساس مصوبه مجلس 
تعداد رشــته های با آزمون کاهش می یابد تا سقف قانونی ۸۵ درصد 

پذیرش از طریق سوابق تحصیلی تکمیل شود.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، احسان جمالی با اشاره به وضعیت رشته 
جغرافیا طی ۱۰ ســال گذشته افزود: براســاس آخرین آمار موسسه 
پژوهش و برنامه ریزی در ســال ۹۵.۹۶، تعداد دانشجویان کل کشور 

حدود ۴ میلیون و ۷۳ هزارو ۴۷۶ نفر است.
وی ادامه داد: از این تعداد ۲۷ هزار و ۹۶۲ نفر در تمام مقاطع تحصیلی، 
رشته جغرافیا تحصیل می کنند که شامل مراکز آموزش عالی دولتی و 
غیردولتی می شود از تعداد مذکور ۴۶ درصد را دانشجویان پسر و ۵۴ 
درصد را دانشــجویان دختر تشکیل می دهند.معاون سازمان سنجش 
ادامه داد: دانشگاه های تحت نظارت وزارت علوم بیشترین تعداد دانشجو 
جغرافی را دارد که حدود ۴۳ درصد است و  در مرتبه بعد، دانشگاه پیام 
نور با ۳۴ درصد است.وی ادامه داد: درمقطع کارشناسی، بیشترین تعداد 
دانشجویان جغرافیا در دانشگاه های وزارت علوم تحصیل می کنند که 
البته این آمار به غیراز دانشــگاه های پیام نور، غیرانتفاعی و فرهنگیان 
است. تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد ۴ درصد است.

جمالی افزود: در مقطع کارشناســی ارشــد وزارت علوم سهم کمتری 
از دانشــجویان جغرافیا دارد که ۳۹ درصد را به خود اختصاص داده و 
دانشگاه آزاد نیز ۳۱ درصد دانشجویان جغرافیا در مقطع کارشناسی ارشد 

را به خود اختصاص داده است.

واکنش ایران به بیانیه آمریکا 
درباره قصاص یک متهم

 ســخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن محکومیت 
بیانیه مداخله جویانــه آمریکا در خصوص قصاص 
یک متهم گفت: در جایگاهی نیستید که به دخالت 
علیه اقدامات قانونی داخلی دیگر کشورهای مستقل 

و قلب حقایق بپردازید.
به گــزارش زمان بــه نقل ازمهر ، بهرام قاســمی 
ســخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه 
وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص قصاص متهم، 
محکوم و معترف به شهادت چند تن از شهروندان و 
پرسنل نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران، 
ضمن محکومیت ایــن اقدام مداخله جویانه اظهار 
داشــت: متهم ضمن برخورداری از وکیل و پس از 
طی مراحــل قانونی و قضایی در محاکم جمهوری 
اســالمی ایران، به موارد اتهامی اعتراف کرده و در 
نتیجه مجرم شناخته شده و به اجرای حکم قصاص 
محکوم شد و اساسا حکم مذکور هیچگونه ارتباطی 
به باورهای شخصی وی نداشته است.قاسمی خاطر 
نشــان کرد: دولت آمریکا که امروزه خود در نقض 
تعهدات صریح بین المللی شهره خاص و عام است 
و طی یکسال گذشته از بســیاری از توافقات بین 
المللی به صورت یکجانبه خارج شده و از بار تعهدات 
و مســئولیت خود شــانه خالی می کند و قوانین 
ضد حقوق بشری و تبعیض آمیز مهاجرتی رئیس 
جمهور این کشور، بویژه سیاست بی رحمانه و ضد 
انسانی جدا کردن کودکان مهاجرین از مادرشان و 
پدران شان و اسکان آنها در کمپ ها، نه تنها موجب 
اعتراض بسیاری از کشورها، سازمان های بین المللی 
و افراد و شــخصیت های جهان شده بلکه نزدیک 
ترین افراد به کاخ سفید را هم به مخالفت و اعتراض 
واداشته اســت، در جایگاهی نیست که به دخالت 
و ســیاه نمایی علیه اقدامــات قانونی داخلی دیگر 

کشورهای مستقل و قلب حقایق بپردازد.

محکومیت نامه پیشنهاددهندگان 
مذاکره با آمریکا در مجلس

نمایندگان طیف ها و فراکسیون های مختلف مجلس 
شورای اسالمی، نامه اخیر پیشنهاددهندگان مذاکره 
مستقیم با آمریکا را اقدامی نابخردانه دانستند و آن 

را محکوم کردند.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما، نایب رئیس 
مجلس شورای اســالمی گفت : مذاکره با آمریکا 
به صالح کشور نیست و همراهی با ترامپ قلمداد 
می شــود.علی مطهری  در پاسخ به این سوال که 
پیشنهاد اخیر مبنی بر مذاکره با آمریکا آیا کمک 
به کشور است یا سیاســتهای دولت آمریکا اظهار 
داشت : در شــرایط حاضر بحث مذاکره با آمریکا 
بحث مناسبی نیست و امریکا همچنان به زورگویی و 
قلدری خود ادامه می دهد و از موضع باال و دستوری 
با ایران ســخن می گوید.وی با اشــاره به اظهارات 
ترامپ مبنی بر افزایش فشارها برای برگرداندن ایران 
به پای میز مذاکره تصریح کرد : این رفتارآمریکا به 
نوعی اســت که انگار ایران مستعمره آنان است اما 
آمریکا باید بداند که ملت ایران زیر بار زورگویی های 
آنها نمی رود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اســالمی افزود : شاید پیشــنهاددهندگان مذاکره 
درباره این موضوع حسن نیت داشتند اما مذاکره در 
شرایطی قابل قبول است که برابر باشیم . مطهری با 
تاکید بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا گفت : خروج 
یکطرفه آمریکا از برجام و رفتار و نقض عهد از سوی 
دولتمردان آمریکا و ترامپ و ادامه سیاستهای ضد 
ایرانی آنان خود نشــانی از غیــر قابل اعتماد بودن 
آمریکا محســوب می شــود .وی با بیان اینکه نوع 
مذاکره بستگی به این دارد که طرف مقابل متعهد 
به مسایلی چون گسترش اسالم و مسئله فلسطین 
باشد افزود: دولت آمریکا همواره در مسایل مختلف 
از جمله برجام نقض عهد کرده است .نایب رئیس 
مجلس همچنین وحدت و انســجام میان دولت و 
ملت و توجه به اقتصــاد مقاومتی و توان داخلی را 
راه حل گذار از مشکالت اقتصادی در شرایط کنونی 

دانست .

اشرف غنی پیشنهاد آتش بس 
یک ساله با طالبان را ارائه کرد

 رئیس جمهوری افغانســتان در جمع حاضران در 
راهپیمایی صلح اعالم کرد که دولت کابل به دنبال 
تمدید آتش بس با طالبان برای یک سال است؛ اگر 

آنها در مذاکرات با آن موافقت کنند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، اشرف غنی، رئیس 
جمهوری افغانســتان با استقبال از این راهپیمایی 
گفت: من آمــاده ام تا در بیابان، در مســجد و در 
کوهستان یا هرجایی که طالبان بگوید، با آنها باشم.

وی به صورت مســتقیم به هیبــت اهلل آخوندزاده، 
رهبری طالبان اشــاره کرد در عین اینکه او را برای 

دیدار با خودش دعوت می کرد.
غنــی همچنین گفت کــه دولــت می تواند این 
آتــش بس را برای یکســال تمدیــد کند.فعاالن 
در راهپیمایی صلح اواخر روز یکشــنبه و پس از 
پیمودن مسیری حدود ۷۰۰ کیلومتر با پای پیاده 

از هلمند به کابل رسیدند.

اخبار

سرمقاله

خبر

حاجت محتاج را به تاخیر نینداز زیرا 
نمی دانی از اینکه فردا برای تو 

چه پیش خواهد آمد

کالمامیر

همانگونه  فرمودند:  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اخیراً  بین المللِی  کنوانسیونهای  برخی  درباره  که 
شورای  مجلس  گفتیم،  مجلس  در  شده  مطرح 
اسالمی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقاًل 
در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با 

پولشویی قانونگذاری کند.
به گزارش زمان از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
و  رئیس  دیدار  در  دیروز  اسالمی  انقالب  معظم 
شورای  مجلس  کارکنان  از  جمعی  و  نمایندگان 
اسالمی، مجلس را رکن رکین نظام و به فرموده 
برترین  جوهره  یعنی  فضائل  عصاره  راحل،  امام 
نمایندگان  افزودند:  و  خواندند  ملت  خصوصیات 
خود  اساسی  وظایف  به  عمل  و  قانونگذاری  در 
رفع  کشور،  »اولویت های  همچون  مهمی  مسائل 
متوسط،  و  بویژه طبقات ضعیف  مردم  مشکالت 
انقالبی گری  غربی،  دیدگاههای  از  تأثیرناپذیری 
کامل  توجه  مورد  را  اشرافی گری«  از  پرهیز  و 
ابتدای  در  خامنه ای  اهلل  آیت  دهند.حضرت  قرار 
برترین  را  مردم  به  خالصانه  خدمت  سخنانشان 
عبادات دانستند و گفتند: همه اقدامات، رفتار و 
گفتار نمایندگان اگر برای خدا و در راه رضای او 
باشد، خدمت واقعی و موجب تقرب به پروردگار 
است.ایشان با تأکید بر اینکه کیفیت مجلس در 
یابد،  افزایش  قبل  دوره  به  نسبت  باید  دوره  هر 
دستیابی به این هدف را در گرو کار بیشتر و بهتر 
برشمردند و خاطرنشان کردند: الزمه در صدر قرار 
گرفتن در میدان خدمت، کار برتر و اقدام و عمل 
اساسی است.رهبر انقالب اسالمی، گزارش رئیس 
مجلس از کارهای انجام شده را خوب ارزیابی کردند 
و در عین حال افزودند: شاخصهای کّمی همچون 
تعداد مصوبات برای این ارزیابی کافی نیست بلکه 
باید وزن مصوبات در مدیریت کشور یعنی تأثیر 
ایران و رفع مشکالت مردم،  قوانین در پیشرفت 
امام  تعبیر  به  اشاره  با  شود.ایشان  اندازه گیری 
بزرگوار از مجلس به عنوان »عصاره فضائل ملت«، 
خاطرنشان کردند: ملت ایران در تاریخ نماد فضائلی 
استقالل،  به نفس،  اعتماد  علم،  »ایمان،  همچون 
پایداری و افتخار به داشته های خود« بوده است 
و بر همین اساس، مجلس و نمایندگان آن باید 
اقتدار  عصاره چنین فضائلی و مظهر عزت ملی، 
و استحکام نظام اسالمی باشند.حضرت آیت اهلل 
تأکید کردند: مجلس  خامنه ای در همین زمینه 
نباید نماد تردید و خودکم بینی، یأس و ناامیدی، 
و بی اعتنایی و بی مباالتی به مسائل کشور باشد و 
نباید با دید مأیوسانه به ظرفیت ها و توانایی های 
یادآوری  با  اسالمی  انقالب  کند.رهبر  نگاه  ملی 
بیگانگان یعنی ورود  تهاجم  از  تاریخی  نمونه  دو 

سلجوقیان و مغول ها به ایران و همچنین با اشاره 
به ورود اسالم عزیز به ایران، خاطرنشان کردند: در 
همه این دوره ها زبان فارسی و فرهنگ و هنر و 
تمدن ایرانی محفوظ ماند و روز به روز پیشرفت 
کرد که این نشانه اقتدار و استحکام ملت است.

ایشان، با اشاره به دشمنی همه جانبه با مردم ایران 
در چهل سال گذشته افزودند: چهل سال است که 
جبهه عظیمی از دشمنان همچون جنگ احزاب در 
صدر اسالم با هر کار ممکن مانند جنگ و تحریم 
خصمانه  اقدامات  سخت ترین  امنیتی،  توطئه  و 
علم،  امروز  اما  داده اند  انجام  ایران  ملت  علیه  را 
اقتدار، پیشرفت، عظمت و حضور بین المللی ایران 
روزافزون و غیرقابل مقایسه با روز اول انقالب است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در نوعی جمع بندی از 
این بخِش سخنانشان خطاب به نمایندگان تأکید 
کردند: ملت ایران چنین ملت پرافتخار و ممتازی 
است، بنابراین شما که عصاره فضائل آنها هستید 
با این نگاه به خود و مجلس بنگرید و وظایفتان را 
انجام دهید.رهبر انقالب اسالمی، »قانون گذاری 
و ریل گذاری حرکت اجرایی کشور« را مهمترین 
افزایش  بر  تأکید  با  و  خواندند  مجلس  وظیفه 
مستمر کیفیت قانون گذاری، نکات مهمی را در 
این زمینه بیان کردند.»توجه به اولویتهای کشور 
مسائل  زمینه  در  قانونگذاری  از  کامل  پرهیز  و 
بود.حضرت  ایشان  نکته  نخستین  اهمیت«  کم 
آیت اهلل خامنه ای به نمایندگان ملت خاطرنشان 
کردند: شما برای خدمت به ملت فقط چهار سال 
مهلت دارید، بنابراین لحظه لحظه ی آن را صرف 

قانونگذاری در مسائل مهم و دارای اولویت کنید.
»عملی بودن قوانین« و »پرهیز از قانونگذاری در 
مسائل خالف مصلحت کشور« دو نکته دیگر رهبر 
انقالب خطاب به نمایندگان مجلس بود.ایشان در 
همین بحث در زمینه معاهدات و کنوانسیونهای 
بین المللی گفتند: این معاهدات ابتدا در اتاقهای 
فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح 
پیوستن  با  سپس  و  می شود  پز  و  پخت  آنها 
دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکِل به 
ظاهر بین المللی می گیرد به گونه ای که اگر کشور 
مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد 
قرار می دهند که مثاًل ۱۵۰ کشور  هجوم شدید 

پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟
رهبر انقالب در تبیین راه صحیح برخورد با این 
درباره  که  همانگونه  افزودند:  کنوانسیونها  گونه 
مطرح  اخیراً  بین المللِی  کنوانسیونهای  »برخی 
شده در مجلس« گفتیم، مجلس شورای اسالمی 
در  مستقاًل  باید  است،  عاقل  و  بالغ  و  رشید  که 
با  مبارزه  یا  تروریسم  با  مبارزه  مثل  موضوعاتی 
البته  افزودند:  کند.ایشان  قانونگذاری  پولشویی 

المللی  بین  معاهدات  مفاد  برخی  است  ممکن 
به  استناد  با  ندارد  اما هیچ ضرورتی  باشد  خوب 
این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق 
اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکالتی 
بحث  ادامه  در  ای  خامنه  اهلل  آیت  دارند.حضرت 
ضرورتهای قانونگذاری افزودند: قانون در درجه اول 
بویژه طبقات  باید در جهت رفع مشکالت مردم 
ضعیف و متوسط باشد و به گونه ای نباشد که آلت 

دست و در خدمت صاحبان زر و زور قرار گیرد.
»رعایت کامل جنبه های کارشناسی با استفاده از 
توانمندی های مرکز پژوهشهای مجلس و نیز آرا و 
دیدگاههای نخبگان خارج از مجلس« نکته دیگری 
توصیه  ملت  نمایندگان  به  انقالب  رهبر  که  بود 
مؤکد کردندایشان با انتقاد از برخی تأثیرپذیری ها 
در مجلس از دیدگاههای غربی در بحث و بررسی 
قانون  در  گفتند:  »خانواده«  به  مربوط  مسائل 
گذاری در پی حل واقعی مشکالت باشید.حضرت 
سبک  کردند:  خاطرنشان  ای  خامنه  اهلل  آیت 
زندگی غربی در تعارض با معنای حقیقی خانواده 
به وجود  آنها  برای  را  العالجی  مشکالت  و  است 
برای حل  قانون گذاری  در  بنابراین  است،  آورده 
مشکالت خانواده های ایرانی، نباید به نگاه غربی 
ها به زن، فرزند، پدر و مادر توجه کرد.»قانونگذاری 
در جهت اولویت مهم کشور یعنی حل معضالت 
اقتصادی« دستور کار دیگری بود که رهبر انقالب 
برای مجلس ترسیم کردند.ایشان با ابراز خرسندی 
از تشکیل جلسه سران و عناصر سه قوه برای ورود 
جدی به مسائل اقتصادی گفتند: این جلسه باید 
بُِبرد و با تصمیمات قوی، راه را برای حل مشکالت 
موجود باز و مجلس نیز در همین جهت حرکت 
کند و به دشمنان اجازه سوءاستفاده از مشکالت 
قوانین«،  تنقیح  و  گردانی  ندهد.»تازه  اقتصادی 
»حذف برخی قوانین گذشته که فلسفه وجودی 
و منطق تصویب خود را از دست داده اند«، »رفع 
برخی قوانین متضاد و مشکل آفرین از جمله برای 
تسهیل در فضای کسب و کار«، نکته دیگر رهبر 
انقالب در باب ضرورتهای قانونگذاری در خانه ملت 
بود.ایشان با انتقاد از اجرا نشدن یا تأخیر در اجرای 
قانون  کردند:  تأکید  دستگاهها  برخی  در  قوانین 
برای اجرا تصویب می شود و مجلس اجرای قوانین 
را پیگیری و مطالبه جدی کند.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با تأکید بر رفتار انقالبی نمایندگان یعنی 
خاطرنشان  مجاهدانه«  و  مدبرانه  عاقالنه،  »رفتار 
کردند: شما در سوگند نمایندگی متعهد می شوید 
که از مبانی و دستاوردهای انقالب و نظام صیانت 
کنید و عمل به این سوگند جز با رفتار انقالبی به 
معنای صحیح آن ممکن نیست، ضمن اینکه اگر به 
این تعهد عمل نشود، حضور نماینده در مجلس از 

لحاظ قانون اساسی و شرع دچار اشکال می شود.
رهبر انقالب با اشاره به توصیه همیشگی خود به 
مسئوالن کشور برای »مدیریت جهادی« گفتند: 
باید روحیه، ایمان و انگیزه انقالبی بر رفتار، سخن 
گفتن و اقدامات نمایندگان مجلس حاکم باشد. 
»حضور به موقع و کامل در کمیسیونها و صحن 
علنی مجلس«، »پرهیز کامل از سفرهای خارجی 
غیر ضرور« و »پرهیز از اشرافی گری« توصیه های 
دیگر رهبر انقالب به نمایندگان بود.حضرت آیت 
اهلل خامنه ای، »اشرافی گری« را بالی بزرگ کشور 
جزو  اشرافی  خلق وخوی  اگر  افزودند:  و  خواندند 
از جمله  آن  منفی  تبعات  ما شد،  زندگی  سبک 
ریزشها پایانی نخواهد داشت و کار خیلی مشکل 

می شود.
»نظارت  بحث  ادامه سخنانشان  در  انقالب  رهبر 
بر رفتار نمایندگان« را حتی از نظارت مجلس بر 
دولت و دیگر مجموعه ها مهمتر دانستند و تأکید 
کردند: هیأتی که در این زمینه در مجلس ایجاد 
شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر 
رفتار نمایندگان نظارت کند.ایشان عملکرد مجلس 
شورای اسالمی به عنوان یک رکن اساسی نظام 
به پیشرفت خواندند و  امروز خوب و رو  به  تا  را 
تأکید کردند: این حرکت باید هرچه بیشتر تقویت 
درونی  ساخت  استحکام  به  کشور  زیرا  شود، 
خامنه  اهلل  آیت  دارد.حضرت  نیاز  نظام  و  ملت 
خباثت  روزافزون  شدن  آشکار  به  اشاره  با  ای 
ذاتی زورگویان بین المللی افزودند: دیدن تصاویر 
جنایت جدا کردن هزاران فرزند از مادرانشان در 
آمریکا، انسان را بی طاقت می کند اما آمریکایی ها 
با خباثت کامل، فرزندان را از والدین مهاجر جدا 
می کنند.ایشان حمالت جنایت بار و خونین چند 
کشور دارای تسلیحات پیشرفته برای خارج کردن 
یک بندر از دست مردم مظلوم یمن را نمونه ای 
دیگر از ذات خبیث زورگویان جهانی خواندند و 
افزودند: این دشمنان بشریت به علت ایستادگی 
و عدالت طلبی ملت ایران با جمهوری اسالمی نیز 
دشمنی می کنند اما ملت ایران به فضل الهی با 
حفظ استحکام داخلی، بر آمریکا و دیگر دشمنان 

پیروز خواهد شد.
کردند:این  خاطرنشان  اسالمی  انقالب  رهبر 
به فرموده  و  هستند  زمان  شمرهای  جنایتکاران، 
قرآن، هیچ عهد و پیمان آنها مورد اعتماد نیست و 
این حقیقت را ملت ایران امروز به روشنی می بیند.

پایان سخنانشان  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
تأکید کردند: دشمنان ملت ایران به معنای واقعی 
کلمه باج طلب و زورگو هستند و بدیهی است که 
نظام، ملت و مسئوالن ایران زیر بار هیچ باج طلب و 

زورگویی نخواهند رفت. 

رهبر معظم انقالب: اشرافی گری بالی بزرگ کشور است

مجلس درمواردی 

مثل تروریسم وپولشویی 

مستقال قانون بگذارد

پنجمین دور گفت وگوهای سیاسی ایران و فرانسه در تهران برگزار شد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، در چارچوب رایزنی های مستمر سیاسی میان جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری فرانسه، پنجمین دور گفت وگوهای سیاسی دوجانبه به ریاست 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مونتاین، دبیرکل وزارت اروپا و امور 
خارجه جمهوری فرانسه دیروز در تهران برگزار شد. در این نشست طرفین بر حفظ برجام 
و لزوم پایبندی تمام طرف ها به اجرای کامل آن و همچنین گسترش و تحکیم روابط دو 
جانبه تاکید کردند.دو طرف در این دور از گفت وگوهای سیاسی ضمن تبادل نظر پیرامون 
تحوالت منطقه ای و بین المللی، آخرین وضعیت منازعات و بحران های موجود را مورد 
بررسی قرار داده و بر لزوم تسریع در روند حل سیاسی بحران ها از جمله جنگ در یمن تاکید 
کردند.مبارزه با گروه های تکفیری - تروریستی یکی از دیگر از موضوعات مورد گفت وگو بود. 
در ادامه مباحث، عراقچی نسبت به استمرار حضور گروهک تروریستی منافقین و فعالیت 
آنان در خاک فرانسه اعتراض کرده و خواستار ممانعت از اقدامات این گروهک تروریستی 
در فرانسه شد. طرف فرانسوی تاکید داشت که فرانسه با هوشیاری کامل بر فعالیت کلیه 

گروه هایی که سابقه فعالیت تروریستی دارند نظارت می کند.

 دادستان تهران در جریان اشاره به چند پرونده اقتصادی و موضوع گرانی  های اخیر 
به دالیل افزایش قیمت سکه هم اشاره کرد.

در  سکه  گرانی  موضوع  به  آبادی   دولت  جعفری  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
ماه های اخیر اشاره کرد و بیان داشت:  دولت سکه فروخته است و خریدار اول ۳۸ 
هزار عدد سکه، نفر دوم ۲۳ هزار عدد و نفر سوم نیز ۴ هزار و اندی سکه خریداری 
کرده است. دولت عنوان می کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک 
منطق اقتصادی است و استدالل دولت این است که اگر آن ها این کار را انجام نمی داد 
و سکه نمی فروخت پول های مردم جمع نمی شد ولی این که یک نفر ۳۸ هزار عدد 
با منطق عدالت  اقتصادی همراه هست ولی ممکن است  با منطق  اگرچه  سکه بخرد 
کشور  در  دالر  و  سکه  صاحب  عده ای  که  این  گفت:  تهران  نباشد.دادستان  همراه 
اعالم  دولت  به  می توانیم  ما  آیا  می شود.  تلقی  عمومی  حقوق  مصادیق  از  می شوند 
کنیم که چرا این کارها انجام می شود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است 
مسائل چالش های جدی  »این  این که  بیان  با  تهران  نقدینگی جمع شود.دادستان  تا 

است« گفت: ورود به هر یک از این مسائل هزینه های زیادی دارد .

