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خودروسازان فرانسوی در ایران

 ماندنی شدند   

فراخوان دولت به ۲۵۰ هزار بیکار

 با طرح نوسازی بافت های فرسوده

 پیش بینی افزایش ۲ برابری سطح 

روابط اقتصادی ایران و قزاقستان
روزهای  در  شده  منتشر  اخبار  برایند   ، زمان  گزارش  به 
برجام،  از  آمریکا  خروج  علی رغم  که  می دهد  نشان  اخیر 
خودروسازان مطرح بین المللی از جمله خودروسازان فرانسوی 

پژو، سیتروئن و رنو در ایران مانده...

به گزارش زمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم برنامه ساالنه 
نوسازی 100 هزار مسکن در بافت های فرسوده وناکارآمد شهری، 
گفت: ساالنه ۲۵0 هزار فرصت شغلی در طرح نوسازی بافت های 

فرسوده ایجاد و این برنامه ارتباط مستقیمی...

به گزارش زمان ، وزیر صنعت در حاشیه اجالس بین المللی اقتصاد 
)آستانه فروم(  گفت: اگر از دو موافقت نامه کنسولی و بانکی ایران 
و قزاقستان درست استفاده شود و روابط کارگزاری بین بانک های 

ایران و قزاقستانی در حوزه یورو برقرار شود... 737

باقی ماندن تحریم ها

 و حفظ همزمان برجام شدنی نیست

وزیر نفت: در بیانیه اوپک 

به هیچ عددی اشاره نشده است                     

تشکیل کارگروه برخورد با 

سوداگران ارز، سکه، مسکن و خودرو               
به گزارش زمان ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حفظ برجام 
جهانی  جامعه  برای  آزمونی  را  چندجانبه  دستاوردی  بعنوان 
برشمرد و تاکید داشت: چنانچه اهداف مورد نظر ایران از این 

توافق حاصل نشود، امکان حفظ آن ناممکن است.

به گزارش زمان ،زنگنه:در بیانیه اوپک به هیچ عددی اشاره نشده است 
اما می گویندیک میلیون بشکه به تولید اعضای اوپک اضافه می شوددر 
ر این بیانیه گفته شده است آنهایی که بیش از 100 درصد به توافق قبلی 

متعهد بوده اند، پایبندی شان را باید به 100 درصد برسانند.

به گزارش زمان ،رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربا اشاره به دستور 
رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازاروبررسی نوسانات در قیمت 
برخی کاالهای مورد نیاز مردم،از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی 

قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد. 267
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سرمقاله

کمپیِن نَه به »سندروم اردک«

نگاه روز
دست دالالن را از بازار خودرو 

قطع می کنیم 

کمپین »نه به خرید« جلوی 
دالالن می ایستد؟             

»سندروم  اصطالح 
در  اخیرا  اردک« 
نقطه  مجازی،  فضای 
به  را  جالبی  نظراِت 
خود جذب کرده است. 
توسط  اصطالح،  »این 

پژوهشگران دانشگاه استنفورد بعد از بررسی 
پست های مجازی چند دانشجو که خودکشی 
کرده بودند ابداع شد. اگر به شنا کردن اردک 
در آب توجه کنیم ما تنها قسمتی از بدن او 
را می بینیم که به آرامی بر روی آب درحال 
حرکت است، درحالی که متوجه تقالی این 
می  تکان  را  خود  پاهای  تالش  با  که  اردک 
تا حرکت کند، نمی شویم.دانشجویانی  دهد 
هم که خودکشی کرده بودند تصاویری شاد یا 
نقل قول هایی امید بخش از خود منتشر کرده 
بودند که به ظاهر نشان می داد آنان بسیار شاد 

و خوشبخت هستند ...
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2 الهام آمرکاشی

مجید سلیمی بروجنی        

3

رویای ملت ایران را
 روی دوشم احساس می کنم 

کی روش: دیداربرابر پرتغال 
پلی برای صعود به دور دوم خواهد بود 

به گزارش زمان، رییس اداره سرطان وزارت بهداشت با بیان اینکه سرطان اگر درست مدیریت و درمان شود، می تواند یک بیماری مزمن و کمتر کشنده باشد، اظهار کرد: در وزارت بهداشت برنامه ملی مدیریت 
سرطان را برای بهبود نتایج درمان این بیماری در دستور کار داریم که چهار جزء اصلی شامل پیشگیری از بروز سرطان، تشخیص زود هنگام سرطان، درمان سرطان و مراقبت های تسکینی دارد. 

مهم ترین دالیل بروز وافزایش سرطان در ایران؛  

شیوه زندگی ناسالم وعوامل محیطی

کی روش: رویای ملت ایران را روی دوشم احساس می کنم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به دیدار 
به مرحله  تیم ملی  انتظار صعود  و  پرتغال  برابر 
این  است  وقت  خیلی  گفت:  جام جهانی  بعدی 
رویایی ملت ایران را روی دوشم احساس می کنم.

به گزارش زمان به نقل ازمهر، کارلوس کی روش 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  دیروز  تمرین  در حاشیه 
اشاره  پرتغال  برابر  ملی  تیم  دیدار  آخرین  به 
کامل  را  ریکاوری  تمرینات  باید  گفت:  و  کرد 
کنیم. تیم ملی کار بزرگ و مهم در پیش دارد. 
بازی  مهمترین  و  ترین  جذاب  پرتغال  با  بازی 
امیدوارم  که  است  ایران  در  حضورم  سال  چند 
سرمربی  باشیم.  داشته  خوبی  نمایش  بتوانیم 
تیم ملی فوتبال ایران در مورد اهمیت این دیدار 
خاطرنشان کرد: قطعا دیدار با پرتغال مهمترین 
بازی ماست. ما می توانیم با پیروزی برابر پرتغال 
پیدا  راه  جهانی  جام  رقابتهای  بعدی  مرحله  به 
دیدار  مهمترین  بازی  این  همین  برای  کنیم. 
ماست. کارلوس کی روش با تاکید بر اینکه قبل 
از حضور در روسیه کسی تصور این نتایج را نمی 
کرد گفت: با بازیهایی که داشتیم باعث شدیم که 
این رویا همچنان زنده بماند. ما شرایط متفاوتی 
پیروزی  با  امیدواریم  و  را پشت سر می گذاریم 
انتقاد  با  ادامه  پرتغال صعود کنیم. وی در  برابر 
بازیکنان  گفت:  اسپانیا  برابر  ایران  دیدار  داور  از 
داور صحبت می کردند.  با  دائم  به طور  اسپانیا 
با  داور  بود.  دوگانه  تیم  دو  بازیکنان  با  او  رفتار 
بازیکنان اسپانیا با محبت بود اما با بازیکنان ما 
بسیار رفتار خشن و غیر قابل قبولی از خود نشان 
می داد. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: 
رفتار این داور به داور چهارم هم رسیده بود به 
گونه ای که من مجبور شوم و بروم به او بگویم 