اعتراض ایران به فرانسه در مورد 
فعالیت منافقین در این کشور

خبر دادستان تهران از پشت پرده 
گرانی های سکه

مفقودی 
بدینوسیله اعالم می دارد اسناد مالکیت و شناسنامه سبز ماشین به نام 
اقای محمدرضا جوانی خودرو پراید سواری بنفش متالیک مدل ۱۳۹۰ 

شماره موتور ۳۹۹۸۷۷۹ به شماره شاسی s ۱۴۱۲۲۹۰۷۳۵۲۲۰ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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خرازی:

 اروپا در قبال برجام تضمین عملی بدهد

 رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان تاکید کرد: اروپا باید 
در قبال برجام تضمین های عملی بدهد.

شورای  رئیس  خرازی  کمال  ازایسنا،   نقل  به  زمان  گزارش  به 
راهبردی روابط خارجی و نماینده ویژه جمهوری اسالمی که به رم 
سفر کرده است با »انتزو مواورو میالنزی«، وزیر امور خارجه ایتالیا 
دیدار و گفت وگو کرد.گسترش روابط دوجانبه و موضوع برجام از 
محورهای اصلی گفت وگوها در این دیدار بود.خرازی در این دیدار 
گفت: نکته مهم برجام است. البته ما می دانیم کشورهای اروپایی در 
حال تالش برای حفظ برجام هستند.وی افزود: ما برای حفظ برجام 
خواستار تضمین های محکم و عینی هستیم و گفته ایم که صرفا 
مواضع سیاسی کافی نیست.رییس شورای راهبردی روابط خارجی 
با تاکید بر این که ایتالیا به عنوان شریک نخست تجاری ایران در 
جمع کشورهای اتحادیه اروپایی برای بقای برجام تالش می کند، 
اظهار کرد: امیدواریم که تالش های ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی 
سرانجام به مکانیزم های عینی قائل بیایند تا بتوانند بقای برجام را 
تضمین کنند چرا که در غیر این صورت دیگر دلیلی برای ماندن 
جمهوری اسالمی ایران نیست. وی همچنین بیان کرد: اروپاییها نیز 
درک می کنند که نه تنها منافع اقتصادی بلکه منافع امنیتی نیز در 
حفظ برجام است چرا که هرگونه فروپاشی برجام منجر به تحوالت 
منطقه،  همسایگان  عنوان  به  ها  اروپایی  که  شود  می  منطقه  در 
متاثر خواهند شدوی تاکید کرد: ایتالیا به عنوان همسایه خاورمیانه 
درک بهتری نسبت به مسئله خاورمیانه و نقش ایران در منطقه 
دارد؛ چرا که واقعیتی که امروز در منطقه حاکم است ، متفاوت با 
واقعیت گذشته است و هرگونه توسعه صلح و امنیت در منطقه بدون 
مشارکت و همکاری ایران امکان پذیر نیست و ایتالیا به خوبی بر آن 
آگاه است.خرازی افزود: ما هم گفته ایم که آمادگی برای هرگونه 
تالش برای توسعه صلح و امنیت در منطقه داریم مشروط به اینکه 
واقعیت در نظر گرفته شود و بازیکنان اصلی منطقه آمادگی برای 
آمدن پای میز مذاکره داشته باشند و با همکاری یکدیگر نسبت به 
تحوالت منطقه مواضع درستی را اتخاذ کنند که منجر به گسترش 

صلح و امنیت شویم .   

جنگنده های عربستان 40 نوبت فرودگاه الحدیده 
را بمباران کردند

منابع خبری بامداد چهارشنبه گزارش دادند: طی ۲۴ ساعت گذشته 
جنگنده بمب افکن های عربستان در ۴۰ نوبت فرودگاه الُحدیده را 

بمباران کردند.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، جنگنده های عربستان طی روز سه 
شنبه در ۴۰ نوبت فرودگاه الحدیده را بمباران کردند.براساس این 
گزارش، درگیری های شدیدی در اطراف فرودگاه الحدیده روی داده 
است و یمنی ها حمالت نیروهای متجاوز را دفع کردند.درهمین 
حال ›محمد البخیتی‹ عضو شورای سیاسی ›جنبش انصاراهلل‹ بامداد 
چهارشنبه با رد جوسازی رسانه های نزدیک به عربستان سعودی 
نکردند. اشغال  را  الحدیده  فرودگاه  هنوز  متجاوز  نیروهای  گفت: 

حمالت متجاوزان عربستانی و ائتالف عربی به استان الحدیده در 
غرب یمن تاکنون موجب آوارگی حدود ۵ هزار خانواده شده است.

بندر الحدیده در سواحل دریای سرخ در غرب یمن قرار دارد و تنها 
گذرگاه ورودی کمک های انسانی به این کشور به شمار می رود.

ناظران بر این باورند که جنگ در این بندر راهبردی یمن، دست کم 
۲۵۰ هزار قربانی برجای خواهد گذاشت و اوضاع این کشور را بیش 
از پیش وخیم تر خواهد کرد.همچنین در عملیات نیروهای یمنی 
در مرزهای این کشور و عربستان و نیز محورهای عملیاتی در یمن، 
دستکم ۳۰ مزدور کشته یا زخمی شدند.پیش از این نیز دستکم ۴۰ 
تن از مزدوران سعودی هدف تک تیراندازان یمنی قرار گرفته و کشته 

یا زخمی شده بودند.

شرایط رسمی شدن کارمندان پیمانی 
دولت اعالم شد

ابالغ بخشنامه مصوبه شورای توسعه مدیریت و  با   
سرمایه انسانی دستورالعمل تبدیل وضعیت کارمندان 
پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی 

در دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان اداری و استخدامی، 
دستورالعمل موضوع ماده »۵« آیین نامه اجرایی ماده 
)۴۶( قانون مدیریت خدمات کشوری  مشتمل بر ۱۲ 
ماده و ۹ تبصره در موضوع شرایط و مقررات تبدیل 
آزمایشی  رسمی  به  پیمانی  از  استخدامی  وضعیت 
به  از رسمی آزمایشی  و تبدیل وضعیت استخدامی 
رسمی به تصویب رسیده است.در این بخشنامه آمده 
است: در اجرای ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ 
قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی 
می توانند برای پست های قابل تخصیص به مشاغل 
رسمی  استخدام  مجوز  صدور  درخواست  حاکمیتی 
سازمان  به  را  دستگاه  در  شاغل  پیمانی  کارمندان 
اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.سازمان اداری 
مقررات  و  قوانین  رعایت  با  نیز  کشور  استخدامی  و 
مربوطه و سیاست های دولت نسبت به صدور مجوز 
برای دستگاه های اجرایی متناسب با پست های سازمانی 
ثابت در مشاغل حاکمیتی اقدام می کند.این بخشنامه 
شماره ۱۴۴۱۸۹  به  خردادماه ۱۳۹۷  تاریخ ۲۸  در 
و  اداری  سازمان  رئیس  انصاری  جمشید  امضای  با 
توسعه  شورای  مهر  به  ممهور  و  کشور  استخدامی 
اجرایی  دستگاه های  به  انسانی  سرمایه  و  مدیریت 
مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابالغ گردید. 

تخصیص ۱۷ میلیارد دالر ارز به کاال 

 در طول ۷۰ روزی که از اجرای این سیاست می گذرد 
بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر به کاالهایی که 

ثبت سفارش شد، ارز تخصیص یافته است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمدعلی کریمی 
در  دولت گفت:  ارزی  به سیاستهای جدید  اشاره  با 
طول ۷۰ روزی که از اجرای این سیاست می گذرد 
بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر به کاالهایی که 
ثبت سفارش شد از قبیل کاالهای اساسی، کاالهای 
واسطه ای و تولید، مواد اولیه و ارز مسافری، خدماتی، 
دانشجویی و درمان ارز تخصیص یافته است.وی با تاکید 
بر این که سیاست جدید ارزی همچنان در حال پایش 
است و آسیبهای احتمالی مترتب بر آن را که بسیاری 
از کارشناسان و رسانه ها به آن می پردازند مورد توجه 
دولت و بانک مرکزی است و در این باره جلسات پایش 
و بررسی سیاستها مرتب در حال برگزاری است.وی 
مبتالبه،  با رصد مسائل  این که  از  امیدواری  ابراز  با 
سیاست ارزی دولت در ۲ ماه گذشته شفافتر و مناسبتر 
اجرا شود گفت: با اصالحات کارشناسی باید از منابع 
ارزشمند ارزی کشور به صورت بهینه استفاده کنیم تا 
در شرایط خاصی که کشور در آن واقع است بتوانیم 
نیازهای اساسی را پاسخ دهیم.این مسئول بانک مرکزی 
با تقسیم کاالهای وارداتی به سه دسته، گفت: در رتبه 
نخست کاالهای اساسی و حیاتی قرار دارد که از محل 
درآمدهای نفتی و بدون هیچ مشکلی تامین اعتبار می 
شود، در دسته دوم کاالهای واسطه ای ضروری و مواد 
اولیه تولید قرار دارد که آن نیز از محل درآمد حاصل از 
صادرات کاالهای غیرنفتی و از طریق سامانه نیما تامین 

اعتبار می شود.

خبرخبر

ایجاد  با  دولت  اینکه  به  اشاره  با  رییس جمهور  دفتر  رییس 
برای حل مشکالت  ایجاد تحول  به دنبال  وزارتخانه های جدید 
کشور است، گفت: اولویت اول رییس جمهور، ساماندهی وضعیت 

اقتصادی است.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه 
هیات دولت با اشاره به اینکه در هفته های گذشته آمریکایی ها و 
برخی عوامل منطقه ای آنها در مورد تاثیرات تحریم ها تبلیغات بیش 
از حدی انجام دادند، گفت: آنها اتاق جنگ روانی ایجاد کرده و اخبار 
درست و نادرست را منتشر می کردند و این مساله روی افکار عمومی 
مقداری تاثیر گذاشت.وی در ادامه افزود: ما هم برای مقابله با این 
شرایط جلسات متعددی داشتیم، جلسه ای با حضور دستگاه های 

مختلف و بخش خصوصی با حضور رییس جمهور برگزار شد و در 
مورد برنامه های خود مفصل بحث کردیم تا کاالهای مورد نیاز مردم 
تامین شود البته در انبارها هیچ مشکلی نداریم و ارزاق عمومی و مواد 
اولیه وجود دارد ولی با این حال رییس جمهور دستور دادند که مواد 
اولیه کارخانجات هم باید زودتر تامین شود.واعظی با اشاره به اینکه 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده می توانیم به راحتی امورات 
خود را به پیش ببریم، خاطرنشان کرد: دیروز هم جلسه ای با حضور 
سران قوا تشکیل شد و تصمیمات خوبی در زمینه اقتصادی گرفته 
شد که این روند ادامه دارد. شخص رییس جمهور اولویت اول خود 
را ساماندهی وضعیت اقتصادی در نظر گرفتند تا تحریم ها نتواند بر 
زندگی مردم خیلی تاثیر بگذارد.وی در پاسخ به این سوال که آیا 

رییس جمهور برای تماشای بازی های تیم ملی به روسیه خواهند 
رفت؟ گفت: االن شرایط کشور به گونه ای است که رییس جمهور 
برای مسائل اقتصادی وقت می گذارند، از سویی هم سفری به اروپا 
دارند.واعظی در مورد مصوبات جلسه دیروز هیات دولت، تصریح 
کرد: رییس جمهور امروز در دولت دستور دادند که باید صرفه جویی 
را از دولت شروع کنیم و خواستند که دولت در هزینه های ارزی و 
ریالی خود صرفه جویی داشته باشد و دستگاه های دولتی تشکیالت 
گسترده خود را جمع و جور کنند تا مردم بدانند دولت صرفه جویی 
را از خود شروع کرده است.رییس دفتر رییس جمهور در ادامه با 
بیان اینکه مردم عالقه مند هستند نقدینگی خود را صرف بعضی 
کسب و کارها کنند، بیان کرد: رییس جمهور دستور دادند تمام 
اعضای دولت بنگاه داری را رها کرده تا بنگاه ها در بورس واگذار 
شوند و مردم در بورس قدرت انتخاب سهام داشته باشند، تصمیم 
بر این شد که دستگاه های انتظامی، دولتی و عمومی تصدی گری 
را واگذار کنند.واعظی با بیان اینکه اصالح ساختار تشکیالت دولت 
هم مطرح شد، گفت: رییس جمهور قول داده بود برای جوانان 
برنامه های خاص داشته باشد و سازمان جوانان را از وزارت ورزش 
خارج کند. از سویی برای حل مشکل اشتغال و بازآفرینی بافت های 
فرسوده به یک وزارت مسکن نیازمندیم که بر این مسائل تمرکز 
کند بنابراین در تالشیم تا وزارت مسکن را تشکیل دهیم. با توجه 
به اینکه وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و کشاورزی تقسیم شده 
است، باید وزارت بازرگانی تشکیل شود. به دلیل کمبود یا عدم 
نظارت یا قیمت گذاری نامناسب، در قیمت ها مشکل وجود دارد که 
به وزارت بازرگانی برای نظارت در این زمینه نیازمندیم.واعظی ادامه 
داد: هفته آینده الیحه اصالح تشکیالت دولت در مجلس بحث 
می شود، امیدواریم با تشکیل وزارت مسکن، صنعت، راه، بازرگانی 
و سازمان جوانان تحول ایجاد کرده و مشکالت را حل کنیم. با این 
تحوالت چهره های جدیدی در کابینه خواهیم داشت که امیدارم 

این چهره ها جوان تر بوده و با انرژی بیشتری کار کنند.

واعظی: امیدوارم از چهره های جوان تر در کابینه استفاده کنیم

اولویت اول رییس جمهور، ساماندهی اقتصاد است

اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم در نظر دارد بر اساس آگهی شماره 97/10 نسبت به خرید اقالم دستگاه کپی 
کانن، دستگاه کپی شارپ و اسکنر سه کاره که ریز آنها در ستون توضیحات جدول ذیل موجود است. طبق مشخصات 
از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واحد صالحیت واگذار نماید لذا از شرکتهای که تمایل دارند در مناقصه شرکت 

نمایند دعوت به عمل می آید تا جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی www.setadiran.irمراجعه نمایند.
جدول عناوین اقالم مناقصات 

1-نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
این مناقصه به صورت کامال الکترونیکی برگزار میشود و تنها ضمانتنامه به صورت فیزیکی تحویل این اداره کل با نشانی 
ذیل میگردد. یعنی توکن پیمانکاران حکم امضاء زنده داشته و هر آنچه مناقصه گران در سامانه آپلود و برای اداره کل ارسال 
میکنند پس از تعیین برنده میباست توسط وی همراه قرارداد، در محل مهر و امضاء گردد )تنها برنده مناقصه امضاء میکند(.

ایالم – بلوار شهید بهشتی- اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم )تلفن 08432222211( 
2-تاریخ و مهلت دریافت و بازگشایی اسناد مناقصه: 

مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاریخ 97/3/30 لغایت یایان وقت اداری مورخ 97/04/01 می 
باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 97/04/11 می باشد.
زمان بازگشایی پاکات اسناد مناقصه مورخ 97/04/12 می باشد.

3-پرداخت هزینه خرید تجهیزات:
پرداخت هزینه خرید تجهیزات به صورت نقدی میباشد.

این فراخوان مناقصه در سامانه ستاد به نشانی WWW.setadiran.ir درج گردیده است. هزینه 6 نوبت روزنامه که چهار 
نوبت آن مربوط به دو مناقصه تجدید شده قبلی و دو نوبت مربوط به همین مناقصه میباشد به عهده برنده مناقصه میباشد.
روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان ایالم

ردیف

1

2

3

عنوان

15 دستگاه کپی کانن

54 دستگاه کپی شارپ

2 دستگاه اسکنر سه کاره 

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)ریال(

40/000/000

20/000/000

5/000/000

توضیحات

   Canon image RUNNER
2204 A3

Sharp AR-  6023 اN

Kodak i2620

مفقودی
موتور  شماره  با   ۸۲ ایران  ۶۱۵ل۳۳  پالک  شماره  با   ۹۶ مدل  پراید  سبز  برگ   
محمد  سید  NAS۴۱۱۱۰۰H۳۵۹۰۷۹۹بنام  شاسی  شماره  M۱۳۵۸۰۶۷۴۹و 

 بابلسلمان پور کاری مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
موتور  شماره  ۷۲با  ایران  پالک  شماره  ۹۲با  مدل   ۱۵۱ سایپا  وانت  سبز  برگ 
خدا  ابراهیم  محمد  NAS۴۵۱۱۰۰D۴۹۰۵۰۳۴بنام  شاسی  شماره  ۵۰۵۶۳۵۷و 

بنده مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

 نوبت دوم

مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری سایپا تیپ ۱۱۱EXمدل ۱۳۹۲به رنگ سفید روغنی 
شاسی  شماره  ۴۹۲۲۸۴۹و  موتور  شماره  با   ۷۲ ایران  ۲۱۷ق۸۲  پالک  شماره  به 
NAS۴۳۱۱۰۰D۵۷۵۰۶۷۲بنام حوریه قلی پور گرجی مفقود گردیده و از درجه 

 نکا اعتبار ساقط می باشد

مفقودی
برگ سبز پیکان وانت مدل ۹۰ با شماره پالک ۶۲۲س۱۳ ایران ۸۲ با شماره موتور 
۱۱۴۸۹۰۸۴۱۹۷و شماره  شاسی NAAA۴۶AA۷BG۱۶۸۲۷۶بنام بابک فضلی 

 بابلمالیدره  مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اگهی مفقودی
گواهی می شودگواهینامه راهنمایی ورانندگی پایه سوم به شماره۹۲۸۱۴۶۴۲۹۱به 
اسم آقای مجتبی بخشی پورفرزندعلی حسن به شماره شناسنامه۱۷۱۸۹وشماره 
اعتبارساقط  وازدرجه  ۱۳۵۸مفقودگردیده  ملی۳۳۴۰۱۴۶۱۷۹ومتولد۱۸شهریور 

جوانرودمی باشد.

برگ اجراییه 4/1039/96
بابل حیدرکال خیابان حمام  نشانی  به  فرزند عباس  له مهدی آب خضر  مشخصات محکوم 
منزل مهدی  آب خضر مشخصات محکوم علیه لیال پاک منش فرزند یداهلل به نشانی مجهول 
المکان  به موجب رای شماره ۱۱۷۶ تاریخ ۹۶/۱۱/۲۹شعبه چهارم شورای حل اختالف بابل 
قطعیت یافته از محکوم علیه محکوم است به اعالم فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره و الزام 
بابت اجور معوقه و هزینه های مصرفی آب و  به پرداخت مبلغ۲۲/۵۸۴/۰۰۰ ریال  خوانده 
برق و گاز و تلفن و از باب تسبیب پرداخت مبلغ ۲/۱۷۰/۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی در 

حق محکوم له می باشد 
مدیر دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان بابل

آگهی
کرمان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  پرکالسه ۹۲۰۹۹۸۳۴۱۰۶۰۰۷۶۹ شعبه ۶ 

تصمیم نهایی شماره ۹۷۰۹۹۷۳۴۱۰۶۰۰۳۰۱
خواهان :آقای محمد رضا عباسپور یزدی با وکالت آقای اسفندیار بیگلری پور فرزند تهتن به 

نشانی کرمان – بردسیر – بردسیر جنب دادگستری 
خوانده : خانم فاطمه عرب پور به نشانی کرمان – توکل آباد خ قدوسی – کوچه۲۸– بعد 

از چهارکوچه – سمت راست درب آخر 
خواسته : درخواست اصالح رای 

گردشکار : با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر 
مبادرت به صدور رای اصالحی می نماید . 

رای اصالحی :  نظر به اینکه در دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۴۱۰۶۰۰۲۵۵مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۶ 
صادره از این شعبه ،سهوا در خصوص خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه اتخاذ تصمیم 
نشده و از قلم افتاده است این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تاریخ تقدیم دادخواست 
حکم به محکومیت خوانده خانم فاطمه عرب پور داهویی فرزند محمد به پرداخت خسارت 
تاخیرتادیه مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ تا تاریخ پرداخت محکوم به 
صادر اعالم می نماید و بنا به تجویز ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور 
رای اصالحی به نهج موصوف می نماید . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و ظرف و ظرف مهلت ۲۰ روز از اتمام اهلت واخواهی قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان کرمان است تسلیم رای اصلی بدون رای 

اصالحی ممنوع است .
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مفقودی
 المثنی سند کمپانی وبرگ سبز نیسان مدل ۱۳۷۸ شماره شهربانی ۹۱۹ م ۳۳ ۸۲ شماره 

موتور ۱۲۹۴۸۴ شاسی ۳۱۵۷۳ مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل 

آگهی
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۳۴۶۷۸۰۰۴۶۵شورای حل اختالف شماره ۱۸ شهرستان کرمان 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان : آقای مرتضی سلطانی ده شعیبی فرزند علی با وکالت خانم نجمه زاد اسمعیلی 

فرزند حسین به نشانی کرمان – کرمان – خ جهاد ۴۸ باالی بانک انصار – طبقه دوم 
خوانده :آقای اکبر خسروی مشیزی فرزند قاسم به نشانی کرمان – کرمان بل کشاورز ک 

۱۲ خانه صبا واحد ۶
خواسته ها ۱- تامین خواسته  ۲- مطالبه وجه چک به مبلغ سی شش میلیون ریال 

گردشکار – خواهان دادخواستی / بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده تحت نظر 
است مالحظه می گردد اعضای شورا نظریه مشورتی خود را کتبا اعالم داشته لذا با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای میگردد

رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای مرتضی سلطانی ده شعیبی فرزند علی 
با وکالت خانم نجمه زاد اسمعیلی فرزند حسین به طرفیت اقای اکبر خسروی مشیزی 
فرزند قاسم به خواسته مطالبه مبلغ سی و شش میلیون ریال بانک تجارت به شماره 
۰۶۷۳۴۲ به انضمام مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با 
عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق چک و گواهی صادره از بانک محال 
علیه تقدیمی از ناحیه وکیل خواهان که داللت بر اسقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خوانده علیرغم اطالع از اطالع از 
موضوع دعوا از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاع محکمه 
پسندی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه ننموده 
است لذا شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸-۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳-۳۱۴ قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر 
تادیه با توجه از زمان صدور چک ۹۵/۸/۳۰ لغایت اجرای حکم بر طبق شاخص ساالنه 
بانک مرکزی و همچنین هزینه دادرسی به مبلغ یکصدو نود ونه هزار ریال و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 

اعتراض در محاکم عمومی شهرستان کرمان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شماره 18 کرمان – حمداهلل سلیمانی 

والیتی در همایش بسیج اساتید:
نویسندگان نامه برای مذاکره با ترامپ 

عده ای خارج نشین هستند

صالحی در دیدار با نخست وزیر نروژتاکید کرد:
 حفظ برجام درگرو مقابله صریح 

با سیاست های ترامپ  

ادامه از صفحه ۱
والیتی اظهار کرد: از طرف دیگر شاهد 
هستیم که ترامپ در صحبت هایش گفته 
بود که در ایران آثار مثبت رجزخوانی های 
دم  گوشه  یک  از  دید،  خواهید  را  من 
دیگر  بار  می شود.والیتی  معلوم  خروس 
مذاکره  برای  نفر   ۱۰۰ نامه  به  اشاره  با 
خارج نشین  که  عده ای  گفت:  ترامپ،  با 
را  نامه  این  دارند  گرین کارت  هستند، 
که  است  رسیده  خبر  اما  کردند  امضا 
فرزند فالن فرد بورسیه سعودی ها است. 
اینکه گاهی رهنمودهایی از لندن صادر 
الشرق االوسط  کارمند  خود  او  می کنند 
است. مردم ایران توی دهن آنها می زنند، 
درخواست  به  دادن  پاسخ  فقط  کار  این 
خدمتی  خوش  اینکه  است.  آنها  اربابان 
نظر  در  می کنند  امضا  نامه  و  می کنند 
تاریخ مصرف تمام شود،  اگر  بگیرند که 
گرین کارت آنها را لغو می کنند.وی ادامه 
طول  در  که  آنهایی  هستند  کجا  داد: 
رادیوهای  با  می شدند،  پناهنده  انقالب 
که  اکنون  می کردند،  مصاحبه  بیگانه 
یا  می کنند  آمریکا  با  مذاکره  از  صحبت 
اینکه  یا  چه،  یعنی  مذاکره  نمی فهمند 
خیال می کنند با این حرف ها مردم ایران 

را می توانند گول بزنند.مشاور مقام معظم 
رهبری در امور بین الملل تصریح کرد: از 
کشور  پنج  و  آمریکا  با  پیش  سال  پنج 
مذاکره  هسته ای  مساله  مورد  در  دیگر 
را  ملل  سازمان  تایید  اینکه  با  کردیم 
داشت زیر آن زدند. اینکه آمریکا بی آبرو 
شده و این ۱۰۰ نفر می خواستند که در 
کنند،  جمع  آمریکا  برای  آبرویی  داخل 
بدانند اگر صاحب اختیار هم باشند مانند 

بن سلمان و گاو شیرده می شوند.