اگر می خواهد من را بزند مشکلی ندارم! سرمربی 
تیم ملی ایران ادامه داد: من نمی دانم دلیل بودن 
اشتباهات  باید  این  چیست؟  برای  چک  ویدئو 
انسانی را به حداقل برساند اما این اتفاق نیفتاد. 
ما بیشتر از پانصد بار فیلم گل را دیدیدم که گل 
ما سالم بود. کی روش در مورد انتظاری که مردم 
ایران دارند و رهبر معظم انقالب هم پیام تشکر 
این ملت را خیلی  اند گفت: آرزوی  صادر کرده 
وقت است که من روی شانه هایم احساس می 
اگر  شدند  بلند  خواب  از  دیر  افراد  برخی  کنم. 
قرار بود از تیم ملی ایران حمایت شود باید این 
حمایت ها سر وقت می رسید.سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران ادامه داد: امیدوارم این بار بتوانیم از 
این اتفاقات درس بگیریم. همان دسته از افرادی 
که همیشه به برنامه های تیم ملی بی احترامی 
که  چرا  بگیرند.  درس  همیشه  بار  یک  کردند 
ایران  فوتبال  در  چیزی  گذشته  سال  در هشت 
افزود: بعد  تغییر نکرده است.کارلوس کی روش 
از جام جهانی برزیل برنامه هایم را اعالم کردم 
اما توجهی نشد، برای جام ملت های آسیا همین 
شرایط رخ داد و کسی اهمیتی به برنامه ها نداد 
و درسی نگرفت. امیدوارم این بار مسئوالن درس 
بگیرند و بدانند برنامه هایی که ما داریم باید اجرا 
قلبم خیلی  از صمیم  کرد:  شود.وی خاطرنشان 
تشکر می کنم از همه حمایت هایی که صورت 
گرفته است ولی االن این جمالت دیگر روزهای 
تواند  نمی  دیگر  را  دادیم  دست  از  که  تمرینی 
برگرداند. همین طور بازی های تدارکاتی که از 
دست دادیم را نمی توانیم برگردانیم.وی در مورد 
اینکه قراردادش تمدید شده است گفت: همانطور 
که گفتم االن زمانی نیست که بخواهیم در مورد 

آینده صحبت کنیم. باید در مورد حال صحبت 
کنیم. ما صحبت های رسمی با همدیگر داشته 
ایم اما االن می خواهم در مورد بازی با پرتغال 
تمرکز کنم. بین من و فدراسیون فوتبال مشکلی 
وجود ندارد. چیزی که مهم است بازی با پرتغال 

است. 
بعد از این می توانیم در مورد آینده صحبت کنیم. 
کی روش در مصاحبه ای هم که با رسانه های 
با  دیدار  داور  از  انتقاد  به  بازهم  داشت  خارجی 
اسپانیا پرداخت و گفت: وقتی بحث تکنولوژی به 
میان می آید نباید از اشتباه انسانی صحبت کرد. 
گلی که ما به ثمر رساندیم درست بود چون توپ 
را آزمون لمس نکرد. اما داور این گل را نپذیرفت. 
االن  اما  ویدئو چک  از  دفاع می کردم  قبال  من 

نشان داد که اشتباه هم هست. 
وی ادامه داد: امیدوارم که در بازی با پرتغال دیگر 
نباشیم چرا که دیگر جای  شاهد اشتباه داوری 
جبران نیست. من از مسئوالن فیفا هم پرسیدم 
که باالخره داور وسط داور است یا وار؟ وقتی داور 
وسط هست دیگر وار نباید تصمیم گیر باشد. این 
نه  بدهد  بیشتری  اعتبار  به داوری  باید  سیستم 

اینکه با این هم اشتباهات بیشتر شود. 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از انتخاب 
اسپانیا  با  برای دیدار  از آمریکای جنوبی  داوری 
یک  که  دارد  دلیلی  چه  دانم  نمی  من  گفت: 
انتخاب  بازی  این  برای  را  زبان  اسپانیولی  داور 
کردند. من االن نگران داور بازی با پرتغال هستم. 
را در  اسپانسرهایش می خواهند رونالدو  فیفا و 
روسیه نگه دارند و این ممکن است روی داوری 
اشتباه  پرتغال  با  امیدوارم در دیدار  تاثیربگذارد. 

داوری علیه ما نباشد. 
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کمپیِن نَه به »سندروم اردک«
*الهام آمرکاشی 

فضای  در  اخیرا  اردک«  »سندروم  اصطالح 
مجازی، نقطه نظراِت جالبی را به خود جذب 

کرده است.
دانشگاه  پژوهشگران  توسط  اصطالح،  »این 
استنفورد بعد از بررسی پست های مجازی چند 
دانشجو که خودکشی کرده بودند ابداع شد. اگر 

به شنا کردن اردک در آب توجه کنیم ما تنها قسمتی از بدن او را می بینیم 
که به آرامی بر روی آب درحال حرکت است، درحالی که متوجه تقالی 
این اردک که با تالش پاهای خود را تکان می دهد تا حرکت کند، نمی 
شویم. دانشجویانی هم که خودکشی کرده بودند تصاویری شاد یا نقل قول 
هایی امید بخش از خود منتشر کرده بودند که به ظاهر نشان می داد آنان 
بسیار شاد و خوشبخت هستند در صورتی که خارج از شبکه های مجازی 
و در دنیای واقعی با مشکالت روحی زیاد دست و پنجه نرم می کردند. 
در واقع مبتالیان به »سندرم اردک« کسانی هستند که تالش می کنند 
همواره تصویری شاد و خوشبخت از خود در فضای مجازی نشان دهند در 
صورتی که در دنیای واقعی با مشکالت زیادی مواجه هستند. اگر کمی به 
فضای مجازی دقت کنید متوجه می شوید که متاسفانه افراد زیادی در آن 
مبتال به سندروم اردک هستند که به صورت افراطی سعی در شاد نشان 
دادن خودشان و عکس یا فیلم گذاشتن از خوش گذرانی هایشان هستند 
و این تصویری دور از واقعیت را به افراد نشان می دهد که تبعات روانی 
و اجتماعی منفی برای جامعه به همراه دارد. در تعریف سندروم اینچنین 
آمده: »معموال وقتی چند عالمت همراه یکدیگر در بیماری دیده می شود 
و کسی که متوجه آن شده نمی تواند علت خاصی برای بروز آن عالئم بیابد 
به مجموعه آن عالئم، سندروم می گوید«.با تعاریف ابتدایی، جامعه کنونی 
را درنظر بگیرید که سهم پرداختن به فناوری های ارتباطی مجازی و رسانه 
های دیجیتال در زندگی افراد هرروز بیش از گذشته می شود و به تبع، اثرات 
خاصی بر نحوه زندگی و نگرش افراد می گذارد.در نظرسنجی ملی ایسپا که 
سال گذشته اقدام به اجرای نظرسنجی ملی در خصوص آمار جدید از حضور 
ایرانی ها در شبکه های اجتماعی داشته است، نتیجه گیری شده: 38 درصد 
مردم کشور عضو تلگرام بوده اند که سال گذشته با افزایش 17 درصدی به 
55 درصد افزایش پیدا کرده اند. همچنین در سال95، 17 درصد مردم 
عضو اینستاگرام بوده اند که این میزان در سال گذشته با رشد 6درصدی 
به 23 درصد افزایش پیدا کرده است.با رونِد صعودی در استفاده از شبکه 
های مجازی، تعدد ظهور و بروزِ عکس هایی که در اینگونه فضاها به اشتراک 
گذاشته می شود در حال افزایش است و بحث قابل مطرح این مورد است که 
اغلب عکس ها تنها از زوایای شاد و خوشبخِت انسان ها نشان داده می شود 
و حفره های خالی و تنهایی که در بطن هریک از افراد وجود دارد هیچگاه 
در عکس ها به اشتراک گذاشته نمی شود.افراد عادت کرده اند از خوردن ها، 
پوشیدن ها و خندیدن هایی عکس بگذارند که شاید حجِم چنددقیقه ای 
در زندگی شان دارد اما بستر فکرِی تفکرها و تمرکزهایشان سمت و سوی 
دیگری دارد.نگاه های متفاوتی در این میان وجود دارد. عده ای برای چشم 
و هم چشمی، افرادی برای عرض اندام و گروهی برای نشان ندادِن بُعِد 
تاریک خود )حتی برای خودشان(، رخدادهای شاد زندگی را حتی خصوصی 
ترین هایش را در مأل عام تقسیم می کنند. هیچ صفحه ای در شبکه های 
مجازی از اتفاقات و حادثه های تلخ و شکست ها، حرف و عکسی نمی 
گذارد و بیشتر افراد تمایل دارند لحظات خوب را برای عکس ها و یادداشت 
ها انتخاب کنند.در این میان یکی از ضروریاتی که در این فضاهای متفاوت 
اعم از فکری- فلسفی- هنری و... نیاز به رسیدگی دارد، مدیریِت عکس هایی 
است که تنها از زوایای شاد و گویی خوشبخت از زندگی ها نشان داده می 
شود، مدیریتی که از سوی بینندگان و خوانندگان در زندگِی شخصی شان 
الزم است صورت بگیرد و از مقایسهء نقاِط خوِب مجازِی دیگران که به 
اشتراک گذاشته شده با حقیقیِت خودشان اجتناب کنند که به گفتهء تئودور 
روزولت )Theodore Roosevelt(- بیست و ششمین رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا از حزب جمهوری خواه؛ »مقایسه، دزد شادی است«.

در پژوهشی که در سایت جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان منعکس 
شده و به بررسِی رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی فیس بوک و سالمت 
اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان پرداخته، در نتیجه گیرِی مبحث آمده: 
»در تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که بین میزان استفاده از شبکه 
اجتماعی فیس بوک و سالمت اجتماعی دانشجویان رابطه معناداری وجود 
دارد که البته این رابطه در جهت معکوس بود بدین معنا که با افزایش میزان 

استفاده از شبکه فیس بوک سالمت اجتماعی کاربران کاهش می یابد«.
با نگاه به موارد ذکر شده، حجم استفاده از کاربران مجازی رو به افزایش، 
تنوع عکس های رنگی رو به گسترش، خألهای تنهایی افراد رو به صعود و 
نشاط و خرسندِی واقعی رو به کاهش است و قاطعانه می توان گفت: تنها 
راه مقابله با »سندروم اردک« که هرروز در حال گسترش است، نگاه جدی 
افراد به خود- تعدیِل انتظارات خویش و رضایتمندی از اکنون و ساخِت آینده 
ای است که افراد دیگر، تأثیر چندانی در آن ندارند و شایسته است در این 
وانفسای خودنمایی های ظاهری و زرق و برق های مجازی و خنده های به 
ظاهر الکچری، کمپین نه برای توقِف ظاهرسازی هایی صورت بگیرد تا شاید 
از گسترش و اپیدمِی سندروم اردک جلوگیری شود و از رواِل انتشار هرروز 
عکس هایی که از ظاهر آرام افراد به اشتراک گذاشته می شود به حقیقی 
زندگی کردن هایی برگشت که تقویت کنندهء نقاِط مثبت واقعی و باطنی 

هر فرد است.
elhamamerkashi@ymail.com

طرح اختصاص سهمیه ورود زنان 
به مجلس در حال تدوین 

رییس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت: این فراکسیون در حال 
تدوین طرحی برای اختصاص سهمیه ورود نمایندگان زن به مجلس است.

پروانه سلحشوری با انتقاد از این که هم اکنون برای ورود بانوان به مجلس 
سهمیه خاصی وجود ندارد، اظهارداشت: رای مردم به 17 نماینده زن در 
انتخابات مجلس دهم نشان داد که جامعه خواهان حضور بیشتر نمایندگان 
زن در خانه ملت است.وی تصریح کرد: باتوجه به قانون انتخابات، ممکن 
است در یک دوره چند نماینده زن به مجلس راه پیدا کنند و در دوره ای 
دیگر هیچ زنی رای نیاورد.وی افزود: این در حالی است که در کشورهای 
مختلف سهمیه خاصی برای ورود زنان به مجلس وجود دارد برای مثال 
در عربستان 20 درصد کرسی های نمایندگی مجلس، در افغانستان 27.7 
درصد کرسی ها در اختیار زنان است و در کشور پاکستان نیز 70 نماینده 

زن باید در مجلس حضور داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس طرحی که هم 
اکنون در مجلس شورای اسالمی با همکاری مرکز پژوهش ها در حال 
تدوین است، تالش داریم برای ورود زنان به خانه ملت سهمیه خاصی در 
نظر بگیریم.سلحشوری یادآور شد: یکی از پیشنهادهای این فراکسیون در 
شهرهای بیش از یک نماینده، اختصاص سهمیه حداقل به یک زن به نسبت 
نمایندگان آن شهر است که البته این پیشنهاد بجز کالن شهرها است.وی 
ادامه داد: یکی از دالیلی که شاهد حضور دو برابری زنان در مجلس بودیم 

اختصاص سهمیه احزاب به بانوان بود. 
در انتخابات مجلس هم زنان با قرار گرفتن در لیست احزاب توانستند در 
مجلس حضور یابند.رییس فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: این طرح 
در مرحله مطالعاتی و پژوهش است و تالش می کنیم تا آخر مجلس دهم 
تصویب شود.سلحشوری همچنین گفت: با وجود دو برابر شدن تعداد زنان 
در مجلس دهم نسبت به مجالس قبلی، حضور تمایندگان زن در این مجلس 
تنها 6 درصد است که البته این هم سهمیه زنان نیست و ممکن است در 
مجلس آتی هیچ زنی در مجلس رای نیاورد.وی ادامه داد: جزییات این طرح 

در حال بررسی است و پس از تکمیل اطالع رسانی می شود.   

رهبرانقالب درگذشت 
حجت االسالم حسینی موسوی

 را تسلیت گفتند

 حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت عالم 
پرهیزگار و معلم اخالق حجةت االسالم حاج سید 

علی اکبر حسینی موسوی را تسلیت گفتند.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، متن پیام رهبر انقالب 
اسالمی به این شرح است:درگذشت عالم پرهیزگار 
و معلّم اخالق جناب حجت االسالم آقای حاج سید 
علی اکبر حسینی موسوی رحمةاهلل علیه را به خاندان 
گرامی و فرزندان محترم و دیگر بازماندگان و نیز به 
شاگردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض میکنم. 
خدمات ارزنده ی این روحانی با اخالص و پر تالش 
چه در آموزشهای سودمند در رسانه ی ملی و چه در 
مجلس شــورای اسالمی و چه در محیط مسجد و 
محراب، معّرف چهره ی نورانی یک عالِم خدمتگزار 
و با ابتکار اســت. از خداوند متعال علّو درجات آن 
مرحوم و رحمت و مغفرت الهی برای ایشان و صبر و 

اجر برای بازماندگانشان مسألت میکنم.