اینکه  بیان  با  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
با  مقابله  در  اروپایی  کشورهای  اقدامات 
سیاست های خصمانه آمریکا در قبال برجام 
کافی نیست، گفت: حفظ این توافق در گرو 

مقابله جدی با سیاست های ترامپ است.
علی اکبر  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  صالحی 
منظور  به  که  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
شرکت در نشست اسلو و به دعوت مقامات 
با  است  کرده  عزیمت  کشور  این  به  نروژ 

نروژ  وزیر  نخست  سولبرگ،  ارنا  خانم 
با  نروژ  وزیر  کرد.نخست  گفتگو  و  دیدار 
حسن  با  اخیر  مالقات  از  خوشحالی  ابراز 
را  برجام  متحد،  ملل  سازمان  در  روحانی 
و  توصیف  جهان  برای  مهمی  دستاورد 
تاکید کرد: نروژ با جدیت، خواهان حفظ 
رفع  پیگیر  همچنان  و  بوده  توافق  این 
موانع همکاری های دو کشور و بهره مندی 
از نتایج برجام برای ارتقای روابط دو کشور 
کردن  توصیف  پیچیده  ضمن  است.وی 
سیاست  داشت:  اظهار  خاورمیانه  شرایط 
و  صلح  امنیت،  از  حمایت  کشورش 
کمک های بشردوستانه و حل مسالمت آمیز 
اختالفات در منطقه است.صالحی در این 
مالقات خواهان گسترش و تقویت بیشتر 
حوزه های  در  بویژه  جانبه  دو  روابط 
اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری شد و 
برجام  از  نروژ  حمایت  از  قدردانی  ضمن 
بر لزوم حمایت جدی اتحادیه اروپا از این 
کشورهای  اقدامات  کرد.وی  تاکید  توافق 
اروپایی در مقابله با سیاست های خصمانه 
آمریکا در قبال برجام را کافی ندانست و 
جدی  مقابله  گرو  در  را  توافق  این  حفظ 
از  بویژه  ترامپ،  سیاست های  با  صریح  و 

طریق اتحادیه اروپا بیان کرد.
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آگهی ابالغ
 دادخواست بدوی و وقت رسیدگی 

خواهان خانم سمیرا خواجه لو دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک  به طرفیت 
خوانده آقای امیر امیر زاده ماهانی   تحت کالسه ۹۷/ح ۱۱۸/۲  تقدیم شعبه دوم 
ایران  حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه به نشانی آیت اهلل سعیدی، روبروی 
خودرو دیزل، خیابان سدید، خیابان صاحب الزمان نموده است که وقت رسیدگی به 
تاریخ ۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۱۵:۱۵ تعیین گردیده است. لذا به تجویز ماده ۷۳ قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب از طریق نشر آگهی به خوانده ابالغ می گردد تا خوانده 
با مراجعه به دفتر دوم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه، ضمن اعالم بنشانی 
کامل خود نسخه ثانی دادخواست بدوی و ضمائم را دریافت و نسبت به حضور در 

جلسه رسیدگی و دفاع از خود اقدام نمایند.م/الف ۶۳۶
مدیر دفترشعبه دوم  حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
 آقای حبیب اهلل عزیزی دارای شناسنامه شماره ۲۴ به شرح دادخواستی به کالسه 
۱۰/۲۷۷/۹۷ از این در دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سوری شجاعی به شناسنامه ۸۳۰ در تاریخ اقامتگاه دائمی خود به 

درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
۱-حبیب اهلل عزیزی فرزند عزیز اهلل و سوری  به شماره شناسنامه  ۲۴ متولد ۱۳۴۸ 

محل تولد بابل بابلکنار پسر متوفی 
۲-نصرت اهلل عزیزی فرزند عزیزاهلل و سوری به شماره شناسنامه دو متولد ۱۳۴۳ 

محل تولد بابلکنار فرزند متوفی 
۳-میترا عزیزی فرزند عزیز اهلل و سوری به شماره شناسنامه یک متولد ۱۳۴۷ محل 

تولد بابلکنار فرزند متوفی 
۴-کبری عزیزی فرزند عزیزاهلل و سوری به شماره شناسنامه ۲۷ متولد ۱۳۵۸ محل 

تولد بابلکنار فرزند متوفی 
۵-زلیخا عزیزی فرزند عزیز اهلل و سوری به شماره شناسنامه ۹۸ متولد ۱۳۵۱ محل 

تولد بابلکنار فرزند متوفی
۶- عزیزاهلل عزیزی فرزند برار دده بزرگ  به شماره شناسنامه ۲ متولد ۱۳۱۸ محل 

تولد گاوان کاله همسر 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 دهم شورای حل اختالف شهرستان بابل

دادنامه
پرونده کالسه:۹۵۰۹۹۸۲۹۲۹۵۰۱۹۳۵                             شماره بایگانی: 

۹۵۲۲۳۶
شاکی: آقای رسول یوسفی فرزند محمد عظیم  به نشانی: تهران- خ زمزم خ آل 

احمد کوچه شهید دلیریان پ ۱۱ 
متهم: آقای صالح طالبی به نشانی مجهول المکان

اتهام: حادثه کاری 
گردشکار: شاکی شکایتی علیه متهم باال تقدیم دادگاه نموده که پس ازارجاع به این 
شعبه ثبت و طی کالسه فوق تحت رسیدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آئین 
دادرسی در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است و 
با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور 

رای می نماید:
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای صالح طالبی آزاد به لحاظ عدم دسترسی دایر بر ایراد صدمه 
بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی موضوع شکایت آقای رسول 
یوسفی، دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی ، نظریه 
بازرس اداره کار،گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی بزهکاری نامبرده را 
و  اسالمی  مجازات  قانون  مواد ۷۰۹،۵۵۹،۶۴۲،۶۴۱  به  مستندا  و  تشخیص  محرز 
ماده ۱۷۶  قانون کار حکم بر محکومیت نامبرده به پرداخت دو سوم از یک دهم 
دیه کامل از بابت قطع بند انتهایی و بند میانی انگشت دوم دست چپ و پرداخت 
یک دوم از سه صدم دیه کامل از بابت جراحت متالحمه سطح کف دستی انگشت 
اول دست چپ و پرداخت دو در صد دیه کامل از بابت ارش قطع یکی از تاندون 
های خم کننده انگشت اول دست چپ همراه با آسیب شدید به عصب و عروق آن 
بافتی و  بابت ارش آسیب  از  ناحیه و پرداخت یک و چهاردهم در صد دیه کامل 
افت عملکرد ناشی از قطع بند انتهایی و بند میانی انگشت دوم دست چپ به عنوان 
جنبه خصوصی جرم در حق شاکی و پرداخت ۵۴/۱۴۴/۴۰۰ ریال به عنوان جنبه 
عمومی جرم درحق صندوق دولت صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به 
متهم غیابی و  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد 
و نسبت به شاکی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 

محترم تجدید نظر استان تهران است.م/الف ۵۷۹ 
محمد جواد رضا زاده  - دادرس  شعبه 101  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم : 

۱-امین کرمی نژاد فرزند خدایار به نشانی : لرستان –خرم آباد کیو فاز یک هنر 
یازدهم کوچه شهید صحرایی درب چهارم 

۲-مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم : 
۱-امیر زند فرزند حجت اله به نشانی : ...........

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه : 
میالد نظری فرزند محمد به نشانی : خرم آباد –خیابان انقالب روبروی سه راه باالیی 

مطهری کوچه صاحب الزمان )عج ( پالک ۲۲ وکیل امین کرمی نژاد 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۷۱۰۰۹۶۶۵۵۶۰۰۲۰۶ 
به  است  محکوم  علیه  محکوم   ۹۷۰۹۹۷۶۶۵۵۶۰۰۰۰۸ مربوطه  دادنامه  شماره  و 
پرداخت مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره ۸۵۶۶۷۳ و 
الوکاله مطابق تعرفه  مبلغ ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست ۹۶/۸/۲۵ )بعنوان تاریخ 
مطالبه ( لغایت اجرای حکم و نیم عشر دولتی در حق محکوم له صادر و اعالم می 

گردد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 6 شورای حل اختالف مجتمع امام خمینی )ره(

شهرستان خرم آباد –سمیه دلفانی . 

متن آگهی 
و   ۹۷۱۰۰۹۶۶۱۰۱۰۰۳۸۹ شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب 
شماره دادنامه مربوطه ۹۷۰۹۹۷۶۶۱۱۰۱۰۰۰۳۶ محکوم علیه بنام احمد چراغی 
نیا محکوم است به پرداخت وجه چک های صدرالذکر به مبلغ ۱/۱۰۷/۵۰۰/۰۰۰ 
ریال به عنوان اصل خواسته مبلغ ۴۲/۱۳۲/۲۹۶ ریال به عنوان هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکالء بر اساس تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور هر 
و  کاال  بهاء  اساس شاخص  بر  که  اجرای حکم  زمان  تا  مربوطه  های  از چک  یک 
خدمات مصرفی )شاخص تورم ( اعالمی از سوی بانک مرکزی و توسط واحد اجرای 
احکام مدنی محاسبه خواهد شد محکوم مینماید و هزینه نیم عشر دولتی در اجرا 

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

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای محمد رضا جعفری فرزند محمد علی 

۲-حسن فرهادی فرزند فرهاد ۳-محسن بهاروندی فرزند علی  
جعفری  رضا  ۱-محمد  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  ملت  بانک  خواهان 
فرزند علی  بهاروندی  فرهاد ۳-محسن  فرزند  فرهادی  فرزند محمد علی ۲-حسن 
به خواسته مطالبه طلب مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۶۰۹۹۸۶۶۱۲۰۰۰۶۱۸    شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 
خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۵/۰۱ ساعت۰۹:۰۰ تعیین که حسب 
به علت مجهول  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع  دستور 
المکان بودن خواندگان  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.بایگانی ۹۶۰۶۳۴ 
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد –حمید 

گوهری سراب 

امکان ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف در آبفای اصفهان بهره برداری از راه روستایی سلوبلم به گردنه پشتکوه

امکان ثبت درخواست لوازم کاهنده مصرف آب 
از طریق پرتال آبفای استان اصفهان فراهم شد.

بر اساس لینک یا پیوند ایجاد شده بر روی پایگاه 
اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
به نشانی www.abfaesfahan.ir  مشترکین 
لوازم  با ورود به صفحه  توانند  این شرکت می 
شماره  و  قبض  شناسه  آب،  مصرف  کاهنده 
تلفن همراه خود را وارد کرده و پس از مشاهده 
ارسال  گزینه  سیستم،  در  شده  ثبت  اطالعات 

درخواست را انتخاب کنند.
آبفای  کارشناسان  مراحل،  این  انجام  از  پس 
استان اصفهان از طریق شماره تلفن همراه ثبت 
شده در سامانه با متقاضی تماس گرفته و لوازم 
درخواستی را به محل مورد نظر متقاضی ارسال 

می کنند.
به  مصرف  کاهنده  لوازم  هزینه  است  گفتنی 
صورت اقساط یکساله بر روی قبوض آب بهای 

مشترکین اضافه و از آنان دریافت می شود.
الزم به یادآوری ست  عالوه براینکه هم اکنون 

برای شهروندان اصفهانی امکان ثبت درخواست 
پرتال  طریق  از  آب  مصرف  کاهنده  لوازم 
پیش  شد.چندی  فراهم  اصفهان  استان  آبفای 
تلفنی  سامانه  با  تماس  با  توانستند  شهروندان 
۱۵۲۲ نسبت به ثبت درخواست لوازم کاهنده 

مصرف آب اقدام کنند.
 بطوریکه پس از ثبت درخواست شهروندان، یک 
بسته لوازم کاهنده شامل سردوش و پرالتور یا 
آبفشان تحویل شهروندان می شود که می تواند 

میزان مصرف هر خانواده را کاهش دهد.
پرداخت  باز  با  کاهنده  لوازم  بسته  این  هزینه 
تقسیط  مشترکین  آب  قبوض  روی  بر  یکساله 

می شود.
این در حالیست که در شرایط کنونی که منابع 
بر  عالوه  طلبد   می  است  محدود  بسیار  آبی 
کاهنده  لوازم  از  استفاده  به  شهروندان  ترغیب 
مصرف، باید نگرش آنان را نسبت به مصرف آب 
عوض کرد تا صرفه جویی را سرلوحه کار خویش 

قرار دهند. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان از 
بهره برداری راه روستایی سلوبلم به گردنه 

پشتکوه در شهرستان بندرعباس خبر داد.
و  راه  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
غالمحسین  گان،  هرمز  استان  شهرسازی 
شیری اظهار داشت:  احداث پروژه مذکور به 
دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن آن از 
آرزوهای دیرین مردم منطقه پشتکوه بود که 

در دولت تدبیر و امید محقق شد.
وی گفت: طول این پروژه ۶ کیلومتر است و با 
اعتبار هزینه شده ۲۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون 
ریال از محل اعتبارات ملی و استانی مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
 شیری با بیان اینکه عرض این راه روستایی 
۶ متر و ضخامت آسفالت به کار رفته در آن 
۵ سانتی متر است، افزود: در این  عملیات از 

آسفالت گرم استفاده شده است. 
روستایی  راههای  کل  طول  داد:  ادامه  وی 
شهرستان بندرعباس ۱۷۷۴ کیلومتر است 

که ۹۷۲ کیومتر آن تا کنون آسفالت شده و 
۸۰۱ کیلومتر آن خاکی می باشد. و بر اساس 
طول  تفکیک  و  شده  انجام  بندی  اولویت 
راههای خاکی و فاقد آسفالت ۱۶۰ کیلومتر 
شهرستان  این  آسفالت  فاقد  و  خاکی  راه 
برای روستاهای باالی ۲۰ خانوار و در اولویت 
قالب  در  و شهرسازی  راه  اداره کل  اجرایی 
طرح آسفالت ۱۰۰۰ کیلومتر دوم قرار گرفته 

اند.
راه و شهرسازی هرمزگان تصریح  مدیرکل 
با  اتمام این عملیات، ۱۷۷۱ خانوار از  کرد: 

نعمت آسفالت مناسب بهره مند می گردند.  
بودن  پایین  کرد:  عنوان  پایان  در  شیری 
راه های  در  آسفالت  از  برخورداری  شاخص 
روستایی هرمزگان، توجه به احداث راه های 
رو  این  از  داده،  قرار  اولویت  در  را  روستایی 
بازگشایی و آسفالت راه های روستایی به عنوان 
یکی از اولویت های مهم این اداره کل، با شدت 

در حال اجرا است.

آبفای جنوب غربی استان تهران انجام داد؛ 

شستشو و آماده سازی مخزن تازه 
احداث شده در پرند 

نوری- پرند؛ به منظور بهره برداری از مخزن تازه 
شستشوی  عملیات  پرند،  در   ۲-R۵ شده  احداث 

مخزن و خطوط ورودی و خروجی انجام شد. 
رئیس بهره بردار امور آبفای شهر پرند گفت: با عنایت 
صورت  ریزیهای  برنامه  و  صادره  العمل  دستور  به 
گرفته از سوی معاونت نظارت بر بهره برداری و تاکید 
مدیر آبفای شهر پرند در خصوص وارد سازی مخازن 
جدید االحداث به شبکه توزیع و تامین و توزیع آب 
آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم مخصوصا 
در فصل گرم و پیک مصرف آب ، علیهذا موضوع آغاز 
بهره برداری از این مخازن در دستور کار قرار گرفته و 

در حال انجام می باشد. 
علی اصغرپور ضمن تشریح پروژه مذکور در همین 
ارتباط یاد آور شد: با توجه به اینکه بخش عمده و 
قابل توجه از آب آشامیدنی شهروندان شهر پرند با 
استفاده ازخط انتقال الغدیر و از طریق زخیره سازی 
زخیره  و   . گیرد  می  صورت  شهر  این  مخازن  در 
سازی بیشتر موجب افزایش دبی موجود و تامین و 
توزیع مناسب و مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و 
مشترکین محترم را فراهم می سازد. علیهذا در همین 
رابطه و عالوه بر استفاده مطلوب از مخازن ذخیره ای 
موجود ، طی سالجاری نیز تعداد چهار باب مخزن با 
ظرفیتهای متفاوت در شرف بهربرداری قرار گرفته اند. 
و از مجموع این چهار مخزن مخزن R۵-۲ با ظرفیت 
۵۰۰۰ متر مکعب در شرف بهره برداری قرار گرفته 
است و کارهای پایانی این مخزن اعم از شستشوی 
خطوط ورودی و خروجی و شستشوی مخزن مذکور 

نیز انجام و به اتمام رسید.
رئیس بهره برداری امور آبفای شهر پرند خاطر نشان 
کرد: در این عملیات که به منظور راه اندازی و اسفاده 
از مخزن جدید R۵-۲ انجام شد. با صرف اعتبارات 
جاری و داخلی و پس از جمع آوری و خارج سازی 
شن و ماسه و مصالح ته نشین شده، مخزن مذکور دو 
بار شستشو گریده و نهایتا در پایان و برای سومین 
آب  ذخیره سازی  آماده  و  ژاول شستشو  آب  با  بار 

آشامیدنی قرار گرفت.

خبر

 وجود  ۱00 هزار واحد صنفی با مجوز
 خدمات رسانی در البرز

با  البرز  استان  اجتماعي  تعاون،کارورفاه  مدیرکل  خلیلي  مهندس  نشست 
مسئوالن کاریابیهاي غیردولتي استان با حضور مدیر وروساي حوزه اشتغال 
این اداره کل برگزار و برنامه ابالغي ۱۳۹۷ وزارت متبوع در خصوص فعالیتهاي 

کاریابي ها ابالغ گردید.
بازار  وضعیت  از  اماری  ارائه  جلسه ضمن  این  ابتدای  در  خلیلی  مهندس 
کارواشتغال  استان اظهار داشت: ۵۴ در صد اشتغال استان در بخش خدمات 
می باشد ودر این راستا در استان البرز ۱۰۰ هزار واحد صنفی با مجوز در 
حال خدمات رسانی هستند به همین تعداد نیز بدون مجوز و بصورت پراکنده 
مشاغلی در سطح استان در حال فعالیت می باشند که لزوم توجه به بخش 

خدمات را از سوی دستگاهها ذیربط می طلبد.
وی با ابراز این مطلب که تفکرات ونگرشها در حوزه اشتغال در حال تغییر از 
تعاریف سنتی است گفت: با توجه به رشد تکنولوژیهای صنعتی وبکارگیری 
ماشین ابزارهای پیشرفته و هوشمند در واحدهای صنعتی وصنایع، امروزه 
شاهد خروج نیروی انسانی از صنایع وتمایل آنان به اشتغال دربخش خدمات 
پس از تولید هستیم  بنابراین باید به اشتغال نوع جدید متفاوت تر از گذشته 
نگاه کرد وبرنامه ریزی هایی در جهت مشاغل در بخش خدمات شکل بگیرد. 

خلیلی اضافه کرد: برای تحقق این مهم و رسیدن به اشتغال می بایست سهم 
خدمات در اشتغال مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: برنامه ریزی دست اندرکاران بخش اشتغال وکاریابی های این استان 
برای ایجاد اشتغال در بخش خدمات استان ضروری است وباید بدان توجه ویژه 
ای گردد. مهندس خلیلی به ارائه گزارشی از عملکرد کاریابیهای استان در سال 
گذشته پرداخت و گفت: سالجاری فرصت بسیار مناسبی برای کاریابی هاست 
تا بتوانند با تالش و جدیت خود و حمایت های دولت بخشی از مشکالت 
حوزه اشتغال جوانان را برطرف سازند. مدیرکل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان 
البرز همچنین در این جلسه با تاکید بر اینکه  کاریابیها به عنوان خط اول 
اشتغال باید مشکالت موجود و شرایط اقتصادی جامعه هدف را مد نظر قرار 
دهند ابراز داشت:  تعامل کاریابی ها با یکدیگرو با مشاغل، آشنایی کاریابی 
ها با  نیازهای بازار کاراستان و شناسایی متقاضیان کار و نقش بسزای آن 
در راهنمایی کارجویان، ارائه راهنمایی و مشاوره تخصصی، هدایت کارجویان 
بسوی فرصتهای شغلی مناسب با شرایط آنان و در نتیجه افزایش بهره وری، 
ارتقا کیفیت وسرعت بخشی خدمات ونیز اجرای دستورالعملهای وزارت متبوع 
در جهت فعالیتهای کاریابیها از وظایف مهم کاریابی های استان در سالجاری 
است. مهندس خلیلی همچنین خاطرنشان کرد: که اولین نقش و وظیفه ی 
دفاتر کاریابی اشتغال و هدایت کارجو به سمت کار است زیرا بسیاری کارجویان 
تحصیل کرده  هستند ولی با توجه به دارا بودن تخصص های الزم توانایی به 
کارگیری تخصص خود را ندارند، از این رو موسسات کاریابی با تمرکز بر مشاوره 

های دقیق این دسته از افراد را به سمت بازارهای کار هدایت نمایند.

خبر

 فرماندار ویژه شهرستان کرج با دعوت از عموم مردم 
برای مشارکت و حضور در طرح پاکداشت طبیعت 
گفت: این قبیل فعالیت های زیست محیطی نباید 
معطوف به یک زمان خاص باشد و فرهنگسازی 
برای حفظ طبیعت همواره باید تداوم داشته باشد 
ضمن اینکه جاده گردشگری چالوس جزو زیبایی 
های کشور عزیزمان است و همه باید در این پویش 

زیست محیطی مشارکت داشته باشند.
به گزارش زمان و به نقل از روابط عمومی معاونت 
استانداری البرز و فرمانداری ویژه شهرستان کرج، 
مهندس سیروس شفقی  با اشاره به اجرای طرح 
پاکداشت طبیعت که روز جمعه  اول تیرماه برگزار 
خواهد شد، گفت: پاکداشت طبیعت هر چند یک 
جاده  مسیرگردشگری  که  آنجا  از  اما  است  طرح 
چالوس متعلق به همه مردم و گردشگران است لذا 

وظیفه ای عمومی و همگانی است که همه در این 
اقدام زیست محیطی مشارکت همه جانبه داشته 

باشند. وی در ادامه افزود: هدف ما این است که 
با انجام اقدامات نوین زیست محیطی برنامه های 

جدیدی را برای ارتقای وضعیت این حوزه مهم و 
تأثیرگذار در  سالمت و ارتقای جامعه تدوین کنیم و 
به ویژه برای نسل جوان فرهنگ حفاظت از محیط 
زیست را با برنامه های جنبی که تدارک دیده شده 
نهادینه کنیم .فرماندار ویژه شهرستان کرج همچنین 
با تاکید بر ضرورت مشارکت عموم مردم جامعه و 
تداوم چنین طرح ها و اقداماتی از سوی دستگاه ها و 
مردم، عنوان کرد: از نگاه ما طرح پاکداشت طبیعت 
که وارد چهارمین سال تجربه مشارکتی خود می 

شود ادامه خواهد داشت.
مهندس سیروس شفقی در پایان ضمن قدردانی از 
اداره کل ورزش و جوانان در خصوص پیگیری ها 
برای اجرای این طرح نیز از عموم مردم شهرستان 
طبیعت  پاکداشت  مراسم  در  شرکت  برای  کرج 

دعوت بعمل آورد.