رونمایی از شناورهای نظامی
 تا پایان سال

 معاون صنایــع دریایی وزارت دفاع گفت: در حوزه 
شناورهای نظامی اقدامات خوبی انجام شده و یکی 
از پروژه های بزرگ تا پایان ســال رســماً رونمایی 

خواهد شد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، امیر رستگاری معاون 
صنایع دریایی وزارت دفاع دیروز در برنامه روی خط 
خبر شبکه خبر ســیما با تبریک دستیابی صنایع 
کشور به توان ســاخت موتورهای دیزلی و تأمین 
قطعات آن گفت: حوزه موتورهای دیزلی به عنوان 
یکی از مولفه های خود اتکایی و استقالل صنعتی 
کشورهاست. زیرا حوزه حمل و نقل جاده ای، ریلی، 
دریایــی و نظامی و همچنین مصــارف نیروگاهی 
تحت تأثیر توان ساخت موتورهای دیزلی است.وی 
افزود: دستیابی به این صنعت، بسیار حائز اهمیت 
و استراتژیکی اســت وحدود 15 کشور این توان را 
دارند که خوشبختانه متخصصان داخلی کشور ما 
با اتکاء به توان داخلی، خط تولید بومی برای تولید 
موتورهای دیزلی را ایجــاد کردند.وی درخصوص 
دستاوردهای صنایع دریایی وزارت دفاع تصریح کرد: 
براســاس برنامه ریزی های انجام شده در مردادماه 
سال جاری تعداد زیادی شناورهای جستجو و نجات 
را کــه برای دریابانی نیروی انتظامی تولید شــده 
تحویل آنها خواهیم داد.معاون صنایع دریایی وزارت 
دفاع گفت: امروز سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع 
در حوزه رانش، پیشگام است و از این نمونه می توان 
به تولید موتور بنزینی در ســال 1395 اشاره کرد 
که یک موتور 200 اسب بخاری است که انشاءاهلل 
در پایان امسال، یکی دیگر از موتورهای پرسرعت 
دریایی را رونمایی خواهیم کرد و کشور در این حوزه 
به استقالل می رسد. زیرا به دلیل تحریم هایی که 
وجود داشــت برای تامین این موتورها با مشــکل 
مواجه بودیم.امیررستگاری خاطرنشان کرد: در حوزه 
شناورهای نظامی اقدامات خوبی انجام شده و یکی از 
پروژه های بزرگ تا پایان سال رسماً رونمایی خواهد 
شد که در حوزه دریایی به لحاظ تکنولوژی و قدرت 
بازدارندگی، بسیار مهم و حائز اهمیت است. البته  
هم اکنون در حال مراحل اجرایی تست دریایی آن 

هستیم و این پروژه یکی از پروژه های ملی است.

هشدار گمرک به واردکنندگان 
تلفن همراه مسافری و تجاری

گمرک ایران اعالم کرد، در صورت عدم اظهار تلفن 
همــراه وعدم پرداخت حقــوق ورودی وعدم ثبت 
ثبت کد شناســه بین المللی )IMEI( گوشی ها، 
امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهدداشت و 
مسئولیت آن بامسافر است. به گزارش زمان به نقل 
ازمهر، گمرک ایران اعالم کرد، کلیه مسافران ورودی 
مکلفند حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ ورود به کشور 
نســبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه 
اظهار گوشی تلفن همراه مسافری به آدرس اینترنتی

http://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister اقدام 
کنند. همچنیــن گمرک ایران بــه واردکنندگان 
گوشی تلفن همراه مســافری و تجاری هشدار داد 
تا در ثبت کد شناسه بین المللی )IMEI( گوشی ها 
در سامانه گمرک دقت کنند چرا که در صورت هر 
گونه مغایرت و اشتباه در ثبت این کد با مشخصات 
گوشی تلفن همراه امکان فعال سازی و رجیستری 

وجود نخواهد داشت.
بر این اســاس با رعایت مقررات مسافری و لحاظ 
کردن شرایط غیر تجاری مسافران صرفا یک دستگاه 
تلفن همراه را می توانند در ســامانه ثبت کنند.در 
صورت عــدم اظهار تلفن همــراه و عدم پرداخت 
حقوق ورودی و درج موارد فوق در ســامانه مذکور 
امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و 
مسئولیت آن با مسافر است. تمامی کاالهای وروری 
به کشور از مبادی رسمی گمرکی مجوزدار هستند و 
کنترل های گمرکی انجام و اجازه ترخیص از گمرک 

به کاال داده می شود. 

اخبار

سرمقاله

بهترین شیوه صداقت
 وفای به عهد است

کالمامیر

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس 
جمهور آمریکا چهره ای نا متعادل و ترسو است که 
مأبانه و فضاسازی های  تاجر  با رویکرد  سعی دارد 
کاذب از قبیل: ایران هراسی، مطامع مالی و اقتصادی 

خود را در منطقه دنبال کند.
به گزارش زمان به نقل ازمیزان، در ابتدای جلسه 
دیروز، آیت اهلل هاشمی شاهرودی با تجلیل از حضور 
حماسی و باشکوه ملت بزرگ ایران در راهپیمایی 
روز قدس گفت: برنامه ها و مراسم مختلف معنوی 
در ایام ماه مبارک رمضان، به ویژه راهپیمایی روز 
که  شد  برگزار  گذشته  از  باشکوه تر  امسال  قدس 
بیانگر عمق اعتقاد و تعلق خاطر مردم عزیزمان به 
آرمان ها و ارزش های متعالی انقالب و راه پرافتخار 
امام راحل عظیم الشأن است.رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همچنین با اشاره به اقدام اخیر امریکا 
جمهور  رئیس  داشت:  اظهار  برجام  از  خروج  در 
امریکا چهره ای نامتعادل و ترسوست که سعی دارد 

با رویکرد تاجرمآبانه و فضاسازی های کاذب از قبیل 
ایران هراسی، مطامع مالی و اقتصادی خود را در 
منطقه دنبال کند در حالی که اینگونه رفتارهای 

اعتبار  المللی،  بین  معاهدات  قبال  در  غیرمعقول 
این کشور را بیش از پیش مخدوش کرده و موجب 
بی اعتمادی جهانیان به امریکا شده است.آیت اهلل 

هاشمی شاهرودی افزود: مردم ایران در بصیرت و 
روحیه  با  بی تردید  و  هستند  بی نظیر  هوشیاری 
مقاومت و ایستادگی بر ارزش های خود، ترامپ را 
مانند اسالف خود با شکست مواجه می سازند.وی 
وحدت و تبعیت از رهبری و تالش شبانه روزی را 
وظیفه مهم مسئوالن کشور در شرایط کنونی دانست 
و گفت: راه مقابله با شیطنت های دشمنان، انسجام 
و هم افزایی، رصد دقیق شرایط، هوشیاری در قبال 
توطئه ها و اهتمام هر چه بیشتر به ارائه خدمت به 
مردم عزیز به ویژه حل معضالت و مشکالت اقتصادی 
این گزارش، در جلسه  و معیشتی است.بر اساس 
دیروز مجمع درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
خصوص رفع سه مورد ایرادات وارد بر قانون مبارزه 
با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 
مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ادامه رسیدگی 
به موارد مطرح شده برای تصمیم گیری نهایی به 

جلسات آینده موکول شد.

 رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: حمایت علنی آمریکا از گروه 
تأئید سازمان  المللی مورد  های تروریستی و نقض تعهدات بین 
ملل متحد از جمله توافق برجام سبب بی ثباتی و تداوم بحران 

در منطقه شده است.
شورای  مجلس  رسانی  اطالع  ازپایگاه  نقل  به  زمان  گزارش  به 
اسالمی، شالوا کیکناولیدزه رئیس گروه دوستی پارلمانی گرجستان 
و جمهوری اسالمی ایران با عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو 
کرد.عالءالدین بروجردی در ابتدای این دیدار با ابراز خرسندی از 
روند رو به رشد ارتباطات میان دو کشور، گفت: ظرفیت های فراوانی 

در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بویژه روابط 
پارلمانی میان جمهوری اسالمی ایران و گرجستان وجود دارد که می 
توان از آن در راستای ارتقاء سطح مناسبات دوستانه فی مابین بهره 
برد.نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی، افزود : مجلس 
شورای اسالمی از هرگونه اقدامی در جهت تحکیم و تقویت مناسبات 
فی مابین استقبال و حمایت می کند.وی با اشاره به سیاست اصولی 
جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با تروریسم، گفت: توسعه نیازمند 
برقراری امنیت پایدار و مبارزه همه کشورهای جهان است.وی تصریح 
کرد: سیاست های جنگ افروزانه و حمایت علنی آمریکا از گروه 
های تروریستی و نقض تعهدات بین المللی مورد تأئید سازمان ملل 

متحد از جمله توافق برجام سبب بی ثباتی و تداوم بحران در منطقه 
شده است. بروجردی با ابراز تأسف از  بحران انسانی بوجود آمده 
در یمن، گفت: کشتار کودکان بیگناه ، زنان و افراد غیرنظامی در 
یمن نتیجه حمایت مستقیم آمریکا از عربستان و دخالت در امور 
داخلی یمن است.وی افزود: مردم یمن بعد از سه سال مقاومت با 
حداقل امکانات، مهاجمین را زمین گیر و شکست نظامی فاحشی به 
عربستان و متحدانش وارد کرده اند.رئیس کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در پایان بر تداوم برگزاری 
نشست کمیسیون های اقتصادی دو کشور و اجرایی شدن توافقات 

فی مابین تأکید کرد.

آیتاهللهاشمیشاهرودی:ملتایراندربصیرتوهوشیاریبینظیرهستند

رئیس جمهور آمریکا نامتعادل و ترسو است

حمایت آمریکا از گروه های تروریستی سبب تداوم بحران در منطقه

اتمام حجت ایران با اروپا درباره برجام

معاون سیاسی وزیر خارجه ایران می گوید 
که با خروج آمریکا از برجام، توافق هسته 
از دست داده و در ›آی  را  تعادل خود  ای 
سی یو‹ است؛ اکنون ایران اتمام حجت می 
کند که اروپا باید به جای ایفای نقش پلیس 
خوب، خواسته های این کشور را تامین کند.

پی  در  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
 18 روز  در  برجام  از  آمریکا  خروج  اعالم 
اردیبهشت، حسن روحانی رئیس جمهوری 
اسالمی ایران اواخر اردیبهشت ماه گفته بود 
توافق  در  مانده  باقی  دیگر  کشور  پنج  اگر 
عمل  خود  تعهدات  به  ایران  با  ای  هسته 
کنند و تضمین دهند منافع ایران با ادامه 
برجام محقق می شود ، این توافق علیرغم 
میل آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی خواهد 
ماند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
کردکه  )9می(اعالم  روز 19اردیبهشت  نیز 
در پاسخ به خروج غیر قانونی آمریکا ازبرجام، 
به دستور رییس جمهوری، بررسی خواهد 
برجام  در  مانده  باقی  اعضای  آیا  که  کرد 
ایران  برای  را  آن  کامل  منافع  توانند  می 
تضمین کنند یا خیر و نتیجه این بررسی 
مشخص کننده پاسخ ایران خواهد بود.ایران 
مهلت چند هفته ای برای اروپا تعیین کرد 
برجام  حفظ  برای  را  خود  پیشنهادهای  تا 
مطرح کند.برخی منابع خبری پیش ازآغاز 
نشست کمیسیون مشترک برجام در وین 
گزارش دادند که ایران به کشورهای اروپایی 
و  طرح  ارائه  برای  ماهه  یک  زمانی  مهلت 

پس  برجام  حفظ  برای  اقتصادی  نقشه ای 
ارائه کرده است. حدود  را  از خروج آمریکا 
یک ماه پس ازنشست کمیسیون مشترک 
برجام اینک مقامات جمهوری اسالمی ایران 
اعتبار  پایان  به  با صراحت بیشتری نسبت 
توافق هسته ای با خروج ایران از این توافق 

اروپا هشدار می  به  آن  تبعات  و همچنین 
دهند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی 
وزیر امور خارجه در نشست همکاری های 
ایران و اروپا در بروکسل اظهار داشت: ایرانی 
از برجام فقط  ها می گویند خروج آمریکا  
در  و  است  پلیس خوب  و  بد  پلیس  بازی 
این میان، نقش پلیس خوب  را اروپا بازی 
اروپا  اینکه  بر  تاکید  با  کند.عراقچی  می 
برای کسب اطمینان مردم ایران باید تالش 

کند زیرا اکنون اغلب مردم به آنها اطمینان 
ندارند ، تصریح کرد: اطمینان داشته باشید 
نمی  هم  کنار  در  برجام  و  ها  تحریم  که 
با  وگو  نشینند.عراقچی همچنین در گفت 
شبکه خبری یورونیوز گفت: برجام در آی 
تعادل  آمریکا  خروج  با  زیرا  است  یو  سی 

و  اروپا  اگر  اکنون  و  داده  از دست  را  خود 
دیگر امضاکنندگان برجام می خواهند این 
توافق را حفظ کنند باید فداکاری بیشتری 
کنند و خصوصا عدم حضور آمریکا و تحریم 
های دوباره این کشور علیه ایران را جبران 
کنند.عراقچی درباره خواسته های ایران از 
اروپا گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد اجرای 
ما  برای  است.  برجام  عیار  تمام  و  کامل 
اهمیتی ندارد چگونه اروپا قصد دارد برجام 

را حفظ و تحریم های آمریکا را دور بزند. 
آنچه برای ما اهمیت دارد حضور و ماندگاری 
شرکت های اروپایی در ایران و فروش نفت 
ها  پول  که  خواهیم  می  ما  و  است  خام 
براحتی به حساب ما واریز شود. معاون وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با تاکید 
بر اینکه باید ارتباط بانکی بین ایران و اروپا 
باشد، افزود: این موضوع با اروپایی ها است 
تا راه اصلی را پیدا کنند اما ایران حاضر است 
برای یافتن راه حل و بسته های اروپا برای 
حفظ برجام به اروپا کمک کند.عراقچی با 
بیان اینکه چشم انداز روشن ومثبتی برای 
برجام  حفظ  برای  اروپا  با  مذاکرات  ادامه 
وجود ندارد، در هشداری صریح به اروپایی 
ها تاکید کرد: انتظار ایران به سر آمده است 
هفته  در  برجام  از  ایران  خروج  احتمال  و 
های آینده وجود دارد.در این حال جمهوری 
اسالمی ایران ضمن پایبندی کامل به توافق 
هسته ای و اجرای تعهدات خود که ایران 
اثبات  به  اعتماد  قابل  عنوان شریکی  به  را 
و  عملی  اقدامات  انتظار  در  است  رسانده 
قاطع اروپا است .عراقچی در این خصوص 
تاکید کرد: ما همچنان منتظر و امیدواریم 
تا بسته پیشنهادی اروپایی ها مورد رضایت 
ایران باشد تا ایران از برجام خارج +نشود.