فرماندار کرج خواستار شد: 

 لزوم مشارکت مردم در طرح پاکداشت طبیعت

به  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار  اصفهان:  بهادری- 
دنبال گردشگری پایدار هستیم، گفت: با گردشگری پایدار، 
طبیعت و فرهنگ از بین نمی رود چرا که گردشگری پایدار، 
آینده،  به  توسعه ای  نگاه  با  و  نمی کند  نگاه  امروز  به  فقط 

آیین  در  نوروزی  است.قدرت اهلل  آینده  و  حال  خدمت  در 
ابراز  اصفهان ضمن  گردشگری  نمایشگاه  دهمین  افتتاحیه 
خرسندی از حضور میهمانان خارجی و سفیر تاجیکستان، 
با برگزاری چنین نمایشگاه هایی  گفت: امیدواریم اصفهان 
این  اقتصاد  و  امکانات  از  و  داشته  درخوری  دستاوردهای 

استان در مسیر توسعه گردشگری استفاده شود.
به  اصفهان  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  اصفهان  شهردار   
شهرهای خالق جهان پیوسته و توانسته نقش خوبی را در 
شبکه شهرهای خالق یونسکو ایفا کند، تصریح کرد: شرکت 
در اجالس شبکه شهرهای خالق جهان در لهستان با حضور 
از شهرهای  تعداد  این  باعث شد که  نمایندگان ۲۵۰ شهر 

رونق  برای  طالیی  فرصتی  و  بشنوند  را  اصفهان  پیام  دنیا 
بخشیدن به صنعت گردشگری فراهم شود.

حضور  و  نمایشگاه ها  این  تکرار  افزود:  اصفهان  شهردار 
تورها،  اعزام  همچنین  و  دیگر  کشورهای  از  نمایندگانی 
نقش  اشتغال،  و  کارآفرینی  توسعه  زمینه  در  می تواند 
موثری ایفا کند. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در 
ادامه این آیین با ابراز امیدواری برای رسیدن به جایگاهی 
درخور در حوزه گردشگری، گفت: برگزاری این مناسبت ها، 
رویدادها و مذاکرات، پیوند بین مردم را احیا می کند ؛ همان 
طور که اکثر کشورهای دنیا در مسیر راه ابریشم با تبادل 

علم و دانش، مسیر پیشرفت را در پی گرفتند. 

در  فارسی زبانان  تمدنی  پهنه  به  اشاره  با  معین  اهلل  فتح 
فروپاشی  اول  سال های  در  کرد:  خاطرنشان  منطقه،  این 
این کشور  ترابری وقت  و  راه  وزیر  اتحاد جماهیر شوروی، 
گفت، من اگر اصفهان و شیراز را نبینم، آرزو به دل مرده 
گردشگری  بین المللی  نمایشگاه  دهمین  است؛  گفتنی  ام. 
فست فود  رستوران،  هتل،  بین المللی  نمایشگاه  دومین  و 
یکم  تا  خردادماه  نهم  و  بیست  از  اصفهان  کافی شاپ  و 
تیرماه و به مدت چهار روز در محل برگزاری نمایشگاه های 
و  است  برپا شده  پل شهرستان  در  واقع  استان  بین المللی 
بازدید  آن  از   ۲۲ تا   ۱۶ ساعات  در  می توانند  عالقمندان 

کنند.

گردشگری پایدار در خدمت حال و آینده است؛

شهرهای زیادی از جهان، پیام 
اصفهان را شنیدند
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 افزایش اعتبار پوشش بیمه ای
 »زنان سرپرست خانوار«

 رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( از پرداخت ۲۳۰ میلیارد تومان 
برای بیمه زنان سرپرست خانوار از محل ردیف ۱۴ بودجه خبر داد.

سید پرویز فتاح ،با اشاره به جزئیات اعتبار بیمه زنان سرپرست خانوار 
در سال جاری گفت: بیمه زنان سرپرست خانوار در سال های گذشته 
با کمک مجلس و دولت امسال کار  اما  نیز پرداخت می شده است 
میزان  بر  عالوه   ۱۴ تبصره  در  که  صورتی  به  گرفته  انجام  خاصی 
بودجه ای که  پرداخت می کردیم، ۲۳۰ میلیارد تومان دیگر در ردیف 
بودجه لحاظ شده است که به شکل ۱۰۰ درصدی از محل تبصره ۱۴ 

پرداخت می شود.
وی با تاکید بر اینکه بر روی این ردیف بودجه قید شده است که فقط 
به زنان سرپرست خانوار- چه در شهر و چه در روستا-  تعلق می گیرد، 
افزود: عالوه بر این بیش از ۳۰۰ هزار نفر که عمدتا زنان سرپرست 
خانوار هستند، بیمه تامین اجتماعی شده اند که حق بیمه آنها را کمیته 

امداد پرداخت می کند.  
وی ادامه داد: تعدادی از این افراد خوشبختانه هم از نظر سنی و هم 
از نظر سنوات پرداخت بیمه به حدی رسیده اند که امسال در حال 
بازنشستگی هستند و یا بازنشسته شده اند که در این حالت دیگر الزم 
نیست تحت پوشش کمیته امداد باشند و خودشان بازنشسته تامین 

اجتماعی تلقی می شوند.

 اجرای سند تکامل همه جانبه کودکان 
در سه استان کلید خورد

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای سند رشد و تکامل 
همه جانبه کودکان )ECD( در سه استان کشور )در هر استان یک 

شهرستان( به صورت آزمایشی آغاز شده است.
پنجمین  و  المللی  بین  کنگره  اولین  در  بندپی  محسنی  انوشیروان 
در  ایران  دبستان  از  پیش  کودکان  سالمت  و  آموزش  ملی  کنگره 
دانشگاه علوم بهزیستی افزود: این سند در مالرد استان تهران، دیوان 
دره استان کردستان و زرند کرمان با همکاری وزارت بهداشت به اجرا 
درآمده است و امیدواریم آموزش و پرورش نیز به تیم اجرایی این سند 

ملحق شود.
بر اساس این سند باید به ارتقای شاخص های سالمت جسمی، روانی، 
اجتماعی و معنوی و تمام ابعاد تکاملی کودکان کشور دست یافت و 
محور اجرای آن نیز خانواده، مراقبان کودک، فامیل و سپس تمام طیف 

وسیع جامعه است.
دبستان،  از  پیش  دوران  یادآور شد:  بهزیستی کشور  رئیس سازمان 
طالیی ترین دوران زندگی انسان است؛ چراکه فرد را برای ارزش هایی 
مانند مسئولیت پذیری، عدم طعنه زدن به دیگران و اخالق مداری 

آماده می سازد.
محسنی بندپی گفت: هر نظام سیاست گذاری که به اهمیت دو واژه 
سالمت و آموزش پی برد، بستر رفاه، آسایش و به زیستن را برای مردم 

کشور خود فراهم می کند.
وی افزود: سنین زیر ۶ سال دوره ای ویژه در نظام آموزش و پرورش و 
شکل پذیری شخصیت آحاد جامعه به شمار می رود؛ چراکه بنیان های 
فکری و ذهنی و شخصیت پذیری افراد در این سنین شکل می گیرد.

که  دهد  می  نشان  مطالعات  کرد:  خاطرنشان  بندپی  محسنی 
کشورهایی در ۱۰ سال آینده از مرحله »در حال توسعه« به مرحله 
»توسعه یافتگی« می رسند که به مقطع پیش از دبستان توجه ویژه 

ای داشته باشند.
وی تاکید کرد: توسعه یافتگی کشورها بر اساس بنگاه های اقتصادی 
آنها روی نظام رشد و تکامل  به میزان سرمایه گذاری  بلکه  نیست، 

یکپارچه کودکان در سنین قبل از دبستان بستگی دارد.
توسعه  موفق  عنوان کشور  به  فنالند  داشت:  اظهار  رفاه  وزیر  معاون 
یافته، بیشترین سرمایه گذاری خود از محل تولید ناخالص داخلی روی 

نظام رشد کودکان پیش از دبستان، هزینه کرده است.
محسنی بندپی با اشاره به آهنگ شتابان تغییرات محیطی گفت: در 
اجتماعی،  راستای سالمت  در  را  آموزش  بستر  باید  چنین شرایطی 

جسمی، روانی و معنوی برای کودکان فراهم آوریم.
و  تکامل  و  رشد  بحث  در  کشور  بهزیستی  سازمان  شد:  یادآور  وی 
شخصیت پذیری در مقطع مهدکودک قدمتی ۴۰ ساله دارد و به عنوان 

متولی سیاست گذاری برای این سنین در قانون مشخص شده است.
محسنی بندپی تصریح کرد: تامین یک وعده غذای گرم در مهدهای 
هفت استان کم برخوردار و مهدهای حاشیه شهرها در راستای رشد 
همه جانبه کودکان صورت گرفته است که طبق اعالم وزارت بهداشت 
با اجرای این برنامه، سوءتغذیه در این مناطق تا ۵۰ درصد بهبود یافته 
است. رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
هفت هزار و ۸۰۰ مهد روستایی، هشت هزار مهد شهری و ۱۲۰۰ تا 
۱۳۰۰ مهد در حاشیه کالنشهرها فعالیت دارند اما در تمام این فعالیت 
ها و با احتساب مقطع پیش از دبستان تحت پوشش آموزش و پرورش، 
فقط توانسته ایم آموزش ۱۵ درصد از کودکان در سنین قبل از مدرسه 

را پوشش دهیم و ۸۵ درصد ظرفیت ما خالی است.

خبر

افزایش 3۹ درصدی مرگ های ناشی 
از فشار خون باال در کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت با تشریح تازه 
ترین نتایج مطالعه جهانی ›بار بیماری فشار خون‹، 
ضمن اعالم افزایش شمار مبتالیان به فشار خون به 
یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون نفر در جهان، درباره افزایش 
۳۹ درصدی مرگ های ناشی از این بیماری در ایران 

هشدار جدی داد.
 به گزارش از معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، دکتر 
رضا ملک زاده فشار خون را مهمترین و شایعترین عامل 
خطر بیماری های قلبی عروقی، سکته های قلبی و 
مغزی و بیماری های مزمن کلیوی دانست و آن را یک 
خطر رو به رشد برای سالمت کشورهای در حال توسعه 

و کم درآمد توصیف کرد.
فشار خون مضاعفی است که بر رگ های خونی و 
اعضای مهمی مانند قلب، مغز و کلیه ها وارد می شود. 
درحالی که گایدالین قدیمی جهانی، فشار خون باال 
را سیستولیک معادل یا باالتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه 
یا فشار خون دیاستولیک معادل یا باالتر از ۹۰ میلی 
متر جیوه می دانست، گایدالین جدید جهانی، فشار 
خون افزایش یافته را سیستولیک بین ۱۲۰ تا ۱۲۹ 
میلی متر جیوه و دیاستولیک زیر ۸۰ میلی متر جیوه 
اعالم کرده است. همچنین پرفشاری خون مرحله یک، 
سیستولیک ۱۳۰ تا ۱۳۹ میلی متر جیوه یا دیاستولیک 
بین ۸۰ تا ۹۰ میلی متر جیوه است. در نهایت تعریف 
پرفشاری خون مرحله دو شامل سیستولیک معادل یا 
باالتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه یا دیاستولیک معادل یا 

باالتر از ۹۰ میلی متر جیوه است.
رییس پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه 
علوم پزشکی تهران در ادامه تشریح نتایج بار بیماری 
فشار خون در جهان، شمار مبتالیان این بیماری را 
یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون نفر بر اساس فشار خون 
سیستولیک معادل یا باالتر از ۱۴۰ میلی متر جیوه 
اعالم کرد و گفت: بر اساس راهنمای بالینی جدید، این 
مطالعه پیش بینی می کند تعداد مبتالیان فشار خون، 
از ۱.۸۷ میلیارد نفر در سال ۱۹۹۰ به ۳.۵ میلیارد 
نفر در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته باشد. این رقم شاید 
بسیار زیاد به نظر برسد اما گویای واقعیت هایی است 
بود.وی  بزودی درباره فشار خون شاهد خواهیم  که 
افزود: نرخ ابتال به فشار خون در جهان طی سال های 
یاد شده، بر مبنای فشار خون سیستولیک ۱۴۰ میلی 
متر جیوه و باالتر، از ۱۷ هزار در هر ۱۰۰ هزار نفر، به 
۲۰ هزار در هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده اما همین نرخ بر 
مبنای فشار خون سیستولیک ۱۱۰- ۱۱۵ میلی متر 
جیوه و باالتر، از ۷۳ هزار در هر ۱۰۰ هزار نفر به ۸۱ 
هزار در هر ۱۰۰ هزار نفر در ۲۰۱۵ افزایش یافته است .

استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه به 
شمار مرگ های ساالنه ناشی از فشار باال اشاره کرد و 
افزود: شمار مرگ ها از ۷.۲ میلیون نفر در سال ۱۹۹۰، 
به ۱۰.۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ رسیده و به عبارتی، 
مرگ های ناشی از فشار خون در جهان طی ۲۵ سال 
یاد شده، بیش از ۴۸ درصد افزایش داشته است.به گفته 
وی، اما بر اساس پیش بینی مطالعه، مرگ و میر ساالنه 
ناشی از فشار خون از ۱۳۵ مرگ در هر ۱۰۰ هزار 
نفر در سال ۱۹۹۰ به ۱۴۵ مرگ در هر ۱۰۰ هزار 
نفر در ۲۰۱۵ رسیده است و این ارقام در فشار خون 
سیستولیک ۱۴۰ میلی متر جیوه و باالتر کمتر است.

معاون تحقیقات وزیر بهداشت گفت: در سال ۱۹۹۰ 
، ۳۱ هزار مرگ بر اثر فشار خون سیستولیک معادل 
۱۴۰ میلی متر جیوه و باالتر در ایران رخ داده که در 
سال ۲۰۱۵ ، این رقم با ۳۹ درصد افزایش، به ۴۴ هزار 
مرگ رسیده است. همچنین تعداد سال های از دست 
رفته عمر ناشی از این بیماری، طی سال ۱۹۹۰، از 
۶۹۹ هزار سال با حدود ۳۲ درصد افزایش به ۹۲۶ هزار 
سال در ۲۰۱۵ رسیده و این ارقام با محاسبه فشار خون 
معادل ۱۱۰ – ۱۱۵ میلی متر جیوه و باالتر، بسیار 
بیشتر است .نویسنده همکار در مطالعه مهم جهانی بار 
بیماری فشار خون، با مقایسه وضعیت ایران و ترکیه 
افزود: وضعیت ترکیه، برخالف ایران که با رشد باالیی 
در تعداد مرگ و سال های از دست رفته عمر ناشی از 
فشار خون مواجه بوده، بسیار بهتر از ایران است. به 
طوری که این کشور، شاهد کاهش ۳ درصدی مرگ 
و ۹ درصدی سال های از دست رفته عمر بر اثر فشار 

خون باال در سال ۲۰۱۵ بوده است.

خبر

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نقش داروسازان 
بالینی در بیمارستان ها گفت: در حال حاضر بسیاری 
از بیمارستان ها نیازمند داروسازان بالینی هستند که 

باید در این زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد.
سازمان  رئیس  اصغری  زمان، غالمرضا  گزارش  به 
غذا و دارو در هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی 
بالینی ایران اظهار داشت: معموالً مردم داروسازان را 
به عنوان شخصی که دارو را به دست مردم می رساند 
از  بالینی  داروسازان  اصلی  جایگاه  و  می شناسند 

دیدگاه مردم شناخته شده نیست. 
وی افزود: جایگاه داروسازان بالینی در صورتی که 
این متخصصان با سایر تیم های سالمت و همچنین 
عموم مردم جامعه ارتباط بیشتری برقرار کنند، ارتقا 

خواهد یافت. 
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد:  هر چه داروسازان 
پزشکی  تیم های  با  را  خود  ارتباط  بتوانند  بالینی 
قوی تر کنند و با آنها تعامل بیشتری داشته باشند، 

جایگاه آنها در نظام سالمت شناخته تر شده و ارتقا 
خواهد یافت. 

وی تصریح کرد: داروسازان ما توانستند در زمینه 

رقم  را  ارزشمندی  موفقیت  داروهای جدید  تولید 
بزنند، به طوری که در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد 
داروهای مورد نیاز ما در داخل کشور تولید می شود. 

قابل  بخش  داد:   ادامه  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
توجهی از تحقیقات در زمینه تولیدات دارو توسط 
محققان در دانشگاه های کشور انجام می شود که این 

موضوع باید ارتقا پیدا کند. 
اصغری در ادامه با اشاره به نقش داروسازان بالینی 
در نظام سالمت گفت: این داروسازان در بخش های 
مختلفی از جمله داروخانه ها و بخش های مشاوره ای 
می توانند راهنمایی های مناسبی از قبیل مشاوره های 
دارویی به پزشکان و بیماران ارائه دهند که همین 
موضوع می تواند باعث کاهش عوارض مصرف دارو 

شود. 
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان گفت: بسیاری از 
بیمارستان های ما نیازمند داروسازان بالینی هستند، 
اما الزم است این در بحث نتفورکینگ داروسازان 
این  جایگاه  تا  گیرد  صورت  جدی تری  اقدامات 
افراد تقویت شده و مردم شناخت بیشتری از این 

متخصصان داشته باشند. 
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مرکز اطالع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعالم کرد: 
ورود موتورسیکلت به تونل های سطح شهر تهران ممنوع است.

بر اساس این گزارش پلیس راهور تهران بزرگ از ورود موتورسیکلت 
ها به تونل های شهر تهران جلوگیری خواهد کرد، لذا عوامل پلیس 
راهنمایی و رانندگی در ورودی های این تونل حضور دارند و از ورود 

موتورسیکلت به داخل تونل جلوگیری می کنند.
پلیس راهنمایی و رانندگی به راکبان موتورسیکلت ها توصیه می کند 
ضمن همکاری با عوامل پلیس، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 

را رعایت و در حین رانندگی از کاله ایمنی استفاده کنند.

 ممنوعيت ورود موتورسيكلت
به تونل های اپيتخت

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه دفترچه بیمه 
درمانی چک سفید امضا نیست که انتظار داشته باشیم که بیمه ها 
هر هزینه ای که تعیین می شود پرداخت کنند، اظهار کرد: باید به 
بیمه ها حق بدهیم که محدودیت هایی برای هزینه های غیرضروری 
اعمال کنند.حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره ایجاد 
محدودیت برای استفاده از بیمه سالمت، اظهار کرد: اینکه انتظار 
داشته باشیم بیمه ها دفترچه درمانی را مانند یک چک سفید امضا 
تلقی کنند و هر چقدر که هزینه تعیین می شود بپردازند یا اینکه 
دولت این هزینه ها را تامین کند در کمتر جایی در دنیا اتفاق می افتد.

وی افزود: بنابراین باید به بیمه ها حق بدهیم که محدودیت هایی برای 
هزینه های غیرضروری اعمال کنند و درباره پرداخت مازاد هزینه های 
درمانی نیز باید از تامین اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی اقدام شود.

راه اندازی  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  همچنین  بهداشت  وزیر 
حال  در  مجتمع ها  این  گفت:  روستایی،  بهداشتی  مجتمع های 
راه اندازی است و با وجود همه محدودیت ها شاهدیم که روزانه تعدادی 
از این مراکز درمانی روستایی مورد بهره برداری قرار می گیرند. در حال 
حاضر حدود بیش از ۳۷۰۰  پروژه در دست اجرا است که امیدواریم 

تا پایان سال به اتمام برسد.

دفرتچه بیمه چک سفیدامضا 
نیست

 وزیر آموزش و پرورش از پرداخت سه مرحله ای پاداش 
پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته شده این وزرتخانه در 

سال ۹۶ تا ۱۵ شهریور سال جاری خبر داد.
پاداش  پرداخت  زمان  ،درباره  بطحائی  محمد  سید 
پایان خدمت بازنشستگان بویژه با توجه به اعتراضات و 
مقابل  در  بازنشسته  فرهنگیان  از  اخیر جمعی  تجمعات 
شورای  مجلس  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  ساختمان 
بودجه  محل  از  بود  قرار  اینکه  به  پاسخ  در  و  اسالمی 
اینکه  گفت:  شوند،  تسویه  مبالغ  این  وزارتخانه  تنخواه 
تامین بودجه پرداخت پاداش پایان خدمت از کدام محل 

باشد چندان اهمیت ندارد بلکه مهم پرداخت آن است.
ما  به  قول هایی  بودجه  و  برنامه  سازمان  افزود:  وی 
به  مرحله  سه  طی  خدمت  پایان  پاداش  تا  است  داده 

بازنشستگان پرداخت شود.
تا  هفت  ظرف  اینکه  اعالم  با  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مرحله ای  سه  پرداخت  از  قسط  اولین  آینده  روز  هشت 
مرحله  دو  شهریور   ۱۵ تا  گفت:  می شود،  انجام  پاداش 
تسویه  را   ۹۶ سال  در  بازنشسته  همکاران  پاداش  دیگر 

خواهیم کرد.