اکنون ایران با طرف اروپایی و سایر مشارکت 
کنندگان باقی مانده در برجام اتمام حجت 
نابودی  پیامدهای  مسئولیت  و  است  کرده 

برجام با طرف اروپایی خواهد بود.   

امیدواری عراقچی به ارایه پکیچ عملی اروپا تا آخر ماه میالدی جاری

 سیدعباس عراقچی عصر دیروزدر نهمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان 
و مدیران اشتغالزای کشور، اظهار کرد: برجام به دلیل خروج آمریکا از این توافق 
در  برجام  اعضای  دیگر  و  ما  و  می برد  سر  به  غیرعادی  شرایط  یک  در  بین المللی 
تالش هستیم که اگر بشود برجام به مسیر خود ادامه دهد و اگر نشد به وضعیت 

قبل برجام و حتی فراتر از آن برمی گردیم.
وی تصریح کرد که سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا به ما قول دادند که یک پکیچ 
عملی برای حفظ برجام و تامین منافع و خواسته های ایران از برجام ارائه دهند و 

ما امیدواریم که تا آخر ماه میالدی جاری این بسته به ما داده شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران حفظ برجام 
بعنوان دستاوردی چندجانبه را آزمونی برای 
جامعه جهانی برشمرد و تاکید داشت: چنانچه 
اهداف مورد نظر ایران از این توافق حاصل 

نشود، امکان حفظ آن ناممکن است.
اکبر  علی  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که 
به منظور شرکت در نشست اسلو و به دعوت 
مقامات نروژ به این کشور عزیمت کرده بود، 
در آخرین برنامه این سفر، در نشست موسسه 
 )NUPI( نروژ  بین الملل  امور  مطالعاتی 
شرکت و در جمع تعدادی از اندیشمندان و 

محققین این موسسه، مقاماتی از وزارتخارجه 
موسسات  دیگر  و  از شرکتها  نمایندگانی  و 
تحقیقاتی نروژ درخصوص مسائل منطقه ای، 
ایراد  بین المللی و توافق هسته ای برجام به 
سخنرانی و بحث و گفتگو با شرکت کنندگان 
این  اتمی در  انرژی  پرداخت.رئیس سازمان 
نشست ضمن اظهار نظر درخصوص اهمیت 
صلح و امنیت در نظام بین الملل معاصر و در 
هم تنیدگی آن با پیشرفت ملتها، نگرانی و 
تالش مستمر جمهوری اسالمی ایران را در 
طی چهار دهه گذشته به این واقعیت معطوف 
دانست و برجام را نیز حاصل چنین رویکردی 

توصیف کرد.صالحی  با مرور سختی های مسیر 
دستیابی به توافقی چند جانبه که در آن هم 
نگرانی های ساختگی قدرت های بین المللی 
از توانمندی های جمهوری اسالمی برطرف 
گردیده و هم به نیازها و حقوق ملت ایران 
در استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای پاسخ 
داده شده است، اشاره کرد.وی حفظ برجام 
بعنوان دستاوردی چندجانبه را آزمونی برای 
جامعه جهانی برشمرد و تاکید کرد: چنانچه 
اهداف مورد نظر ایران از این توافق حاصل 
نشود، امکان حفظ آن ناممکن است و باقی 
ماندن تحریم ها و حفظ همزمان توافق شدنی 

ارائه  با  اتمی  انرژی  سازمان  نیست.رئیس 
استداللهای گوناگون از فریبکاری و خصومت 
تالش  و  آمریکا  مقامات  اخیر  اظهارات  در 
گسترده آنان برای جلب همکاری بین الملل 
به  هسته ای،  توافق  گذاشتن  ناکام  بمنظور 
رژیم  سودجویانه  و  طلبانه  فرصت  اقدامات 
غاصب صهیونیستی نیز تاکید کرد.صالحی 
همچنین با تشریح مواضع جمهوری اسالمی 
گفتگوی  ای،  منطقه  مسائل  خصوص  در 
فراگیر میان قدرت های اصلی منطقه ای را 
تنها راه حل برون رفت از مشکالت منطقه و 

فراتر عنوان کرد.

صالحی: اهداف ایران از برجام محقق نشود، امکان حفظ آن ناممکن است

باقی ماندن تحریم ها و حفظ همزمان برجام شدنی نیست
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 دست دالالن را از بازار خودرو قطع می کنیم

 رئیس ســازمان بازرسی کل کشور در حاشــیه بازدید از گروه صنعتی 
ایران خودرو برنامه های این سازمان را برای از بین بردن قیمت های کاذب 

خودرو تشریح کرد.
به گزارش ایســنا، قاضی ناصر سراج دیروز در حاشــیه بازدید از گروه 
صنعتی ایران خودرو اظهار کرد: بعــد از افزایش ناگهانی قیمت خودرو 
سازمان بازرسی کل کشور به طور مستمر در دو گروه بزرگ خودروسازی 
کشــور حضور داشته و ارتباط مســتقیمی با مدیرعامل ایران خودرو و 
سایر مدیران خودروساز داشتیم تا تمهیداتیصورت گیرد و اقدام عاجلی 
راجع به شکســتن فضای قیمت خودرو که افزایش سرســام آوری در 
حاشــیه بازارداشــته، انجام شود.رئیس سازمان بازرســی کل کشور با 
اشــاره به مذاکرات این سازمان با شرکت های خودروساز داخلی، گفت: 
با ورود ســازمان، شرکت های خودروســاز هم برخورد مثبتی داشتند و 
قول مســاعد همکاری درباره افزایش تولید خودرو و عرضه به بازار داده 
انــد و همان طور که امروز شــاهد بودید، در برخی خطوط تولید مانند 
خط پژو تولید 206 کارگران عنوان کردند که سه شیفته کار می کنند. 
همچنین ســازمان درباره عرضه خودرو توسط خودروسازهای داخلی از 
طریق فروش اینترنتی ورود کرده و بررسی ها درباره میزان تولید و عرضه 
خودرو از ســوی خودروسازها ادامه دارد.قاضی سراج با تاکید بر حمایت 
از خودروســازان داخلی گفت: با توجــه به بیانات و فرامین مقام معظم 
رهبری درباره حمایت از تولید داخلی که اتفاقا شــعار ســال هم است، 
همه وظیفه داریم از تولید داخل حمایت کنیم. ســازمان بازرســی کل 
کشور نیز در راستای این سیاست، وارد بازار خودرو شده و تالش دارد از 
خودروساز داخلی حمایت کند.وی با اشاره به کاهش قیمت خودرو طی 
چند روز اخیر گفت: البته ســازمان بازرسی به این مقدار کاهش قیمت 
خودرو در بازار قانع نیســت و این مسیر را تا واقعی شدن قیمت خودرو 

ادامه خواهد داد.
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار 
درباره احتکار خودرو گفت: من نیز این موضوع را شــنیده ام. ســازمان 
بازرسی موضوع را بررسی کرده است و انشاءاهلل در آینده نزدیک درباره 
این موضوع نظر نهایی خود را اعالم خواهد کرد.قاضی سراج صبح امروز 
در راس هیاتی از بازرســان سازمان بازرسی کل کشور با حضور در گروه 
صنعتی ایران خودرو، ضمن بازدید از خطوط تولید پژو 206 و 2008، با 

کارگران خط تولید و مدیران این شرکت گفت وگو کرد.