تسویه 3 مرحله ای اپداش اپیان 
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سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کشف 
۲۱۲ تن ماده مخدر در سه ماه نخست امسال از افزایش 
۱۳درصدی کشف قرص های روانگران نسبت به مدت 

مشابه سال قبل خبر داد.
پرویز افشار در نشست خبری خود با بیان اینکه مجموعه 
کشفیات مواد مخدر تا روز گذشته ۲۱۲ تن بوده که 
بوده،  تن  که ۲۰۱  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
افزود: مجموع  نشان می دهد،  را  افزایش ۶ درصدی 
کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ۱۹۷ تن از مجموع 
۲۱۲ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۵ 
درصد رشد داشته است اما به دلیل کاهش کشفیات 
سایر دستگاه ها مجموع کشف مواد مخدر به ۶ درصد 

رسیده است.
با اشاره به استان های برتر در زمینه کشف مواد  وی 
بلوچستان،  و  سیستان  استان های  کرد:  اظهار  مخدر 

کرمان، هرمزگان، فارس، تهران، اصفهان، یزد، گلستان، خراسان رضوی 
و خوزستان بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر را به خود اختصاص 
داده اند. سهم سه استان اولویت دار شامل سیستان و بلوچستان، کرمان و 

هرمزگان به ۵۶ درصد از مجموع کل کشفیات می رسد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه از افزایش ۱۳ درصدی 
کشف قرص های روان گردان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
گفت: این افزایش نشان دهنده این است که باید حساسیت بیشتری در 

زمینه قرص های روانگردان داشته باشیم.
افشار در ادامه با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی ورود مواد پیش ساز به 
داخل کشور تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر سرسختی خاصی در 
قبال ورود این مواد به کشور دارد و مرزهای کشور در این زمینه تجهیز 

شده اند. به همین دلیل فضا برای ورود این نوع مواد به کشور ناامن شده 
و ریسک قاچاقچیان در این زمینه افزایش یافته. همچنین تغییر الگوی 

مصرف از شیشه به گل و مواد سنتی نیز مزید بر علت شده است.
وی در ادامه با اشاره به رشد سه درصدی توقیف خودروهای حمل 
مکشوفه  سالحهای  همچنین  افزود:  امسال  ماه  سه  در  مخدر  مواد 
از قاچاقچیان نیز با رشد ۸۰ درصدی روبرو بوده است. این به معنای 
همراهی عرصه های مبارزه با حمل مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، 
جرایم خشن و حمل سالح است و نشان می دهد که بیشتر عملیات های 
انجام شده مبتنی براطالعات بوده اند تا ازاین طریق میزان تلفات افراد 

مسلح و قاچاقچیان افزایش یابد.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه ضمن تشریح میزان مرگ 
و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در سال گذشته اظهار کرد: مجموعا 

در طول ۱۲ماه سال ۹۶ سه هزار و ۱۲ نفر بر اساس گزارش 
پزشکی قانونی در ۳۱ استان در اثر عوارض ناشی از مصرف 
مواد مخدر فوت کرده اند. افشار در ادامه با اشاره به کاهش ۵.۶ 
درصدی میزان مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در سال 
۹۶ نسبت به سال ۹۵ تصریح کرد: ۲۶۴۰ مرگ و میر ناشی از 
مصرف مواد مخدر، ۳۷۲ مرگ ناشی از مواد محرک بوده است. 
همچنین نزدیک به ۳۵۳ )بین ۱۰ تا ۱۱ درصد( از این تعداد 
مرگ و میر سهم زنان و ۲۶۵۹ مورد مرگ و میر سهم مردان 
بوده است. وی با اشاره به مشارکت مردم و حضور سازمان های 
مردم نهاد بر توانمندسازی افراد بهبود یافته افزود: ۲۴۱۱ ان 
جی او در زمینه مواد مخدر فعال هستند که ۹۳۹ مورد از آنها 
در زمینه پیشگیری، ۱۳۸۰ مورد در زمینه درمان و کاهش 
آسیب و ۹۲ سازمان مردم نهاد نیز در زمینه صیانت، ایجاد 
اشتغال و توانمندسازی فعالند. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر از برگزاری ۴۰ جلسه استانی در سه ماه گذشته با حضور 
سازمان های مردم نهاد خبر داد و گفت: ۲۰ تفاهم نامه نیز در زمینه 
توسعه مشارکت با سایر دستگاه ها، ۱۰۰ همایش در حوزه صیانت و ۵ 
مورد حمایت از طرح های عمده اشتغالزایی نیز انجام شده است. همچنین 
۸۰ جلسه آموزشی به همراه ۱۲۱ نشست تخصصی توانمندسازی به 

حرکت به سمت اشتغال مولد و دانش بنیان برگزار شده است.
افشار با اشاره به فعالیت ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه فرهنگی و 
پیشگیری از مصرف موادمخدر تصریح کرد: برای ۳۰۰هزار دانش آموز 
برنامه های آموزشی برگزار شده است. همچنین ۴۰۰ هزار نفر از والدین 
دانش آموزان نیز تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار گرفتند. همچنین 
۱۵۸ هزار مدیر، معلم، مربی و سایر دست اندرکاران مدارس نیز در طرح 

های توانمندسازی و آموزشی شرکت کرده اند.

مصرف رو به رشد قرص های روان گردان در کشور

مفقودی
با شماره موتور  ایران ۸۲  با شماره پالک ۵۳۷ص۹۶  وانت پیکان ۱۶۰۰ مدل ۹۱   برگ سبز و سند کمپانی 
مفقود  گردرودباری  محمدی  میثم  NAAA۴۶AA۲CG۳۵۹۶۴۰بنام  شاسی  شماره  ۱۱۴F۰۰۲۷۷۱۸و 

 بابل گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقودی 
شاسی  شماره  ۸۰۱۵۳۷۷و  موتور  شماره  با   ۸۲ ۲۳۸ج۹۴ایران  پالک  شماره  با   ۹۰ مدل  تیبا  سبز  برگ 

S۵۸۱۰۰۹۰۰۱۴۰۷۰بنام علی غالمیان مقری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم مرتضی رسول زاده  فرزند حسین 

خواهان آقای /خانم محمد داوردان  دادخواستی  به طرفیت خوانده آقای/خانم مرتضی رسول زاده  به خواسته 
مطالبه وجه سفته  مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۲۹۲۹۴۰۰۰۹۱    شعبه 
دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ثبت و وقت رسیدگی به مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۰:۳۰  تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشارآگهی می گردد تا خوانده ظرف یکماه 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.م/الف ۶۳۳
اسماعیل حاجی وند  - منشی دادگاه  بخش شعبه دوم  دادگاه عمومی بخش چهاردانگه

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
ابوالقاسم به شرح دادخواست به کالسه ۱۵/۳۴۱/۹۷ این شورا ثبت گردیده  مهدی قاسم زاده بارفروش فرزند 
و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که عذرا آهنچی فرزند کربالیی تقی  به شماره 
شناسنامه ۲۶۷ صادره از بابل در تاریخ ۹۶/۲/۱۸در اقامتگاه دائمی خود شهرستان بابل فوت نموده و ورثه حین 

الفوت وی عبارتند از ۱- بتول قاسم زاده بارفروش فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۷۳۹ دختر متوفی
۲- طوبی قاسم زاده بارفروش فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه ۴۶۰ دختر متوفی

۳-  مهدی قاسم زاده بارفروش فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۴۸۸ فرزند متوفی 
۴- احمد قاسم زاده بارفروش فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۲۸۷ فرزند متوفی 

۵- علی اصغر قاسم زاده بارفروش فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه ۷۲۱ فرزند 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 پانزدهم شورای حل اختالف شهرستان بابل 

دادنامه
پرونده کالسه ۹۶۰۹۹۸۲۸۸۳۲۰۰۶۰۹    شماره بایگانی:۹۷۰۰۲۲    شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان 

اسالمشهر ) ۱۰۳ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 
شاکی: آقای یوسف صباغ فرزند یونس به نشانی اسالمشهر- شهرک الله  نیلوفر ۵ پ ۲۹  متهم: خانم لیال اسدی 

مجهول المکان  اتهام ها : سرقت مستوجب تعزیر
رای دادگاه: براساس کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اسالمشهر به شماره ی ۹۶۱۰۴۳۲۸۸۰۰۰۵۷۴۹ 
-۹۶/۱۲/۲۱ ، خانم لیال اسدی فرزند علی اصغر فاقد سایر مشخصات به علت عدم دسترسی متهم است به سرقت 
یک دستگاه تلفن همراه موضوع شکایت آقای یوسف صباغ نظر به اینکه شاکی اعالم نموده است دونفرآقا اقدام به 
سرقت گوشی وی نموده اند در حالی که کیفر خواست علیه متهم که یک خانم است صادر گردیده است، دادگاه در 
خصوص سرقت به دلیل عدم امکان انتساب بزه به متهم و این که دلیلی در پرونده مبنی بر اطالع متهم از سرقتی 
بودن گوشی وجود ندارد و صرف اینکه پاسخ استعالم نشان داده است سیم کارت متعلق به متهم در گوشی فعال بوده 
به دلیل بر ارتکاب جرم نمی باشد به دلیل عدم احراز هرگونه بزه مستندا به ماده ی۴ قانون آئین دادرسی کیفری و 
اصل سی و هفتم قانون اساسی، حکم برائت صادر و اعالم می نماید.رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 

قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.م/الف ۶۱۹
امیر ایاره- رئیس دادگاه  شعبه 103 کیفری 2 اسالمشهر

رای شورا
شماره  دادنامه :۱۱۵مورخ ۹۷/۲/۲۴ شماره پرونده :۵۹۱/۹۶/ش۲

در خصوص  دادخواست خواهان  حامد قهرمانپور با وکالت خانم  الهام قهرمانپور  بطرفیت  مسعود احمد خانی بخواسته 
مطالبه وجه   ،  شورا  با توجه به مستندات  و دالیل  منضم دادخواست تقدیمی از سوی خواهان  و اینکه خوانده پرونده   
دلیلی بر رد خواسته خواهان  اقامه ننموده اند. لهذا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص   و مستندا   به ماده ۱۹۸ 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ  ۷۳/۷۵۱/۴۰۰ریال   بابت اصل خواسته و  ۳/۱۴۵/۰۰۰ریال 
هزینه دادرسی  و خسارت تأخیر  و تأدیه از  تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم قابل محاسبه در واحد اجرای 
احکام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .این رای غیابی  و قابل واخواهی  و ظرف بیست روز در همین شور ا  و 

سپس۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی دریکی از محاکم عمومی دادگستری  تنکابن می باشد.
قاضی  شعبه   دوم    شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی تنکابن

آگهی ابالغ
 دادخواست و ضمائم و وقت دادرسی 

به    :مقدادطالیی سوخت آبندانی  ساکن ....  که فعال مجهوالمکان میباشد  اخطار  میشود.  بابک کرمی دادخواستی 
بخواسته مطالبه وجه  به استناد فتوکپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت به شورای حل اختالف تنکابن  بکالسه 
۱۳۵/۹۶  شعبه دوم    ثبت و وقت دادرسی  به روز چهارشنبه    ۹۷/۵/۱۷ ساعت ۸/۳۰ صبح تعیین گردید. اینک 
بدرخواست      خواهان     و دستور دادگاه)شورا( و باستناد ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی با انتشار یک نوبت آگهی  
ابالغ سراسری محلی در یکی از جراید کثیر االنتشار بشما ابالغ میشود. ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی برای دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم بدفتر این دادگاه)شورا( مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوید. در صورت 
عدم حضور دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد نمود. چنانچه منبعدابالغی بوسیله آگهی الزم باشد فقط یک نوبت در روزنامه، 

     مدیر  دفتر شعبه    دوم   شورای حل اختالف تنکابنمدت آن ده روز خواهد بود. 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مهوش دریکوندی فرزند رضا 

خواهان آقای نور محمد بهرامی دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مهوش دریکوندی فرزند رضا به خواسته مطالبه 
اجرت المثل اموال و خلع ید مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه ۹۷۰۹۹۸۶۶۱۰۶۰۰۱۹۹   
شعبه ششم  دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان  خرم آباد ثبت و وقت رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ 
ساعت ۱۰:۰۰ تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 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.
رئیس شعبه ششم حقوقی دادگستری خرم آباد – قوام آذر همایون  آگهی احضار متهم 

در پرونده کالسه ۱۲۳/د۹۷/۱ آقای مهرداد کرمی به اتهام )ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب عمدی (موضوع شکایت 
آقای یاسر فرجی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده ۱۷۴ قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب خرم اباد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 

و اظهار نظر به عمل می آید . 
دادیار شعبه اول دادسرای خرم آباد – حسین عباسی  مفرد 
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معاون وزیر نفت خبر داد:

 افزایش ۱۸ میلیون لیتری تولید بنزین 
در 3 ماه نخست امسال 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی گفت: در سه ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۸ میلیون لیتر به تولید روزانه 

بنزین کشور افزوده شده است.
به گزارش زمان به نقل از شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، 
علیرضا صادق آبادی درباره افزایش تولید بنزین در کشور گفت: در سه ماه 
لیتر به تولید  نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۸ میلیون 
ستاد،  در  ما  همکاران  تالش  که حاصل  افزوده شده  بنزین کشور  روزانه 
پاالیشگاه های ده گانه،  شرکت ملی پخش، خطوط لوله و مخابرات و شرکت 
ملی مهندسی و ساختمان نفت است. وی با بیان این که در مدت یادشده، 
برخی پاالیشگاه ها در تعمیرات اساسی بودند، تصریح کرد: تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه ها به لحاظ کاهش هزینه و زمان انجام آن و این که بدون حادثه 
انجام شد، در نوع خود بی نظیر بود. صادق آبادی با اشاره به مواجهه با برخی 
اتفاقات غیرقابل پیش بینی مانند قطع گاز یا برق و آب در بعضی پاالیشگاه ها، 
خاطرنشان کرد: با وجود این، به تعهد خود که رسیدن به میانگین تولید ۷۸ 
میلیون لیتر بنزین در روز بود عمل کردیم. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی اظهار امیدواری کرد که در سه ماه آینده و با خارج 
شدن پاالیشگاه ها از مرحله تعمیرات اساسی، تولید بنزین کشور افزایش یابد.

ایران رتبه ۱۸ مصرف برق در دنیا را دارد

مدیرعامل توانیر گفت: براساس آخرین آمار مصرف برق ایران در دنیا در 
رتبه ۱۸ است و این در شرایطی است که میزان مصرف در سرانه تولید و 
شدت انرژی تناسبی با سایر کشورهایی که رتبه های مشابهی در عرصه های 
اقتصادی مانند ما دارند وجود ندارد و به اعتقاد من این مساله یک نقطه 
همایش  دوازدهمین  در  کردی  آرش  است.  برق  در صنعت  بزرگ  ضعف 
بین المللی انرژی با بیان این که موضوع برق در بین سایر انرژی ها از اهمیت 
خاصی برخوردار است، اظهار کرد: با توجه به ماهیت و قابلیت این صنعت 
صراحتا باید گفت که صنعت برق جایگاه باالیی را نسبت به سایر انرژی ها 
دارد لذا الزم است توجه بیشتری به این صنعت شود. وی با اشاره به وضعیت 
صنعت برق در کشور عنوان کرد: در حال حاضر ایران دارای رتبه های برتر 
در این صنعت است، چرا که از نظر ظرفیت نصب شده رتبه ایران در دنیا 
۱۴ و در بین کشورهای منطقه نیز رتبه ایران دراین عرصه اول است. عالوه 
بر این از نظر راندمان نیروگاه نیز ایران توانسته رتبه اول را از آن خود کند. 
به گفته مدیرعامل توانیر در حال حاضر ۹۹.۹۷ درصد مردم ایران از نعمت 
برق برخوردار هستند، ادامه داد: این در حالی است که یک میلیارد نفر در 
دنیا از این نعمت برخوردار نیستند. عالوه بر این ۱۶ سال است که شبکه 
برق کشور پایدار بوده که همین مساله بیانگر شاخص های بسیار باال و فنی 

صنعت برق ایران است.
کردی با بیان این که میزان اتکا به دانش فنی متخصصان در بخش های 
در  ایران  گفت:  است،  ایران  بارز  ویژگی های  از  یکی  این صنعت  مختلف 
حوزه مشتری مداری نیز جزو کشورهای دارای رتبه قابل توجه است. وی 
با بیان این که عمده انرژی که در کشور تولید می شود انرژی فسیلی است، 
گفت:طی ۱۵ سال گذشته باالی ۹۵ درصد انرژی از سوخت های فسیلی به 
دست می آید به طوری که در سال گذشته ۸۲ میلیارد مترمکعب یا لیتر از 
سوخت فسیلی استفاده شد. به گفته مدیرعامل توانیر کل ظرفیت نصب شده 
شبکه های برق کشور بیش از ۵.۳ برابر ظرفیت نصب شده نیروگاهی است 
بدین معنا که هرگاه ۱۰۰۰مگاوات نیروگاه وارد مدار می شود باید ۵.۳ برابر 

ظرفیت ایجاد کرد.

کوتاه از انرژی

رشد 2۹0 درصدی تقاضای 
برخی محصوالت پتروشیمی

با  پتروشیمی  کارفرمایی  انجمن  قائم مقام 
بیان اینکه التهابات اخیر برخی از محصوالت 
پلیمری و پتروشیمیایی در بازار داخلی دالیل 
مختلفی دارد، گفت: از جمله محصوالتی که 
بازار  در  هایی  تنش  با  اخیر  های  هفته  در 
بطری  ترفتاالت«  اتیلن  »پلی  بوده  مواجه 
بوده است که ارتباطی به کمبود عرضه ندارد.

که  این  وجود  با  افزود:  کریمایی«   »فریبرز 
تنها  عنوان  به  تندگویان  پتروشیمی  شرکت 
تولیدات  تمامی  محصول،  این  کننده  تولید 
خود را در هفته های اخیر و از طریق بورس 
دلیل  به  اما  است،  کرده  بازار  روانه  کاال 
تقاضای بسیار باال برای این محصول و وجود 
حجم قابل توجهی از تقاضای داللی برای آن، 
هایی  تنش  با  پتروشیمی  محصول  این  بازار 

روبرو شد. 
وی خاطر نشان کرد: پس از اجرای سیاست 
محصول  این  تقاضای  حجم  ارز،  نرخی  تک 
هزار   ۳۴۷ به  بطری(  )پت  پتروشیمی 
بیشتر  درصد   ۲۹۰ که  یافت  افزایش  تن 
بود  گذشته  سال  مشابه  دوره  تقاضای  از 
با  پتروشیمی  کارفرمایی  انجمن  .قائم مقام 
بیان این که باید بررسی کرد که چرا در یک 
مدت کوتاه تقاضا برای یک چنین محصولی 
کرد:  اضافه  است،  یافته  افزایش  حد  این  تا 
به  توجه  با  که  دهد  می  نشان  ها  بررسی 
تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در داخل 
برای  زیادی  بسیار  انگیزه  کشور،  از  خارج  و 
خرید این محصوالت از بورس و صادرات آن 

به خارج از کشور وجود دارد.
 وی یادآور شد: همچنین، این مشکل، برای 
تنش  دچار  بازار  در  که  دیگری  محصوالت 
که  ای  گونه  به  دارد  مصداق  نیز  هستند 
ماهه   ۲ در  پلیمری  محصوالت  کل  تقاضای 
تقاضا  درصدی   ۱۵۰ حدود  رشد  با  اخیر 
نسبت به دوره مشابه پارسال، به ۲.۴ میلیون 
تک  به  اشاره  با  کریمائی  است.  رسیده  تن 
اظهار  کشور،  رسمی  ارز  قیمت  نرخی شدن 
رسمی  ارز  قیمت  که  فعلی  شرایط  در  کرد: 
کشور تک نرخی شده، شرکتهای پتروشیمی 
بیشترین انگیزه برای فروش محصول تولیدی 
مبانی  زیرا  دارند،  را  داخلی  بورس  در  خود 
فارس  خلیج  فوب  بورس  بازار  در  قیمت 
بوده و نرخ ارز نیز ثابت و بدون تغییر است. 
همچنین در فروش داخلی امکان وصول وجه 
ریالی محصوالت فروخته شده هم سریعتر و 
از  شود.   می  محقق  کمتر  بروکراسی  با  هم 
طرف دیگر امکان رقابت چند درصدی نیز در 

این بازار وجود دارد.

خبر

نشست  در  شرکت  برای  که  ایران  نفت  وزیر 
رسمی اول تیر )۲۲ ژوئن( سازمان کشورهای 
کرده  سفر  وین  به  )اوپک(  نفت  صادرکننده 
است، با بیان این نکته که پرداختن به موضوع 
به  سبز  چراغ  اوپک،  نفت  تولید  افزایش 
تصمیم های آمریکاست؛ اذعان داشت: اکنون با 
عدم تعادل در بازار نفت مواجه نیستیم و نیازی 

به افزایش تولید نیست.
بیژن  از وزارت نفت،  نقل  به  به گزارش زمان 
جمع  در  خردادماه   ۲۹ سه شنبه،  زنگنه- 
هیچ  با  کنونی  مقطع  در  گفت:  خبرنگاران 
افزایش تولیدی موافق نیستم، زیرا در بازار عدم 
تعادل نداریم. ضمن این که قرار نبود در جلسه 
اوپک در مورد افزایش تولید بحثی داشته باشیم. 
پرداختن به این موضوع نشان دادن چراغ سبز 
به تصمیم های آمریکاست. وزیر نفت با بیان این 
که از نظر من حتی ۵۰۰ هزار بشکه هم نباید 
به تولید نفت اضافه شود، افزود: بر اساس توافق 
قبلی، قرار بود حدود ۲ میلیون بشکه کاهش 
تولید داشته باشیم که هم اکنون در عمل شاهد 
۳ میلیون بشکه کاهش تولید هستیم، بنابراین 
اگر اعضای اوپک یک میلیون بشکه نفت وارد 
به  نیازی  و  نبوده  مشکلی  دیگر  کنند،  بازار 
افزایش تولید نیست. زنگنه در پاسخ به این که 
نظر شما درباره خروج روسیه از توافق کاهش 
تولید چیست، گفت: این میل خود آنهاست، 
روس ها کامال داوطلبانه به تصمیم کاهش تولید 
پیوستند و هیچ تعهدی در این ارتباط ندارند. 
موضوع صحبتم غیراوپک نیست. بحث من تنها 
در مورد اوپک و تصمیم های آن است. وی ادامه 
داد: بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، 
نفت  جهانی  بازارهای  در  بی تعادلی  هیچ گونه 
به  مربوط  شرایط  اما  نمی شود،  مشاهده  خام 
سال آینده موضوع دیگری است. ما یک توافق 

هیچ گونه  معتقدیم  و  داریم  معتبر  تصمیم  و 
اساس  بر  اما  ندارد،  وجود  بازار  در  مشکلی 
تنش های سیاسی، شاهد بی ثباتی و تنش در 
بازار هستیم. زنگنه با بیان این که تصمیم آقای 
ترامپ مبنی بر خروج از برجام مهم ترین دلیل 
که  طوری  به  است،  نفت  قیمت های  افزایش 
پس از اعالم آن، قیمت نفت افزایش ۶ دالری 
را شاهد بود، ادامه داد: اکنون قیمت ها براساس 
تصمیم های  اساس  بر  بلکه  نیست،  بنیان ها 
با  ما  این که  بیان  با  نفت  وزیر  است.  سیاسی 
گفت:  نداریم،  مشکل  قیمت ها  کنونی  سطح 
رئیس جمهوری امریکا مشکلی با قیمت های 
باال ندارد، زیرا این سطوح قیمتی سبب افزایش 
تولید شیل اویل می شود، اما در افکار عمومی 
از  این گونه جلوه می کند که مخالف است و 
اوپک می خواهد که شرایط را تغییر دهد و اوپک 
را مقصر این شرایط جلوه می دهد، در حالی که 
این شرایط را اوپک به وجود نیاورده، بلکه این 
دولت آمریکاست که مسبب این شرایط است و 
حال هم شرایط باید ازسوی خودشان اصالح 

شود. زنگنه خاطرنشان کرد: اوپک یک سازمان 
بینالمللی و متعلق به ۱۴ عضو است و از هیچ 
این  به  پاسخ  نمی گیرد. وی در  جایی دستور 
سوال که پیش بینی شما در خصوص کاهش 
تولید و صادرات نفت ایران با اعمال تحریم های 
به  می کنیم  تالش  ما  گفت:  چیست،  آمریکا 
در  را  اثرپذیری  حداقل  شده،  که  قیمتی  هر 
باشیم.  داشته  نفت  صادرات  و  تولید  بخش 
وزیر نفت همچنین در پاسخ به این سوال که 
کار  دستور  در  بر  مبنی  ایران  درخواست  آیا 
قرار گرفتن موضوع تحریم ایران و ونزوئال در 
نشست روز جمعه، از سوی آقای رئیس اوپک 
رد شده است، گفت:  خیر رد نشده است. هم 
کرده ایم  درخواست  ونزوئال  هم  و  )ایران(  ما 
کرده اند.  حمایت  هم  دیگر  اعضای  برخی  و 
بحث ما این است که بازار نفت نباید سیاسی 
باشد و اوپک هم یک سازمان سیاسی نیست 
و به همین دلیل هم باید با هرگونه سیاسی 
شدن بازار و استفاده سیاسی از ابزار نفت علیه 
تولیدکنندگان یا حتی مصرف کنندگان مخالفت 

شود. به گزارش تارنمای وزارت نفت، زنگنه قرار 
است در هفتمین سمینار بین  المللی و یکصد 
و هفتاد و چهارمین نشست سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت)اوپک( که در وین برگزار می 

شود، شرکت کند.
هفتمین سمینار بین المللی اوپک سی ام و سی 
و یکم خرداد ماه با حضور نمایندگان و مسووالن 
بلندپایه دولت ها، شرکت ها و محافل علمی در 
وین برگزار می شود. شعار اصلی سمینار امسال، 
است.  پایدار«  آینده ای  برای  همکاری  »نفت؛ 
شرکت کننده  مجموع ۷۵۰  در  می رود  انتظار 
در این رویداد حضور یابند. تقدیم جوایز ۲۰۱۸ 
اوپک برای پژوهش و روزنامه نگاری از رویدادهای 
این سمینار است. همچنین یکصد و هفتاد و 
و  تیرماه)بیست  اول  اوپک  نشست  چهارمین 
دوم ژوئن( برگزار می شود. براساس پیش بینی 
کارشناسان، این نشست به دلیل سخنان رییس 
جمهوری آمریکا و درخواست او از برخی اعضا 
برای افزایش تولید نفت، یکی از پرچالش ترین 
نشست ها در سال های اخیر خواهد بود. اعضای 
)اوپک(  نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان 
در نشست سی ام نوامبر ۲۰۱۶ میالدی )دهم 
آذرماه ۱۳۹۵( تصمیم گرفتند تولید خود را به 
روز  در  بشکه  هزار  و ۵۰۰  میلیون  سطح ۳۲ 
برسانند؛ این تصمیم که از ژانویه ۲۰۱۷  به اجرا 
درآمد، در نشست های بعدی این سازمان تمدید 
شد. اعضای اوپک در نشست یکصد و هفتاد و 
سوم این سازمان، توافق کاهش تولید را تا پایان 
سال ۲۰۱۸ تمدید کردند تا هدف حذف مازاد 
عرضه جهانی نفت به طور کامل محقق شود. 
کشورهای غیراوپک به ریاست روسیه نیز اوپک 
را در توافق کاهش تولید همراهی کردند. سهم 
این کشورها از کاهش تولید نفت طبق توافق، 

حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز است.