گفت وگوی موگرینی و وزیر خارجه هند درباره برجام

 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه هند در دیدار با 
یکدیگر درباره اهمیت حفظ برنامه جامع اقدام مشترک گفت وگو کردند.

به گزارش زمان به نقل ازایســنا، فدریکا موگرینی، مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در بروکســل با سوشما سواراج، وزیر امور خارجه 
هند دیدار و با وی درباره مســائل مختلــف از جمله لزوم حفظ توافق 
هســته ای با ایران گفت وگو کرد.بنا به گزارش پایگاه اینترنتی اتحادیه 
اروپا، سوشما سواراج و فدریکا موگرینی درباره همکاری های سیاسی و 
امنیتی در زمینه های مبارزه با تروریسم و امنیت دریایی رایزنی کردند.  
دو طرف همچنین درخصوص تحوالت منطقه پیرامون اقلیت روهینگیا 
)در میانمار(، افغانســتان، مالدیو و اهمیت حفظ توافق هسته ای با ایران 

گفت وگو کردند.

موافقت الریجانی و روحانی 
باتفکیک مسکن از راه 

رئیس کمیسیون عمران مجلس از تشکیل کمیته 
تفکیک وزارت راه و شهرســازی در هیئت رئیســه 
مجلس و موافقت رؤسای قوای مجریه و مقننه با این 

طرح خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، محمدرضا رضایی کوچی 
درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه 
»راه و ترابری« و »مســکن و شهرسازی« گفت: ما 
معتقدیم که این وزارتخانه امسال باید تفکیک شود 
چون در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی به حوزه 
بسیار بزرگ و سنگینی تبدیل شده است به خصوص 
که حوزه مسکن و شهرسازی تحت الشعاع بخش راه 
و حمل و نقل قــرار گرفته و کمتر مورد توجه واقع 
شده است.وی ادامه داد: اگر وزارت راه و شهرسازی به 
دو وزارتخانه مجزا تبدیل شود، امکان مدیریت مسائل 
پیرامون هر دو حوزه راحت تر خواهد بود.وی افزود: 
در وزارت »مســکن و شهرسازی« جدید باید بخش 
مرتبط با شهرداری ها نیز از وزارت کشور مجزا و به 
وزارت مسکن و شهرسازی ملحق شود. چون جنس 
شهرداری ها از جنس عمرانی و شهرسازی است ولی 
وزارت کشور یک حوزه امنیتی و اجتماعی است که 
تجانس با هم ندارند.رضایی کوچی با تاکید بر اینکه 
تفکیک وزارت راه و شهرســازی و نیز ادغام سازمان 
همیاری شهرداری ها در وزارت مسکن و شهرسازی 
جدید به تصویب کمیسیون عمران مجلس رسیده 
است، یادآور شــد: در هیات رئیسه مجلس کمیته 
مشترکی با کمیسیون عمران برای بررسی این موضوع 
تشکیل شده که متاسفانه سرعت کار در این کمیته 
کند است و ما به این موضوع اعتراض کردیم.نماینده 
مردم جهرم در مجلس با اشــاره به موافقت روسای 
قوای مقننه و مجریه با تفکیک وزارت راه و شهرسازی 
تصریح کرد: در حال حاضر این طرح در بروکراســی 

اداری متوقف شده است.

تظاهرات ضد سعودی فعاالن 
حقوق بشر در آمریکا

در سالگرد حادثه تخریب قبرستان بقیع به دست 
رژیم آل ســعود، صد ها نفر از مردم و مســلمانان 

آمریکا مقابل سفارت عربستان تظاهرات کردند.
به گزارش زمان به نقل ازصداوســیما؛ در سالگرد 
حادثــه تخریب قبرســتان بقیع به  دســت رژیم 
آل ســعود ، صدها نفر از مردم و مسلمانان آمریکا 

مقابل سفارت عربستان تظاهرات کردند.
صدها مسلمان آمریکایی با اتوبوس از شهر شیکاگو 
خود را به واشــنگتن رســانده و مقابل ســفارت 

عربستان سعودی دست به تجمع اعتراضی زدند.

خبرخبر

وزیر کشور با بیان اینکه هیچ گاه نقش بازار را نمی توان در اقتصاد 
کوتاهی  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  با  رابطه  در  گفت:  گرفت،  نادیده 

کردیم.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم روز 

ملی اصناف گفت: بعد از پیروزی انقالب اسالمی، کشور مقطع بسیار 
سخت را پشت سر  گذاشت  و آن زمانی بود که بازار دچار آشفتگی 
شد و تامین و توزیع کاال دچار مشکالت شده بود، ولی هیچ وقت 
مردم احساس نکردند که بازار قصد منفعت طلبی و ثروت اندوزی 

افزود: در این میان و در مقاطع مختلف، همیشه  دارد.وزیر کشور 
مسئوالن  بازار را در کنار خور می دیدند؛ ضمن اینکه با شروع جنگ 
تحمیلی نیز، باز نقش بازار و اصناف بی بدیل بود و نمی توان آنرا 
نقش  حساس،  مقاطع  آن  در  بازار  کرد:  تصریح  گرفت.وی  نادیده 
مهمی را ایفا کرد و هیچ وقت چهره امام را بدون حمایت معتمدان 
بازار نمی توانیم تصور کنیم و هیچ وقت راهپیمایی انقالب اسالمی 
را بدون حضور اصناف نمی توانیم تصور کنیم؛ ضمن اینکه در هیچ 
تحلیل تاریخی و سیاسی نقش تولید و بازار را نمی توان در فرایند 
انقالب و فعالیت های اجتماعی نادیده گرفت.وزیر کشور گفت: بدنه 
دولت و فعاالن اقتصادی،   در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی 
معظم  مقام  که  مقطع  از  کوتاهی  این  البته  و  اند  داشته  کوتاهی 
رهبری نامگذاری کردند، شروع نشده، بلکه از آن روز که انقالب ما 
شروع شد، ما باید در حوزه مقاوم کردن اقتصاد فعالیت می کردیم 
و باید در همه مقاطع و از جمله برنامه های توسعه ای، باید در مقاوم 
افزود: همه کسانی که  اقتصاد کشور گام بر می داشتیم.وی  کردن 
اقتصادی  در حوزه های  و  وارد شوند  در مسایل سیاسی  خواستند 
متاسفانه  ولی  است،  اقتصاد  پایه  ترین  اصلی  استقالل،  که  گفتند 
ما در استقالل اقتصادی نتوانستیم در تراز انقالب حرکت کنیم؛ در 
این میان اگرچه حرکت های قبلی خوبی داشتیم، اما تراز انقالب 
استقالل دیگری را می طلبد؛ استقاللی که در هر مقطع به هر بهانه 
ای آمدند شیر نفت را در اختیار گرفتند و بازار نفت را محدود کردند 

ما در حوزه های اقتصادی دچار تنش و تالطم نشویم.