وزیر نفت در وین: 

پرداختن به موضوع افزایش تولید اوپک، چراغ سبز به تصمیم های آمریکاست

مفقودی 
کارت پایان خدمت وظیفه عمومی دوره ضرورت به شماره سریال۴۲۰۴۶۶۰به اسم 
به شماره شناسنامه۱۷۱۸۹تاریخ ومحل  پورفرزندعلی حسن  آقای مجتبی بخشی 

جوانرودتولد۱۳۵۸.اسالم آبادمفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم شهربانو کریم تبار درزی دارای شناسنامه شماره ۵۵۹ به شرح دادخواست 
نموده و چنین  وراثت  این دادگاه درخواست گواهی حصر  از  به کالس ۱/۲۵۰/۹۷ 
توضیح داده که شادروان احمد قربان پور درزی به شماره شناسنامه ۲۱۸ در تاریخ 
آنمرحوم  الفوت  حین  ورثه  و  گفته  زندگی  درود  به  خود  دائمی  ۹۷/۲/۳اقامتگاه 

منحصر است به 
شناسنامه  شماره  به  شهربانو  و  احمد  فرزند  درزی  پور  قربان  ۱-ابوالفضل 

۲۰۵۱۰۷۵۵۴۹شناسنامه متولد ۱۳۸۰ فرزند متوفی 
۲-محمد قربان پور درزی نقیب فرزند احمد و شهربانو به شماره شناسنامه ۳۹۷ 

متولد ۱۳۵۸ فرزند متوفی
۳- امیر حسین قربان پور درزی نقیبی فرزند احمد و شهربانو به شماره شناسنامه 

۲۰۵۱۳۴۸۳۹۱متولد ۱۳۸۴ فرزند متوفی
۴- فاطمه قربان پور درزی نقیبی و شهربانو به شماره شناسنامه ۶۸۲ متولد ۱۳۵۶ 

فرزند متوفی 
۵-ساره خواتون قربان پور درزی نقیبی فرزند احمد و شهربانو به شماره شناسنامه 

۵۸۵ متولد ۱۳۵۱ فرزند متوفی
۶- گلنار قربان پور درزی نقیبی فرزند احمد و شهربانو به شماره شناسنامه ۲۲۷ 

متولد ۱۳۵۳ فرزند متوفی 
 ۱۱۰ شناسنامه  شماره  به  شهربانو  احمد  فرزند  نقیبی  درزی  پور  قربان  ۷-سمیه 

متولد ۱۳۵۳ فرزند متوفی
۸-زهره قربان پور درزی نقیبی فرزند احمد و شهربانو به شماره شناسنامه ۱۹۹۹ 

متولد ۱۳۶۵ فرزند متوفی 
متولد   ۵۵۹ شناسنامه  شماره  به  غالمحسین  فرزند  درزی  تبار   کریم  ۹-شهربانو 

۱۳۴۶ همسر 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 اول شورای حل اختالف بابل خیری زاده

متن آگهی 
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای عظیم اسدی بطرفیت شما نسبت به دادنامه 
۹۷۰۹۹۷۶۶۱۰۴۰۰۰۴۶ صادره از این شعبه بدینوسیله تجدید نظر خواهی نامبرده 
به شما ابالغ میشود مقتضی است حسب ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از انتشار 
آگهی به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده 

به همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد .

متن آگهی 
در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای امیر حسین طالبی فرزند اسمعیل به اتهام 
توهین از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت خانم فروغ طرهانی نژاد فرزند رفیع 
تحت تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن 
وی و در اجرای مقررات ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می 
این  انتسابی در  اتهام  از  تاریخ صدور آگهی جهت دفاع  از  ماه  تا ظرف یک  گردد 
شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات اتخاذ تصمیم 

به عمل خواهد آمد. 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خرم آباد – صادق حیدری 

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
فقره  شش  در  معاونت  اتهام  به  سهرابی  سیروس  آقای  متهم  اینکه  به  نظر 
کالهبرداری و موضوع شکایت آقایان ۱-سید علی عدنانی ۲-علی عطائیان ۳-علی 
کالسه  پرونده  در  عابدی  ۶-محمد  بابایی  ۵-هادی  پور  عزیزی  ۴-حمید  رعیت 
قانون  ماده ۳۴۴  اجرای  فلذا در  باشد  تعقیب می  ۹۵۰۹۹۸۶۶۱۲۴۰۱۰۹۲ تحت 
آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به متهم مذکور ابالغ می شود که در جلسه رسیدگی 
مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ صبح در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو خرم آباد 
اجتماعی  تامین  روبروی  پژوهنده  بلوار  انتهای  ولیعصر  آباد خیابان  نشانی خرم  به 
جهت دفاع از اتهام انتسابی حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور 

وفق مقررات قانونی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
مدیر دفترشعبه 102 دادگاه کیفری دو خرم آباد – هادی عیدی . 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
واشقانی  رضا  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شجاع  محمدی  سارا  خواهان 
فراهانی به خواسته طالق مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 
۹۷۰۹۹۸۳۰۳۱۲۰۰۳۱۷ شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان فردیس ثبت و وقت 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق  رسیدگی مورخ ۱۳۹۷/۵/۶ ساعت ۱۱:۰۰  
موضوع ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضرگردد.م/الف۱۳۲۴
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان فردیس-مژگان عزیزی 

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا نظری فرزند علی 

خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رضا نظری 
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  این شعبه  به  به خواسته مطالبه وجه مطرح که 
ثبت  کرمان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۷ شعبه   ۹۶۰۹۹۸۳۸۷۰۰۰۰۵۱۰
دستور  حسب  که  ۱۱:۳۰تعیین  ساعت   ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ مورخ  رسیدگی  وقت  و 
المکان  به علت مجهول  آئین دادرسی مدنی  قانون  ماده ۷۳  دادگاه طبق موضوع 
بودن خوانده رضا نظری و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
و  دادخواست  ثانی  نسخه   ، کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد
منشی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان – نغمه ایرانمنش – م.الف 576

آگهی ابالغ اخطاریه طالق 
بدین وسیله به خانم رفعت اسنفندیاری فرزند عبداله شماره شناسنامه ۴۲۸۴ طبق 
گزارش اجرای اسناد رسمی کرج، محل اقامت شما به شرح متن سند استان البرز 
پامچال ۱ ساختمان ۱۱۰ واحد ۴  پامچال  کوچه  امیر کبیر خ  بلوار  واریان شهر 
شناخته نشده لذا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ ایین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود و چنانچه  ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننماید عملیات اجرائی جریان  خواهد یافت.
مدیر اجرای واحد اجرای اسناد رسمی نکا – محمد مهدی قلیان

آگهی
حسب  جوانرود،  دادسرای  دادستانی  شعبه   )۹۷۰۲۴۴( کالسه  پرونده  بحکایت 
به  احمد(  فرزند  )برزان عظمی  متهم  علیه  فرزند مجید  ویسی  امنه  شکایت خانم 
با  تاریخ نشر این آگهی  از  انفاق تحت تعقیب می باشد ظرف یک ماه  اتهام ترک 
توجه به گزارش مرجع انتظامی مبنی بر مجهول المکان بودن متهم فوق به تجویز 
ماده)۱۱۵( قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب برای 
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی می شود که نامبرده ظرف مهلت 
فوق جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام خود در این دادسرا حاضر شوند و عدم حضور 

نامبرده موجب رسیدگی غیابی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
محمودی منشی دادستان عمومی و انقالب شهرستان جوانرود

سراسری  نهم  گاز  انتقال  لوله  خط  از  بخشی 
حدفاصل دهگالن تا میاندوآب تا پیش از فصل سرد 

امسال وارد مدار می شود.
به گزارش زمان به نقل از تسنیم، حسن منتظر 
تربتی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز 
پارس  ای  توسعه  های  پروژه  از  بازدید  در  ایران 
جنوبی درباره آخرین وضعیت خط لوله انتقال گاز 
نهم سراسری و بازدید هفته گذشته معاون وزیر 
نفت از این خط لوله گفت: خط نهم سراسری به 
طول یک هزار و ۷۵۰ کیلومتر از عسلویه آغاز و تا 
مرز بازرگان ادامه خواهد یافت و عالوه بر افزایش 
پایداری شبکه گاز غرب کشور و صادرات گاز به 

بیشتر  گاز  امکان صادرات  برای  را  عراق، شرایط 
به  گاز  ارسال  های  زیرساخت  ایجاد  و  ترکیه  به 
اینکه  بیان  با  تربتی  منتظر  فراهم می کند.  اروپا 
هم اکنون دو بخش از عملیات اجرایی این پروژه 
حدفاصل دهگالن_ سقز به طول ۱۲۴ کیلومتر 
و سقز_ میاندوآب به طول ۱۰۶ کیلومتر در حال 
اجراست، گفت: ۱۱ تاسیسات تقویت فشار گاز نیز 
روی این خط لوله تعریف شده و برای اجرای آن 
در مجموع چهار میلیارد دالر هزینه خواهد شد. 
وی افزود: حدود ۲۳۰ کیلومتر از این خط لوله که 
با هدف افزایش پایداری انتقال گاز شبکه غرب و 
شمال غرب کشور در حال اجراست تا پایان مهرماه 

به بهره برداری خواهد رسید و بخشی از گازهای 
کشور  غرب  کریدور  از  را  جنوبی  پارس  تولیدی 
به استان های خوزستان، کردستان و آذربایجان 
غربی و شرقی می رساند. وی یادآور شد: عملیات 
اجرایی خط نهم سراسری، عالوه بر گستره دهگالن 
تا سقز و سقز تا میاندوآب، در بخش بیدبلند تا 
اهواز به طول ۱۱۴ کیلومتر نیز در مرحله پیمان 
سپاری است. این مقام مسئول با بیان اینکه بخش 
مهندسی و طراحی گستره عسلویه تا بیدبلند نیز با 
۸۰ درصد پیشرفت در دست طراحی تفصیلی قرار 
دارد، اظهار کرد: حدود ۳۵۰ کیلومتر این پروژه نیز 
مربوط به اهواز تا کوهدشت بوده که اسناد مناقصه 

EPC آماده شده است. وی تاکید کرد: مهندسی 
و طراحی مربوط به کوهدشت تا دهگالن نیز با ۹۰ 
درصد پیشرفت در دست طراحی تفصیلی قرار دارد. 
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در 
اکثر  امسال گفت:  به تحقق شعار  اشاره  با  ادامه 
از شرکت های  به کار رفته در پروژه ها  تجهیزات 
داد:  ادامه  تربتی  می شود.  تامین  داخلی  توانمند 
با توجه به محدودیت های ایجاد شغل در بخش 
دولتی، باید از شرکت های مستعد پیمانکار که سعی 
در رونق صنعت و تولید دارند، حمایت کنیم؛ چراکه 
اشتغال  معنای  به  از بخش خصوصی  پشتیبانی 

بیشتر جوانان و تضمین آینده کشور است.

بخشی از خط نهم سراسری گاز در آینده نزدیک وارد مدار می شود
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شکوفایی اقتصاد با رفع موانع تولید

برخی مشکالت اقتصادی داخلی در کنار تنگناهای بین المللی عرصه 
را بر واحدهای تولیدی و صنعتی تنگ کرده است؛ حوزه ای تاثیرگذار 
بر توسعه اقتصادی کشور که از نگاه کارشناسان و ارائه راهکار از سوی 

آنان دور نمانده است.
موانع پیش پای تولید کنندگان داخلی و همچنین چالش های صنعت 
خودروسازی و گرانی های اخیر خودروها از مهمترین مسائلی بود که 
روزنامه های اقتصادی کشور در یک مدت یک هفته به واکاوی آن 
پرداختند.دولت دوازدهم با هدف رفع موانع تولید رقابت پذیر، تشکیل 
ستاد ویژه ای را در دستورکار قرار داد تا پنج ماموریت مهم را دنبال 
کند. »تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام«، »تامین مالی«، »تعیین 
تکلیف بدهی های معوق«، »رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست، منابع 
طبیعی و معادن« و »رفع موانع صادراتی« ماموریت های پنج گانه ای 
واحدهای  اما  این  وجود  با  کند.  پیگیری  باید  ستاد  این  که  هستند 
تولیدی و اقتصادی کشور در پی رکود و چالش های سال های اخیر، 
همچنان با مشکالت زیادی مواجه هستند و دسترسی به تامین مالی 
مناسب در کنار سایر مشکالت و موانع، از عمده ترین مشکالت آنها 
محسوب می شود. از طرفی بانک محور بودن نظام تامین مالی در ایران، 
دسترسی به تامین مالی برای این واحدها را کامال وابسته به تصمیم 
ارزیابی  برای  سازوکاری  وجود  میان  این  در  که  است  کرده  بانک ها 
تصمیمات  ارزیابی  همچنین  و  اقتصادی  واحدهای  درخواست های 
رفع  نظر می رسد.در خصوص  به  موجود ضروری  در شرایط  بانک ها 
موانع تولید به ویژه در حوزه صنایع، تاکنون ۹ پروژه توسعه خوشه 
پایان رسیده است که طرح توسعه خوشه طال،  به  تهران  استان  در 
چرم، محصوالت چرمی، کفش، مبلمان، تجهیزات پزشکی، محصوالت 
ساختمانی، سنگ و پالستیک را شامل می شود. خوشه های ریخته گری 
دنبال می کند  را  این هدف  به طور کلی  توسعه خوشه  پروژه های  و 
کامل  را  تولید  زنجیره  خوشه  ذی نفعان  بین  مشارکت  طریق  از  که 
کند.بنابراین، طرح توسعه خوشه های صنعتی از آغاز زنجیره تولید که 
شامل طراحی و تامین مواد اولیه است تا پایان زنجیره تولید که فروش 
محصول و بازار را دربرمی گیرد در این طرح های توسعه خوشه ای تالش 
می شود تا چالش های موجود نیز شناسایی و بررسی شود. از این رو، با 
مشارکت ذی نفعان و سازمان های اثرگذار سعی می شود تا توان رقابت 
گمشده  حلقه  و  گلوگاه  خوشه ها  برخی  در  دهند  افزایش  را  خوشه 
طراحی محصول شناسایی یا تامین مواد اولیه شده است.کارشناسان به 
۶ عامل تاثیرگذار در ارتباط با افزایش قیمت ها اشاره می کنند که تاثیر 
سیاست های کالن اقتصادی بر بازار، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا 
به عنوان پایه ای ترین اصل اقتصاد، سرکوب قیمت ها توسط نهادهای 
سرگردان  سرمایه های  وجود  آن،  بر  افزون  اند.  جمله  آن  از  مرتبط 
آینده  به  بدبینانه  نگاه  و  تورمی  انتظارات  کشور،  اقتصادی  بدنه  در 
اقتصاد که حاصل تحریم های شدید علیه اقتصاد کشور است، به عنوان 
شاخص های تاثیرگذار بر قیمت خودرو خوانده می شود. همان طور که 
مالحظه می شود بخشی از این عوامل خارج از چارچوب بازار خودرو 
است حال آنکه بر روندهای این بازار تاثیر مستقیم می گذارند. به عنوان 
بر  زیادی  تاثیر  آنکه  حال  بوده  دولت  اراده  از  خارج  تحریم ها  مثال 
نوسان بازار داشته است.در هر صورت، این روزها شاهد افزایش نرخ 
خودروها به شکل سرسام آوری در بازار هستیم؛ اتفاقی که برخی از 
مدیران و کارشناسان از آن به عنوان قیمت های حبابی نام می برند. این 
امر بازار را ملتهب کرد و روزبه روز به جای ترکیدن این حباب موضوع 
جدی تر می شود و شکاف بیشتری بین نرخ کارخانه و بازار به وجود 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان  می آید. سعید موتمنی، رئیس 
نامتوازن بودن عرضه وتقاضا  از  نیز این فاصله را ناشی  خودرو تهران 
در بازار دانست و گران شدن خودروها در پایان خرداد را دلیلی برای 
کاهش عرضه عنوان کرد.به این ترتیب، باید گفت وقتی حتی یک روز 
خودرو وارد بازار نشود این مسئله، در بازار نمایان می شود زیرا در این 
فضا افراد نیز تمایلی به فروش خودرو ندارند. بازار خودرو به سمتی 
در حال حرکت است که در یک روز شاهد اختالف نرخ ۲۰ میلیون 
تومانی بین نرخ کارخانه و بازار بودیم و هستیم. برای مثال، آغاز هفته 
گذشته نرخ استپ وی از ۷۳ میلیون تومان پس از ۳ روز به ۸۹ میلیون 

تومان رسیده است.   

قیمت زعفران به ۶.۵ میلیون تومان رسید

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اعالم نرخ جدید این محصول در 
در دست  و  نشده  رفع  هنوز  موانع صادراتی طالی سرخ  بازار،گفت: 

پیگیری است.
نوسانات  به  اشاره  با  میری  ازمهر، غالمرضا  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کماکان  زعفران  قیمت  اظهارداشت:نوسانات  بازار،  در  زعفران  قیمت 
در بازار ادامه دارد و قیمت این محصول چند روز افزایش می یابد و 
مجددا طی چند روز بعد با کاهش مواجه می شود.وی با بیان اینکه 
با وجود این می توان گفت میانگین قیمت زعفران طی یک ماه اخیر 
در همین حدود فعلی مانده است، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم 
طالی سرخ حداقل سه میلیون و ۸۰۰ هزارتومان  و حداکثر شش 
میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است.نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره 
آخرین وضعیت صادرات این محصول نیز ادامه داد: متاسفانه صادرات 
شرایط مطلوبی ندارد، شاید میزان آن کم نشده باشد اما هم اکنون یا 
به صورت قاچاق این کار انجام می شود یا اینکه صادرکنندگان با کارت 
های متفرقه اقدام به صادرات می کنند.میری با اشاره به اینکه گفته 
محصوالت  درباره  دولت  ارزی جدید  بخشنامه  لغو  احتمال  شد  می 
کشاورزی وجود دارد، گفت: هنوز در حال پیگیری این مساله هستیم، 
این موضوع از مجلس و اتاق بازرگانی پیگیری می شود، بحث هایی 
نیز مطرح است اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است.وی افزود: در فروردین 
ماه امسال ۱۲ تن و ۱۹۴ کیلوگرم و در اردیبهشت ماه ۲۵ تن و ۶۶۹ 

کیلوگرم زعفران از کشور صادر شده است.

پرداخت بخش دوم بدهی گندمکاران تا2 ماه آتی

رئیس  شرکت بازرگانی دولتی از پرداخت بخش دوم بدهی گندم کارانی 
که گندم خود را تحویل داده و در سامانه ثبت نام کرده اند تا ۲ ماه 

آینده خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا و سیما،  یزدان سیف با اشاره به پرداخت 
نقدی بخش اول بدهی گندم کاران افزود: تا کنون ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تن گندم بصورت تضمینی خریداری شده  و ۵۰ درصد هزینه بخش 
اول آن به گندم کارانی که تا ۲۰ خرداد گندم خودرا تحویل داده اند 
بصورت نقدی پرداخت شده است.وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد مابقی 
بدهی افرادی که گندم ارائه کرده اند پس از ثبت اطالعاتشان در سامانه 
پرداخت خواهد شد، گفت: در برخی موارد تنگناهایی برای تامین مالی 
پرداخت خرید ها وجود دارد که دولت و سایر بخشهای مسئول در حد 
توان حمایتهای مناسبی از این بخش داشته اند تا پول کشاورزان به موقع 
پرداخت شود.رئیس   شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه خرید تضمینی 
گندم با سرعت درحال انجام است، ادامه داد: منابع مالی دولت در قانون 
بودجه تعریف می شود که هم اکنون مشکالتی در این بخش داریم 
و امیدواریم به زودی حل شود.سیف گفت: خرید تضمینی درحال انجام 
محصول گندم استانداری است که برای دیگر محصوالت کشاورزی نیز 
وجود دارد.وی با اشاره به اینکه دولت در قالب خرید تضمینی در حال 
خرید گندم است، افزود: براساس قانون خرید تضمینی، دولت مکلف 
بازار  این محصول در  به فروش  قادر  از کشاورزانی که  را  است گندم 

نیستند را با قیمت تعیین شده از کشاورزان خریداری کند.

خبر

 اولویت بندی تخصیص ارز
 به سه گروه کاالیی

رئیس کل بانک مرکزی: در آینده نزدیک ارز مورد 
نیاز به سه گروه کاالیی »اساسی و حیاتی«، »مواد 
کمتر«  اولویت  با  »کاال های  و  ضروری«  و  اولیه 

تخصیص می یابد.
به گزارش زمان به نقل ازصدا وسیما؛ رئیس کل بانک 
مرکزی گفت: در آینده نزدیک بر اساس برنامه ارزی 
دولت برای واردات کاالها و خدمات، از این پس ارز 
مورد نیاز به سه گروه کاالیی »اساسی و حیاتی«، 
»مواد اولیه و ضروری« و »کاالهای با اولویت کمتر« 
تخصیص می یابد.ولی اهلل سیف در جلسه شورای پول 
و اعتبار با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت تخصیص 
و تامین ارز مورد نیاز کشور از زمان اجرای سیاست 
جدید ارزی گفت : بارصد و پایش بازار ارز امیدواریم 
موارد اصالحی الزم در مقررات ارزی در آینده نزدیک 
اعمال شود.همچنین در این جلسه، اعضای شورای 
پول و اعتبار با بیان اینکه الزم است سیاستگذاری و 
تصمیم گیری درباره مسائل پولی و ارزی با محوریت 
به  توجه  با  کردند  پیشنهاد  شود،  انجام  شورا  این 
ترکیب تخصصی شورا و نیز حضور نمایندگان سه 
قوه و بخش خصوصی، تصمیم گیری در خصوص 
با  ارزی  و  پولی  با سیاست های  موضوعات مرتبط 
حضور اعضای شورای پول و اعتبار انجام شود تا با 
رعایت مالحظات همه جانبه، جامعیت تصمیم گیری 

ها بیش از پیش محقق گردد.

 افزایش صادرات کاال در 2ماهه 
نخست امسال 

گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که در ۲ 
ماهه نخست امسال بیش از هفت میلیارد و ۵۵۵ 
میلیون دالر کاال به ۱۰۰ کشور جهان صادر شده 
که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۹.۱۱ درصد رشد 

داشت.
به گزارش زمان به نقل ازایرنا، وزن کاالهای صادراتی 
در دوره مورد بررسی ۱۸ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۱۱۵ 
تن بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴.۶ درصد 
افزایش یافته است. کاالهای صادراتی به ۱۰۰ کشور 
جهان ۹۹.۷۸ درصد از کل سهم وزنی و ۹۷.۶۲ درصد 
از سهم ارزشی کل صادرات ایران را به خود اختصاص 
داده است.همچنین مجموع کل صادرات ایران در ۲ 
ماهه نخست امسال به کشورهای نخست جهان ۱۸ 
میلیون و ۷۶۸ هزار و ۱۶۵ تن به ارزش هفت میلیارد و 
۷۳۸ میلیون و ۹۸۲ هزار دالر بوده است که نسبت به 
مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۴.۷۹ و ارزش ۲۱.۹۳ 
درصد رشد داشت.آمار منتشر شده از صادرات کاالهای 
از ۱۰۰ کشور  این است که ۶۹ کشور  بیانگر  ایران 
مقصد کاالهای صادراتی ایران نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته از نظر ارزش با رشد مثبت و ۳۱ کشور 
دیگر با رشد منفی مواجه بوده اند.براساس این گزارش، 
افزایش  با ۳۸ هزار و ۱۲۳ صدم درصد  ماداگاسکار 
ارزشی نسبت به ۲ ماهه نخست پارسال، بیشترین 
افزایش را داشته و پس از آن موزامبیک، بنین، برزیل، 
اوگاندا، مکزیک، مالتا، صربستان، پرتغال، آلبانی، تونس، 
قطر، غنا و بالروس افزایش رشد قابل توجهی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته داشته  اند.

پرداخت ۶۸۹ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بخشهای اقتصادی 

بانک مرکزی اعالم کرد که در دو ماهه نخست امسال 
۶۸۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت به بخش 
های اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با 
دوره مشابه قبل از آن ۱۱۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال 

معادل ۲۱ درصد رشد داشت.
به گزارش زمان به نقل ازبانک مرکزی، سهم تسهیالت 
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش های 
اقتصادی طی دو ماه نخست امسال مبلغ ۴۵۰ هزار و 
۹۰۰ میلیارد ریال ومعادل ۶۵.۴ درصد کل تسهیالت 
پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۶ 
مبلغ ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۶.۷ درصد 
افزایش داشت. براساس این گزارش، سهم تسهیالت 
پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بخش صنعت 
و معدن در ۲ ماه ابتدایی سال ۹۷ معادل ۱۸۱ هزار 
و ۲۰۰ میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص ۴۰.۲ 
درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش 
همه بخش های اقتصادی )مبلغ ۴۵۰.۹ هزار میلیارد 
ریال( است.همچنین ۸۵.۳ درصد از ۲۱۲ هزار و ۴۰۰ 
میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و 
معدن معادل ) ۱۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال( در 
تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه 
و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط 
بانک ها در سال ۱۳۹۷ است.از مجموع ۸۳۱ هزار و 
۲۲۴ فقره تسهیالت پرداختی به همه بخش ها، تعداد 
۲۴ هزار و ۶۷۱ فقره تسهیالت به بخش صنعت و 
معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۸.۶ میلیارد ریال 
پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر 
بخش هاست. در بخش خدمات نیز تعداد ۴۵۱ هزار 
و ۳۰۱ فقره تسهیالت با میانگین پرداخت هر فقره 
۰.۶ میلیارد ریال پرداخت شده است.هدایت نقدینگی 
بویژه منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال یکی از 
سیاست های دولت تدبیر و امید بوده و از این رو در 
سه سال گذشته تامین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی برای خروج از رکود در دستور کار قرار داده 
است.»پیمان قربانی« معاون اقتصادی بانک مرکزی در 
بیست و هشتمین همایش پولی و بانکی اعالم کرد که 
نقدینگی کشور در سال گذشته نسبت به سال پیش از 
آن با رشد ۲۲.۱ درصدی به یک هزار و ۵۳۰ میلیارد 
تومان رسید که ۱۲ درصد ناشی از ساماندهی موسسه 
های غیرمجاز بود.به گفته وی پایه پولی کشور در سال 
۱۳۹۶ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به 

سال پیش از آن ۱۹.۱ درصد رشد داشت.

خبر

اینکه  بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی گام 
مهمی در جهت تحقق هدفگذاری افزایش ۲۱ 
های  مشوق  است،  صادرات  سالیانه  درصدی 

صادراتی این بسته را تشریح کرد.
به گزارش زمان به نقل ازوزارت صنعت، معدن 
و تجارت، محمد شریعتمداری گفت: توجه به 
شرایط جدید اقتصادی کشور و اثرگذاری آن بر 
صادرات غیر نفتی در بخش های مختلف اعم از 
تغییر در گروه های کاالیی و خدماتی صادراتی و 
بازارهای هدف از جمله نقاط قوت بسته حمایتی 
امسال در مقایسه با بسته های حمایتی سال های 
گذشته است و توجه به هدفگذاری های میزان 
صادرات درسال ۱۳۹۷ در حوزه های کاالیی- 
بود. اهمیت خواهد  و کشوری حائز  خدماتی 

وی با اشاره به موارد مندرج در قانون بودجه 
سال ۹۷ کشور برای حمایت از صادرات غیر 
نفتی و در نظر گرفتن ۱۳ هزار میلیارد ریال 
جهت پرداخت مشوق های صادراتی، تصریح 
کرد: هماهنگی دولت و مجلس شورای اسالمی 
و دیدگاه واحد در خصوص حمایت از صادرات 
غیر نفتی به عنوان پیشران توسعه همه جانبه 
کشور واجد اهمیت است.وزیر صنعت،  معدن 
مستقیم  غیر  مشوق های  پرداخت  تجارت  و 
را اولویت اصلی بسته حمایت از صادرات غیر 
سالهای  تجارب  به  اشاره  با  و  دانست  نفتی 

گذشته درخصوص پرداخت جوایز مستقیم و 
بهره وری پایین اینگونه پرداختها و همچنین 
مذکور،  جوایز  پرداخت  به  مترتب  مشکالت 
جوایز و پرداختهای مستقیم را فقط در حوزه 
و  دانسته  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات 
سایر پرداخت ها را از نوع مشوقهای غیرمستقیم 
 ۹ فعالیت های  به  کرد.شریعتمداری  توصیف 
گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر 
صادراتی  های  مشوق  پرداخت  جهت  نفتی 
اشاره کرد و گفت: این فعالیت ها شامل حضور 
از  خارج  معتبر  المللی  بین  نمایشگاه های  در 
کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف، 

بازاریابی  و  فروش  مراکز  راه اندازی  به  کمک 
محصوالت صادراتی ایرانی در بازارهای هدف، 
تسهیالت صادرکنندگان  یارانه سود  پرداخت 
و نظام لجستیک واحدهای تولیدی صادراتگرا 
اعتبارات  آنها )در قالب  بازسازی و نوسازی  و 
به  کمک  سرمایه ای(،  های  دارایی  تملک 
و  آموزش  اطالع رسانی   ، بازاریابی   ، تبلیغات 
پرداخت  صادرات،  حوزه  در  سازی  فرهنگ 
اولویت  با  خدمات  و  کاال  به  صادراتی  مشوق 
خدمات فنی و مهندسی اولویت دار، کمک به 
برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی، 
نشانهای  ثبت  هزینه های  از  بخشی  پرداخت 

به  کمک  هدف،  بازارهای  در  ایرانی  تجاری 
تقویت و توسعه خوشه های و شبکه  سازی در 
بنگاه های کوچک و متوسط صادراتگرا و کمک 
صادرات  ضمانت  صندوق  سرمایه  افزایش  به 

ایران است.
وی در ادامه تصریح کرد: سعی شده است با 
استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان و 
به  نسبت  مختلف،  حوزه های  صادرکنندگان 
مرتبط  فعالیت های  زیر  تمامی  عناوین  درج 
به  کمک  هدف  با  صادرات،  های  مشوق  با 
فعالیت هایی که به نحوی با صادرات غیر نفتی 
مرتبط هستند، اقدام شود.وزیر صنعت،  معدن 
زیرساخت های  به  توجه  همچنین  تجارت  و 
از  ترویجی  فعالیت های  و  یکسو  از  صادراتی 
پرداخت  اولویت های  دیگر  از  را  دیگر  سوی 
اولویت  گفت:  و  دانست  صادراتی  مشوقهای 
پرداخت مشوق های غیر مستقیم ایجاد ارزش 
افزوده و همچنین تولیدات دانش بنیان است 
و خواهان توجه واحدهای تولیدی- صادراتی 
به تولید صادراتی با ارزش افزوده باال با هدف 
امکان رقابت در بازارهای بین المللی از یکسو 
بازارهای هدف از سوی دیگر  و ماندگاری در 
هستیم.بسته حمایت از صادرات غیر نفتی با 
هدف تحقق صادرات غیر نفتی ۵۳.۸ میلیارد 
دالری در سال ۱۳۹۷ تدوین، تصویب و جهت 

اجرا به دستگاه های اجرایی ابالغ می شود.

وزیر صنعت تشریح کرد: 

 مشوق های 9 گانه صادرات غیر نفتی 

بی انضباطی درنظام بانکی ؛ 
اصلی ترین چالش اقتصاد کشور

اولویت بندی تخصیص ارز، تصمیم 
شورای هماهنگی سران سه قوه 

معاون اقتصادی رئیس جمهور: بی انضباطی 
در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه 
اخیر رشد نقدینگی باالیی را به وجود آورده 

و اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
به گزارش زمان به نقل ازصداوسیما، محمد 
نهاوندیان مشکل اصلی امروز کشور را اقتصاد 
دانست که عوامل سیاسی، داخلی یا خارجی 
را می توان ریشه های آن دانست، اما همه 
اذعان  القول  متفق  کارشناسان  و  دلسوزان 
پرداخت. کشور  اقتصاد  به  باید  که  دارند 

وی با بیان اینکه بی انضباطی رخ داده در 
دهه  دو  در  مالی  موسسات  و  بانکی  نظام 
اخیر رشد نقدینگی باالیی را به وجود آورده 
و اقتصاد را دچار مشکل کرده است، گفت: 
یکی از اصلی ترین چالش های کشور در نظام 
بانکی است.معاون اقتصادی رییس جمهور 
توسعه  و  اقتصاد  به  پرداختن  کرد:  تاکید 
دادن  رضایت  و  می خواهد  بلندمدت  نگاه 
را  به حرکت های کوتاه مدت و زودگذر ما 
از دستیابی به اهداف باز می دارد. وی با بیان 
اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و 
اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی 
اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالش  
ها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که 
اقتصاد  تاب آوری  باشد  بیشتر  ثبات  هرچه 
بیشتر خواهد بود و آسیب های برونزا کمتر بر 
اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام 
این است که ثبات مالی را رشد دهیم.وی 
تاکید کرد: در شرایط فعلی که چالش هایی 
مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم 
باید به صورت مقطعی برای آنها برنامه ریزی 
کنیم اما چالش اصلی ما اصالحات ساختاری 
و دستیابی به ثبات مالی است که در این باره 
مدیریت هوشمند باید واکنش به هنگام به 
اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار این 
باید نگاه به اصالحات بلندمدت و ساختاری 
را از دست ندهد.نهاوندیان در ادامه به تشریح 

سه اقدام کلیدی دولت در اقتصاد پرداخت 
ثبات در شاخص های کالن  ایجاد  و گفت: 
فراهم  و  تورم  نرخ  آوردن  پایین  اقتصادی، 
کردن فضا برای جذب سرمایه گذاری را در 
کابینه  عضو  برشمرد.این  اخیر  های  سال 
دوازدهم با یادآوری این که دولت در طول 
۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد 
ثبات در شاخص های کالن اقتصادی، پایین 
برای  فضا  فراهم سازی  و  تورم  نرخ  آوردن 
جذب سرمایه گذاری قرار داده است گفت: 
طی این مدت نرخ تورم از ارقام ۳۰ و ۴۰ 
درصد به ۲۰ درصد و در دو سال گذشته 
به تک رقمی رسید.وی در عین حال تصریح 
کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام 
با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه 
حضور کاالهای ایرانی در بازارهای جهانی با 
کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود 
اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دالیل اصلی 
آن بی انضباطی های مالی و این توجیه بود 
که موسسات مالی غیرمجاز مانع دستیابی به 

چنین توفیقی می شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که 
تخصیص  برای  بندی  اولویت  برای  تصمیم 
ارز به واردات در شورای هماهنگی اقتصادی 

سران قوا اتخاذ شده است.
ازصداوسیما،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
برنامه  در  با حضور  پورابراهیمی  محمدرضا 
گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه تحریم 
ها از سالهای قبل وجود داشته است و جدید 
نیست، افزود: زمانی که آمریکایی ها در برجام 
حضور داشتند کاری در زمینه اقتصاد برای 
ما انجام ندادند بنابراین خروج آنها از برجام 
تأثیر خاصی بر اقتصاد کشورمان ندارد. وی با 
تاکید بر اینکه بازارهایی مانند ارز، طال و سکه 
است  مدت  کوتاه  و  گیری  نوسان  بازارهای 
و بلند مدت نخواهد بود، اضافه کرد: مردم 
باید به سراغ بازدهی های واقعی اقتصادی از 
جمله بازار سرمایه بروند.وی افزود : سیاست 
بازنگری شود  باید  های ارزی بانک مرکزی 
و بهبود یابد.پورابراهیمی گفت: به علت نبود 
سیاست های منطبق با رویکردهای تخصصی 
بازدهی  نرخ  میان  زیادی  فاصله  اقتصادی، 

دارایی های واقعی در اقتصاد و نرخ بازدهی 
دارایی مالی وجود دارد و این شکاف اثرات 
مالی  تأمین  نظام  ساختار  حوزه  بر  را  خود 
های  نرخ  افزود:  گذارد.وی  می  اقتصاد  در 
واقعی بازدهی در اقتصاد کشورمان کمتر از 
گفت:  هاست.وی  سپرده  سود  بازدهی  نرخ 
بر اساس گزارش ها ، بانک ها سود سپرده 
۱۵ درصد را رعایت نمی کنند و همچنین 
سود  درصد   ۵ پارسال  اواخر  مرکزی  بانک 
سپرده را افزایش داد که خطای فاحش در 
اقتصاد کشور بود و حدود ۱۵ هزار میلیارد 
تومان هزینه اضافی به نظام بانکی تحمیل 
کرد.پورابراهیمی ، هزینه زیاد تأمین مالی را 
از مهمترین مشکالت تولید کنندگان بیان و 
اضافه کرد: نرخ سود سپرده در اقتصاد باید به 
تدریج کاهش یابد البته باید متناسب با تورم 
باشد.وی با اشاره به اینکه حدود ۱۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، 
گفت: اگر این نقدینگی به سمت اجرای طرح 
های مهم عملیاتی هدایت شود بازدهی بسیار 
زیادی خواهد داشت. پورابراهیمی با اشاره به 
اینکه قیمت نفت نسبت به سال های اخیر ۲ 
برابر شده و به تبع آن درآمد ارزی افزایش 
یافته است، افزود: میانگین واردات کل کشور 
در ۵ سال گذشته حدود ۴۵ میلیارد دالر بود 
کشورمان  ساالنه  ارزی  درآمد  که  حالی  در 
بیش از ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد دالر است یعنی 
داریم  ارزی  ،منابع  برابر مصارف  از ۲  بیش 
بنابراین چرا باید التهاب ارزی داشته باشیم؟ 
وی اضافه کرد: انتظار داریم دولت این وضعیت 
را مدیریت کند و نباید کاری کنیم که تقاضا 
یابد.پورابراهیمی گفت: در  افزایش  ارز  برای 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم 
خوبی اتخاذ شد و آن این است که از این هفته 
برای کاالهایی که در کشور تولید می شود و 
کاالهای غیرضروری، نباید ارز از کشور خارج 

شود با این کار از تولید حمایت می شود.

کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، افغانستان، هند، کره 
جنوبی، پاکستان، اندونزی، تایلند و ترکیه ۱۰ مقصد اول کاالهای 

صادراتی ایران در دو ماهه ابتدایی سال جاری بوده اند.
بــه گزارش زمان به نقل ازگمرک ایران، ۴۷.۴۱ درصد از ســهم 
ارزشی صادرات در دو ماهه ابتدای سال جاری به کشورهای چین، 
امارات متحده عربی و عراق تعلق دارد به طوری که چین با یک 
میلیارد و ۴۵۱ میلیون و ۲۴۲ هزار دالر رتبه نخســت در خرید 
کاالهای ایرانی را دارد که نســبت به مدت مشابه سال گذشته با 
رشــد ۲.۹۴ درصدی روبه رو بوده است و سهم ارزشی آن از کل 
صادرات ۱۸.۷۵ درصد اســت.امارات متحده عربی با خرید یک 
میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۷۱۵ هزار دالری در رتبه دوم کشورهای 
مقصد کاالهای صادراتی ایران قرار دارد که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با ۴۴.۶۷ درصد رشــد روبه رو بوده و ۱۷.۷۱ صدم 

درصد از کل سهم ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است.
عراق در رتبه ســوم کشــورهای مقصد کاالهای صادراتی ایران 
قرار دارد این کشــور با خرید یک میلیارد و ۱۶۱ میلیون و ۸۲۵ 
هزار دالر، ۱۵.۱ درصد از کل ســهم ارزش صادرات ایران را دارد.

همچنین صادرات کاالهای ایرانی به کشور افغانستان طی مدت 
مذکــور ۵۷۷ میلیون و ۳۶۷ هزار دالر بوده که با رشــد ۴۵.۲۰ 
درصدی مواجه بوده است.کشــور هند در رتبه پنجم خریداران 
کاالهای ایرانی قرار دارد این کشور با خرید ۴۶۰ میلیون و ۲۰۳ 
هزار دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۱۴.۵۴ درصدی 
را داشته اســت.صادرات کاالهای ایرانی به کره جنوبی به لحاظ 
وزنی ۸۲۲ هــزار و ۱۳۵ تن به ارزش ۴۵۵ میلیون و ۷۷۷ هزار 
دالر بوده که نســبت به مدت مشابه سال ۹۶ از لحاظ وزنی ۱۵ 
صدم درصد کاهش و از لحاظ ارزشی ۲۲.۶۶ درصد رشد را نشان 

می دهد.۳۶۳ هزار و ۳۱۳ تن به ارزش ۲۹۲ میلیون و ۲۹۲ هزار 
دالر نیز حاصل صادرات کاالهای ایرانی به کشور ترکیه بوده که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۵۶.۹۷ درصد و 
از حیث ارزش ۳۰.۲ درصد افزایش را نشــان می دهد.پاکستان 
هشتمین کشور مقصد صادرات کاالهای ایرانی است و طی مدت 
مذکور ۴۵۵ هزار تن کاال به ارزش ۱۸۹ میلیون و ۵۲۹ هزار دالر 
انواع کاالی ایرانی را خریداری کرده است و به ترتیب از نظر وزنی 
و ارزش ۳۳.۱۲ درصد و ۶۶.۲۷ درصد رشد داشته است.صادرات 
کشورمان به اندونزی با رشد ۲۲۰.۲۴ درصدی روبه رو بوده است 
به طوری که طی دو ماهه نخست سال جاری ۱۸۷ میلیون و ۱۴ 

هزار دالر کاالهای ایرانی را خریداری کرده است.
تایلند با خرید ۱۷۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دالر انواع کاالهای ایرانی 
دهمین کشــور مقصد کاالهای صادراتی ایران بوده است که این 
میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷.۷۵ درصد رشد را 

نشان می دهد.

۱۰ مقصد اول کاالهای صادراتی ایران

 معاون وزیر راه و شهرســازی معتقد است: با 
توجه به فضای مثبت و زنده ای که در سرتاسر 
کارگاه آزادراه تهران - شمال به وجود آمده، این 
پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری 

خواهد رسید.
به گــزارش زمان به نقــل ازایســنا، خیراهلل 
خادمــی اعالم کــرد: قطعه نخســت آزادراه 
تهران - شــمال بــه پیشــرفت ۹۱ درصدی 
رســیده و در حال حاضر کار بــر روی آن در 
حوزه روسازی و تاسیسات ادامه دارد. با توجه 
به این که نصب برخی از تاسیســات مورد نیاز 
به تکمیل روســازی احتیاج خواهد داشــت، 
کار در این حــوزه ظرف هفته های آینده ادامه 

دارد.وی درباره آخرین وضعیت ســاخت قطعه 
دوم آزادراه تهران- شمال نیز توضیح داد: این 
قطعه نیز خوشــبختانه با وجود آنکه تنها یک 
سال از کلنگ زنی اش گذشته، پیشرفت خوبی 
داشته و به ۲۱.۵ درصد پیشرفت رسیده است. 
در حــال حاضر کار در بخش های مختلف این 
قطعه ادامه دارد و خوشبختانه سرعت پیگیری 
بسیار مطلوب به نظر می رسد.معاون وزیر راه و 
شهرسازی با اشاره به پیگیری ساخت تونل البرز 
در قطعه دوم این آزادراه، تصریح کرد: این تونل 

که طوالنی ترین تونل جاده های ایران به حساب 
آمده و یکی از پیچیده ترین پروژه های عمرانی 
کشور اســت، خوشــبختانه در مراحل پایانی 
حفاری خود به سر می بردد.به گفته خادمی از 
۶۴۰۰ متــر طول تونل البرز تنها حفاری ۲۰۰ 
متر آن باقی مانده که در صورت نهایی شدن تا 
دو ماه آینده می توان رسما مراسم پایان حفاری 
این تونل برگزار خواهد شد.وی عدد مورد نیاز 
برای تکمیل قطعه دوم ایــن آزادراه را ۱۵۰۰ 
میلیارد تومــان قلمداد کرد و گفت: در صورت 

رســیدن منابع الزم قطعه دو ظرف یک برنامه 
چهارساله به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشور درباره آخرین وضعیت قطعه 
سوم آزادراه تهران - شمال نیز توضیح داد: بنیاد 
مســتضعفان کار ساخت این قطعه را پیگیری 
می کند و در حال حاضر شــرایط برای جذب 
فاینانس از کشورهایی مانند کره جنوبی و چین 
یــا حتی فاینانس از منابع داخلی در دســتور 
کار این بنیاد قرار دارد. پیش بینی می شــود با 
نهایی شدن مقدمات الزم برای مشخص شدن 
چگونگی جذب ســرمایه کار اجرایی در قطعه 

سوم نیز کلید بخورد.

پیشرفت 91 درصدی قطعه اول آزادراه
 تهران - شمال



گروههای سیاسی هوشمند و کاردان ، در پی 
نابودی و مرگ رقیب خویش نیستند.

 حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

از وي همه مستي و غرور است و تکبر
وز ما همه بيچارگي و عجز و نياز است

رازي که بر غير نگفتيم و نگوييم
با دوست بگوييم که او محرم راز است

امروز با حافظ

انتشارات امیرکبیر»قفس« را 
منتشر کرد

 »قفس« نوشته یاسمن درستی 
با تصویرگری پروانه قسمتی را 
انتشارات امیرکبیر برای کودکان 

منتشر کرده است.
»قفس«،  مهر،  گزارش   به 
در  و  کودکانه  داستانی  عنوان 
عین حال فانتزی است. داستان 
این گونه آغاز می شود: »شب به نیمه رسیده بود. نقاش، 
آخرین میله های قفس را کشید. با دقت نگاه کرد. انگار 
می خواست مطمئن شود که هیچ راه فراری برای گربه 

و شیری که نقاشی کرده وجود ندارد. «
نقاش، قفسی با میله های آهنی می کشد که گربه و 
شیری در آن زندانی هستند. بعد هم در اتاق را قفل 
می کند و می رود تا استراحت کند. حاال گربه و شیر، 

باید راه نجاتی پیدا و خود را از قفس رها کنند.  
حاال چگونه گربه و شیر از قفس فرار می کنند و به بیشه 
می روند، خود حکایتی خواندنی است. داستان »قفس« 
این گونه به پایان می رسد: »نقاش، شیری را دید که 
از پنجره بیرون پرید. می خواست برود سمت پنجره که 
چشمش به کاغذهای کف اتاق افتاد. طرح هایی را که با 
زحمت کشیده بود، روی زمین پراکنده شده بودند. از 
فکر خیالی که دیده بود گذشت و شروع کرد به جمع 
کردن طرح هایش. چشمش به نقاشی شب گذشته 
افتاد که پاره شده واز شیر و گربه خبری نبود. فقط یک 

پا وجود داشت. پای یک شیر!«
نویسنده در این داستان به زبان غیرمستقیم از بچه ها 
خواسته تا مغرور نباشند و به یکدیگر کمک کنند. 
چراکه موفقیت شان درگرو این همیاری و همکاری 
است. در این داستان، شیر با همه قدرتش زمانی از 
کنار  را  خودبزرگ بینی اش  که  می شود  رها  قفس 

می گذارد و به حرف های گربه گوش می کند.
»قفس« نوشته یاسمن درستی با تصویرگری پروانه 
قسمتی را انتشارات امیرکبیر در هزار نسخه و به قیمت 

۸۰۰۰ تومان برای کودکان منتشر کرده است.
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نمایشگاه »شیرین - عباس کیارستمی« افتتاح می شود

شامل  کیارستمی«  عباس   - »شیرین  نمایشگاه 
عکس هایی از بازیگران فیلم »شیرین« ساخته کارگردان 
در  از ساعت ۱۶  تیر  یکم  ایران جمعه  فقید سینمای 

نگارخانه ثالث افتتاح می شود.
به گزارش  زمان از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در 
این نمایشگاه صد عکس پرتره از بازیگران فیلم »شیرین« 
ساخته زنده یاد عباس کیارستمی در نگارخانه ثالث به 

نمایش در می آید؛ این عکس ها توسط »گالره کیازند« ثبت شده که برای نخستین بار 
به تماشا گذاشته می شود.

عالقه مندان به منظور بازدید از این نمایشگاه می توانند یکم تا ششم تیر، از ساعت ۱۶ تا 
۲۲، به نگارخانه ثالث واقع در خیابان کریم خان زند، حدفاصل ایرانشهر و ماهشهر، شماره 

۱۴۸ مراجعه کنند.

 نقش جدید برای هدیه تهرانی

کارگردانی  به  باز«  »مسخره  سینمایی  فیلم  بازیگران   
همایون غنی زاده معرفی شدند.

»مسخره باز« به کارگرانی همایون غنی زاده و تهیه کنندگی 
علی مصفا ۲۵ خرداد ماه کلید خورد.علی نصیریان، هدیه 
تهرانی،  فرهاد اصالنی،  صابر ابر، بابک حمیدیان، محسن 
حسینی، مهدی کوشکی، خسرو بامداد، ایرج ذبیحی، در 
»مسخره  باز« به ایفای نقش می پردازند.در خالصه داستان 

»مسخره باز« آمده است: تو پرورشگاه صدام می کردند مسخره باز! اما من مشت محکمی 
حواله صورت یکیشون کردم تا داستان رو شروع کنم.

همایون غنی زاده کارگردان نمایش هایی مانند »آگاممنون«، »در انتظار گودو«، »ملکه 
زیبایی لی نین«، »کالیگوال« به روی صحنه برده است.

سعید آقاخانی به  »حباب زر« دعوت شد

فیلمبرداری فیلم سینمایی »حباب زر« در تهران آغاز شد.
تورج اصالنی مدیر فیلمبرداری شناخته شده سینما این 
نام  با  فیلم سینمایی جدید خود  روزها مشغول ساخت 
»حباب زر« است. این فیلم با پایان مراحل پیش تولید 
به تازگی در سکوت خبری وارد مرحله فیلمبرداری شده 
و براساس برنامه ریزی ها تولید آن نیز تا اوایل مردادماه 

ادامه خواهد داشت.
اصالنی پروانه ساخت این فیلم را اواخر اردیبهشت ماه دریافت کرد و پس از آن بالفاصله 
و  است  فیلم شهری  یک  کارگردان  این  تولید شد.ساخته جدید  پیش  مرحله  وارد 

فیلمبرداری آن نیز به طور کامل در تهران و حومه آن انجام می شود.
براساس شنیده های خبرنگار ما، سعید آقاخانی یکی از نقش های اصلی این پروژه را ایفا 
می کند. آقاخانی هم اکنون فیلم سینمایی »کامیون« به کارگردانی کامبوزیا پرتوی را 

آماده نمایش دارد. فیلمی که فیلمبرداری آن نیز برعهده تورج اصالنی قرار داشت.

حضور سه فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره »کشمیر«

 سه فیلم کوتاه ایرانی از تولیدات انجمن سینمای جوانان 
ایران در بخش رقابتی سومین دوره جشنواره »کشمیر« 

حضور خواهند داشت.
به  گزارش  از روابط  عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، 
فیلم های کوتاه »باران آهسته می بارد« به کارگردانی سعید 
نجاتی و تولید مشترک دفتر قم انجمن و شهرداری ازمیر 
ترکیه، »چتر خاکستری« به کارگردانی محمد پوستین دوز و 

تولید دفتر اصفهان و »فروزان« به کارگردانی میرعباس خسروی نژاد و تولید دفتر خرم آباد 
انجمن سینمای جوانان به نمایندگی از ایران در این جشنواره به رقابت خواهند پرداخت.

جشنواره بین المللی کشمیر در این دوره متمرکز بر فیلم هایی است که احساسات و 
جنبه های مختلف زندگی را به نمایش می گذارند و در تالش است تا با دعوت از بهترین 
فیلم های کوتاه از سراسر جهان، زمینه ارتباط و نمایش آثار را برای فیلمسازان داخلی و 
خارجی فراهم کند.سومین دوره جشنواره کشمیر از تاریخ ۱۹ تا ۲۵ ژوئن مصادف با ۲۹ 

خرداد تا ۴ تیر برگزار می شود.

اکران »سفر سهراب« همزمان با تولد سهراب شهیدثالث

تولد ۷۴ سالگی سهراب شهیدثالث  سالروز  با   همزمان 
فیلمساز فقید ایران، مستند سینمایی »سفر سهراب« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی امید عبدالهی روی پرده می رود.

به گزارش  از روابط عمومی فیلم، همزمان با زادروز ۷۴ 
مستند  ایران،  فقید  فیلمساز  سالگی سهراب شهیدثالث 
سینمایی »سفر سهراب« که در مرکز گسترش سینمای 
تولید شده در گروه سینمایی »هنر و  مستند و تجربی 

تجربه« اکران می شود.
قرار است برای نخستین بار چهار اثر آلمانی زبان و شاخص این فیلمساز به همراه فیلم 
»یک اتفاق ساده« در قالب هفته های فیلم در تهران و دیگر شهرهای کشور روی پرده 
برود.مستند »سفر سهراب« پرتره ای درباره سهراب شهیدثالث به عنوان یکی از موثرترین 
آغازگران سینمای نوین ایران است که در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید 
شده و مهمترین مقاطع کار و زندگی این کارگردان، یعنی زمانی را که موفق به ساخت 
۲ فیلم »یک اتفاق ساده« و »طبیعت بی جان« شد به تصویر می کشد. نخستین نمایش 
رسمی این مستند در دهمین جشنواره بین المللی »سینما حقیقت« بوده است و از سوی 
هیات داوران این جشنواره به عنوان یکی از نامزدهای دریافت تندیس »هنر و تجربه« 
برای بهترین فیلم مستند معرفی شد.آیین افتتاحیه فیلم »سفر سهراب« در تاریخ ۶ 
تیرماه، ساعت ۱۸ و در موزه سینما برپا می شود. در این مراسم جمعی از اهالی سینما و 
فرهنگ ایران درباره سینمای شهیدثالث صحبت می کنند و در ادامه عوامل مستند »سفر 

سهراب« درباره روند ساخته شدن این فیلم توضیح می دهند.

خبر

مشکالت و تالطم های ارزی ناشی 
از تصمیمات آمریکایی ها، به دلیل 
به  صنعت  این  حداقلی  وابستگی 
ارز، تاثیری در رشد صنایع دستی 

ایران نخواهد داشت.
در مراسم گرامیداشت روز صنایع 
فعاالن  از  با حضور جمعی  دستی 
نیاوران  موزه  کاخ  در  حوزه  این 
امروز  که  فضایی  در  کرد:  اظهار 
ها  امریکایی  ویژه  به  ما  دشمنان 
تا  کنند  می  زیادی  های  تالش 
ایران را تحت فشار اقتصادی قرار 
برای حوزه صنایع  بدهند، حداقل 
است  مناسب  فرصت  یک  دستی 
جایگاه  و  نقش  بتواند  اینکه  برای 

خود را ارتقا دهد.
صنایع  اهالی  از  کرد:  تاکید  وی 
این  از  تا  خواهم  می  دستی 
که  کنند  استفاده  تاریخی  فرصت 
بتوانیم نقش جدی تری در ایجاد 
برای  اشتغال  و  ارزی  درآمدهای 

کشور ایفا کنیم.
شخص  و  دولت  گفت:  مونسان 
ای  ویژه  اهتمام  جمهور  رئیس 
و  دارد  دستی  صنایع  توسعه  به 
باشد  فرصت  یک  این  امیدوارم 
این  جایگاه  بتوانیم  اینکه  برای 

سازمان را ارتقا دهیم.
صنایع  فرهنگی  بعد  از  افزود:  وی 

های  اندیشه  گاه  جلوه  دستی 
دستی  صنایع  و  است  انسان  ناب 
و  دارد  انسانیت  واقع ریشه در  در 
از هویت  این صنعت فاخر بخشی 
تاکید کرد:  ملی ما است. مونسان 
ای  پیچیده  ترکیب  دستی  صنایع 
از فنون عملی و علوم نظری است 
ارزشمند،  جایگاه  این  بر  عالوه  و 
امروز نقش مهمی در ایجاد اشتغال 
می  ایفا  کشور  برای  درآمدزایی  و 

کند.
امر صادرات  در  اینکه  بیان  با  وی 
دستی  صنایع  مسیر  غیرنفتی 
در  حوزه  این  است،گفت:  روشن 
بخش اشتغال ظرفیت های باالیی 

امکانات  هستیم  تالش  در  و  دارد 
تا  بگیریم  اختیار  در  بیشتری 
نمایش  به  را  دستی  صنایع  رشد 

بگذاریم.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: 
روستایی  اشتغال  طرح  در  وقتی 
به  ریال  میلیارد  هزار   ۲۴ بر  بالغ 
دستی  صنایع  و  گردشگری  حوزه 
تخصیص داده می شود، این یعنی 
جایگاه  این  به  دولت  و  مجلس 

واقف هستند.
دستی  صنایع  گفت:  مونسان 
ارزش  و  هست  ارزانی  صنعت 
مزیت  از  این  دارد  باالیی  افزوده 
گذشته  است.سال  ما  بزرگ  های 

بالغ بر ۲۸۱ میلیون دالر صادرات 
فرش  گرفتن  نظر  در  بدون 
اینکه  بعالوه  داشتیم  زیورآالت 
بالغ بر ۲۵۰ میلیون دالر صادرات 
چمدانی در سال ۹۶ انجام شد که 
میلیون   ۵۰۰ بر  بالغ  درمجموع 
دالر صادرات سال گذشته صنایع 
دستی بوده و به زعم ما این بازار 
ظرفیت این را دارد که تا ۲ میلیارد 

دالر افزایش پیدا کند.
فرهنگی،  میراث  سازمان  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری یادآور 
برای  خوبی  سال  امسال  شد: 
بود  خواهد  کشور  دستی  صنایع 
کمک  با  کرد  خواهیم  تالش  و 

ها  بانک  و  مجلس  دولت،  فعاالن، 
این اتفاق را محقق کنیم.

نیز  کشور  دستی  صنایع  معاون 
سی امین  مراسم،گفت:  این  در 
نمایشگاه صنایع دستی کشور از ۳ 
با نمایشگاه  تا ۹ شهریور همزمان 
شود  می  برگزار  تهران  در  فرش 
دستی  صنایع  اقتدار  امیدواریم  و 

کشور را به رخ همگان بکشیم. 
زودی  به  افزود:  محمودیان  پویا 
به  شروع  دستی  صنایع  فکر  اتاق 
نزدیک  آینده  در  و  کند  می  کار 
صنایع  جهانی  رویداد  چند  شاهد 

دستی هستیم. 
ماه،  تیر   ۱۲ داد:  ادامه  وی 
و  تبریز  دستی  صنایع  نمایشگاه 
بین  نمایشگاه  ماه  مرداد  پایان  تا 
شود؛  می  برگزار  همدان  المللی 
جهانی  شورای  اعضای  همچنین 
وارد  آینده  هفته  دستی  صنایع 
محمودیان  شوند.   می  ایران 
تاکید کرد: درخصوص خانه ایرانی 
صنایع دستی که در نمایشگاه های 
از  متقاضیانی  استقبال  با  گذشته 
شده  روبرو  پاریس  و  وین  میالن، 
در  نیز  ایرانی  خانه  نخستین  بود، 
رویداد تبریز افتتاح شد و در آینده 
در  دیگر  های  خانه  افتتاح  شاهد 

استان های ایران خواهیم بود. 

کاریکاتور

 پوستر فیلم سینمایی »خاله قورباغه« در آستانه اکران رونمایی شد.
در فاصله یک هفته مانده تا اکران عمومی فیلم سینمایی موزیکال 
»خاله قورباغه« به کارگردانی افشین هاشمی و تهیه کنندگی فرشته 

طائرپور، پوستر اصلی آن منتشر شد.
پوستر اصلی این فیلم سینمایی موزیکال و مفرح را عسل شاکری 

طراحی و یاسمین میرمعز اجرا کرده است.
»خاله قورباغه« قرار است از ۶ تیر ماه با شعار »فیلمی شاد و موزیکال 

برای همه بچه ها و بعضی از بزرگ ترها« روی پرده سینماها برود.
فیلم »خاله قورباغه« از هفتم اسفند ۹۵ در دکورهای مستقر در 
پالتوی بنیاد سینمایی فارابی، با طراحی های مجید لیالجی و 
اجرای میرنظام الدین مدنی، طی ۱۱۰ روز توسط محمد رسولی 

فیلمبرداری شده است.
عروسک های این فیلم را هنرمند نام آشنا مرضیه محبوب ساخته 
است و جلوه های بصری فیلم را امیررضا معتمدی انجام داده و 
تدوین فیلم بر عهده سپیده عبدالوهاب و افشین هاشمی بوده است.

 موسیقی متن و ترانه های این فیلم موزیکال که از شاخصه های 
اصلی آن به حساب می آید، توسط سعید شهرام، آهنگساز ایرانی 
ساکن آمریکا ساخته و ضبط شده است. صداگذاری فیلم را نیز 

بهمن اردالن در استودیو بهمن انجام داده است.

رومنایی از پوسرت »خاله قورابغه« 
در آستانه اکران

سوءاستفاده از دالر 4200 تومانی به بهانه واردات خاک خواب گربه!

مونسان:  تالطم های ارزی تاثیری در رشد صنایع دستی ندارد

و  شهبازیان  فریدون  رهبری  به  ایران  ملی  ارکستر 
جهانی  جام  در  اجرا  از  پس  عقیلی،  ساالر  خوانندگی 
جمهوری  در  ایران  فرهنگی  هفته  مناسبت  به  روسیه، 
آذربایجان از پنجم تا نهم تیر به این کشور می رود و ششم 
و هشتم تیر ساعت ۱۹ در باکو و گنجه به اجرای برنامه 

می پردازد.
شهبازیان،  فریدون  از  تهی«  »جام  قطعات  اجرا  این  در 
»ساغر- ساغرم شکست ای ساقی« از همایون خرم، »بهار 
شعر  و  است«  خدایی  مستی  شور  این  من  در  عاشق- 
محلی بختیاری »دست به دستمالم نزن جونم« از روح اهلل 
خالقی، از »خون جوانان وطن- هنگام می و فصل گل و 
گشت چمن شد« از عارف قزوینی، »خوشه چین- من که 
فرزند این سرزمینم« از نصراهلل زرین پنجه، »ایران- ایران 
فدای اشک و خنده تو« از بابک زرین، »جام مدهوشی – 
می و میخانه مست و می کشان مست« از علی تجویدی و 

سرود »گل« از حسین دهلوی نواخته می شود.
قطعه  کنسرت  این  در  ایران  ملی  ارکستر  همچنین 

آذربایجانی »ایریلیق« از علی سلیمی را اجرا می کند.

 ساالر عقييل به آذرابيجان 
مي رود

جواد یساری خواننده قدیمی در قالب موسیقی با فیلم »دشمن زن« 
به عرصه فعالیت مجاز بازگشت.

به گزارش تسنیم ،بازگشت جواد یساری به عرصه مجاز با سکانسی 
از »دشمن زن« صورت می گیرد که او در شمایل شخصیت حقیقی 
خود که یک آوازه خوان بوده به یک رستوران سنتی رفته و همراه با 
گروهش به آوازخوانی می پردازد آن هم در حالی که سام درخشانی 
و بهرنگ علوی بازیگران اصلی »دشمن زن« به عنوان مشتری به 
رستوران آمده اند. »دشمن زن« ساخته کریم امینی، یک کمدی-

موزیکال-رمانتیک و تازه ترین محصول موسسه سینمایی پویافیلم 
است که داستانی مفرح درباره به چالش کشیده شدن افکار آدمهایی 

را بیان میکند که در ظاهر ضّدزن به نظر میرسند.
این کمدی پربازیگر از حضور چهره هایی نظیر سام درخشانی، گوهر 
خیراندیش، بهاره کیان افشار، الناز حبیبی، بهرنگ علوی، مریم 
سعادت، مونا شناس، سیروس همتی، هاوار قاسمی، سپیده مراد پور 

و با هنرمندی امیرحسین آرمان سود می برد.
حسین فرحبخش و عبداهلل علیخانی تهیه کنندگی فیلم را برعهده 
داشته اند و فیلم که با پخش »پویافیلم« روی پرده رفته در کمتر از 

یک هفته در مرز نیم میلیارد فروش است.

جواد یساری روی پرده سیمنا 
یم رود

نوبت دوم

مرحله داوری سومین جشنواره »بچه های محراب« در رشته های مکبری و مؤذنی با حضور 
۵ هزار و ۳۳۲ کودک و نوجوان شهر تهران از ۲۹خرداد در مساجد محوری مناطق ۲۲گانه 

شهر تهران آغاز می شود.
به گزارش رسانه خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ملوک سیدآبادی دبیر 
اجرایی سومین جشنواره بچه های محراب و رییس فرهنگ سرای اخالق با اشاره به ثبت 
نام از کودکان و نوجوانان مکبر و مؤذن مساجد مناطق ۲۲گانه شهر تهران از ابتدای ماه 
مبارک رمضان گفت: پس از اعالم فراخوان و مکاتبه با ائمه محترم جماعات مساجد سطح 
شهر تهران در طول ماه مبارک رمضان، تا کنون ۵ هزار و ۳۳۲ نفر از کودکان و نوجوانان 
با مشارکت مدیریت های فرهنگی هنری مناطق ۲۲ گانه برای شرکت در مرحله داوری 

سومین جشنواره بچه های محراب ثبت نام کرده اند.
وی افزود: ثبت نام شدگان از ۲۹ خرداد تا ۱۴ تیر ماه طبق جدول زمان بندی در مساجد 
محوری مناطق ۲۲ گانه در مرحله داوری سومین جشنواره »بچه های محراب« شرکت 

می کنند.
به گفته وی، با هماهنگی کمیته فنی جشنواره، در مدت ۱۷ روز، هیئت داوران با حضور در 
مساجد محوری هر منطقه، کودکان و نوجوانان شرکت کننده در رشته مکبری )رده سنی ۸ 
تا ۱۲ سال( و  رشته مؤذنی )رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال(، بر اساس شاخص های صوت، لحن، 

صحت قرائت،  فصاحت و رعایت ترتیب ارزیابی می شوند.
سیدآبادی ادامه داد: بر اساس نظر هیئت داوران، پس از برگزاری مرحله داوری در هر منطقه 
۳ نفر در رشته مکّبری و ۳ نفر در رشته موّذنی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند، 
انتخاب می شوند و به همه شرکت کنندگان در مرحله داوری نیز هدیه ای به رسم یادبود از 

طرف دبیرخانه جشنواره اهدا می شود.
به گفته دبیر اجرایی سومین جشنواره »بچه های محراب«، مرحله داوری جشنواره، سه شنبه 
۲۹ خرداد در مسجد امام حسن مجتبی )ع( )منطقه۱۴(، چهارشنبه ۳۰ خرداد در مسجد 
چهارده معصوم )ع( )منطقه ۱۹(، جمعه یکم تیر در مسجد توتونچی )منطقه ۱۱(، یکشنبه 
سوم تیر در مسجد خاتم االنبیاء )منطقه ۸(، دوشنبه چهارم تیر در آستان امامزاده صالح 
فرحزاد )منطقه ۲( و مسجد انصار الحسین )ع( )منطقه ۱۳(، سه شنبه پنجم تیر در مسجد 
ارشاد )منطقه ۲۰(، پنجشنبه هفتم تیر در مسجدالنبی )ص()منطقه ۲۱( و مسجد امام 
حسن عسکری )ع()منطقه ۱۷(، جمعه هشتم تیر در مسجد شهید بهشتی )منطقه ۴( و 
مسجد الرحمن )منطقه ۶( و مسجد امام حسن مجتبی )ع( )منطقه ۱۶(، یکشنبه ۱۰ 
تیر در مسجد اعظم تهران )منطقه ۷( و مسجد المهدی )عج( )منطقه ۱۸( و مسجد امام 
رضا )ع( )منطقه ۲۲(، دوشنبه ۱۱ تیر در مسجد مفتخر )منطقه ۱( و مسجد خاتم االنبیاء 
)منطقه ۱۲(، چهارشنبه ۱۳ تیر در مسجد الزهرا )س( )منطقه ۱۵( و مسجد امام جواد )ع( 
)منطقه ۱۰( و مسجد حضرت یوسف )ع( )منطقه ۹( و پنجشنبه ۱۴ تیر در مسجد علی 

ابن ابی طالب )ع( )منطقه ۵(  برگزار می شود.
رییس فرهنگ سرای اخالق افزود: در آیین اختتامیه جشنواره که پنجشنبه ۲۱ تیر در 
حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( با حضور رییس و معاونان سازمان فرهنگی هنری 
شهرداری تهران، مدیران فرهنگی هنری مناطق ۲۲ گانه، روسای فرهنگ سراها و جمعی 
از شخصیت های فرهنگی و مذهبی برگزار می شود، از ۱۳۲ مکبر و مؤذن کودک و نوجوان 
برگزیده مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با اهدای لوح تقدیر و جایزه تقدیر می شود و از یکی از 

پیشکسوتان عرصه مؤذنی و مکبری شهر تهران نیز تکریم می شود.
دبیرخانه سومین جشنواره »بچه های محراب« در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان 
شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع است و شماره تلفن ۳۳۳۵۵۰۳۶ آماده پاسخگویی 

به پرسش های احتمالی شرکت کنندگان است.

 آغاز داوری سومین 
جشنواره »بچه های محراب«