آگهی مناقصه بانک ملی استان اردبیل
برگزاری مناقصه سامانه دوربین مداربسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش

مورخ  33۵60ه  ت،   /84131 شماره  مصوب  مناقصات  برگزاری  قانون   1۲ ماده  ج  بند  نامه  آیین  اجرای  در 
138۵/07/16 هیئت محترم وزیران، اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل در نظر دارد نسبت به برگزاری 

مناقصه سامانه دوربین مداربسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش خود اقدام نماید. 
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت میگردد تا جهت تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.

دستگاه مناقصه گذار: اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل
موضوع مناقصه: خرید، حمل، نصب و راه اندازی، آموزش و گارانتی 3 ساله سامانه نظارت تصویری

نوع و کییفت سیستم: سامانه نظارت تصویری تحت شبکه مطابق اسناد مناقصه
نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای

نوع تضمین: ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب اداره امور شعب
برآورد پروژه: 8/000/000/000 ریال

مبلغ تضمین: 400/000/000 ریال
تاریخ مهلت دریافت اسناد: از روز دوشنبه تاریخ 97/4/4 لغایت جمعه 1397/4/8.

www.setadiran.ir :محل فروش اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی
مهلت تحویل اسناد: روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 ساعت 10:30 

www.setadiran.ir : محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس الکترونیکی
تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادات: ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 1397/4/19 ساختمان اداره امور شعب استان اردبیل- طبقه 

دوم- اتاق جلسه.
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ فوق پس از واریز مبلغ 1/000/000 ریال بابت خرید اسناد 
مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نموده و در صورت هرگونه سوال یا ابهام با واحد ساختمان و امالک 

مکاتبه و یا با شماره تلفن های 33۲4991۲-04۵ و 33۲487۲3-04۵ تماس حاصل فرمایند.
اداره امور شعب بانک ملی استان اردبیل

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری ماهدشت در نظر دارد اجرای پروژه های: 

1-زیرسازی معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 8/000/000/000 ریال
۲- ادامه زیرسازی بلوار بسیج با اعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال

3- جدولگذاری معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 7/000/000/000 ریال
4- آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار برآوردی 10/000/000/000 ریال

را به پیمانکاران واجد شرایط دارای: 
الف- اساسنامه و اسناد ثبت شرکت و گواهی آخرین آگهی های تغییرات در روزنامه رسمی

ب- گواهینامه تشخیص صالحیت پیمانکاری معتبر مرتبط با موضوع مناقصه 
ج- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی 

د- گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر 
هـ - دارای سوابق اجرایی مرتبط 

سایر  از  آگاهی  و  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  شود  می  دعوت  متقاضیان  از  لذا  نماید.  واگذار 
شرایط از تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/4/7 با در دست 
داشتن اصل و رونوشت اسناد یاد شده نسبت به دریافت اسناد مناقصه از واحد امور مالی )امور 
قرارداد و پیمانها( اقدام و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 37309790-0۲6 تماس 

حاصل فرمایید. 
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

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

شهرداری ماهدشت 

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم
شهرداری نظرآباد در نظردارد به استناد مجوز شماره 184/ش بتاریخ 96/1۲/۲4 شورای محترم اسالمی شهر در نظر 
دارد تعدادی از قطعات سهم شهرداری را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند متقاضیان می توانند با واریز سپرده 

شرکت در مزایده برای هرقطعه قیمت پیشنهادی خود را ارائه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1(قطعات به صورت سهم شهرداری و درمساحتهای مختلف طبق نقشه می باشد.
به شماره  به حساب سیبا  مزایده  به عنوان سپرده شرکت در  را  مبلغ کارشناسی هر قطعه زمین  مزایده ۵ درصد  1( شرکت کنندگان در 

01047467۵7008 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به نام شهرداری واریز و یا معادل آن ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تهیه و ارائه نمایند.
۲( سپرده نفرات اول تا سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری نگهداری وهرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3(پیشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پیشنهادات فاقد سپرده مشروط و مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و اصل گردد ترتیب اثر 

داده نخواهد شد و شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4(جهت دریافت اوراق مناقصه به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند هزینه خرید اسناد مناقصه مبلغ ۵00/000ریال می باشد که باید به حساب 

0104۵340۲100 به نام درآمد شهرداری نظرآباد واریز گردد 
۵( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

6(متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز 97/4/16 پیشنهادات خودرا تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند 
7( کلیه هزینه های آگهی و کارشناسی و هزینه نقل و انتقال اسناد بهعده برنده مزایده خواهد بود.
داریوش یگانه مظهر - شهردار نظرآباد8(رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی به عهده شرکت کنندگان می باشد.

نوبت اول:97/3/۲7 نوبت دوم:97/4/3

 نوبت دوم

آگهی مفقوی
موتور  شماره  و  72-932ه53  ایران  شهربانی  شماره  به  نیسان  وانت  سبز  برگ 
317415 و شماره شاسی PL40EE09831 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.
بهشهر

متن آگهی
فرزند  کیارش  جلیل  آقای  به  ضمائم  و  ودادخواست  رسیدگی  وقت  ابالغ  اگهی 
اکبر-عشرت-نصرت-عزت-ثریا-سهیال- –حبیب-اصغر-علی  طیبه  ها  –خواهان 

جلیلیان  1-زهرا  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  شاطرقاسمی  همگی  شهرت 
ثالث  اعتراض  خواسته  خرمشهر،به  وامالک  اسناد  ثبت  کیارش3-اداره  2-جلیل 
9009976141100068پرونده  دادنامه  شماره  به  سند  اصالت  رای  به  نسبت 
دادگستری  حقوقی  اول  شعبه  از  8909986141100060صادره  کالسه 
کلیه  احتساب  با  آن  نقض  وتقاضای  دوم  و  اول  ردیف  خواندگان  نام  به  خرمشهر 
کالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  این  به  که  ،مطرح  دادرسی  خسارات 
ثبت  خرمشهر  شهرستان  حقوقی  عمومی  9609986141101364شعبه1دادگاه 
ووقت رسیدگی مورخ 1397/5/15ساعت 10تعیین که حسب دستوردادگاه طبق 
بودن خوانده  المکان  مجهول  علت  به  مدنی  دادرسی  آئین  ماده 73قانون  موضوع 
ودرخواست خواهان مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیر االنتشارآگهی می گردد 
انتشار آگهی به دفتردادگاه مراجعه و ضمن  ازتاریخ  تا خوانده ظرف یک ماه پس 
اعالم نشانی کامل خود،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم رادریافت ودروقت مقررفوق 

جهت رسیدگی دردادگاه حاضر گردد.شماره م الف:9/297
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری شهرستان 

خرمشهر-پریسا عباسی

آگهی ابالغ دادنامه
 از طریق روزنامه کثیر االنتشار طبق تبصره ماده 302

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 1-عصمت ویسکرمی فرزند سبز علی خواهان 
خانم فاطمه اسفندیاری دادخواستی بخواسته مطالبه طلب به شعبه دهم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرستان خرم آباد تقدیم کرده که به شماره 961312 بایگانی ثبت گردیده پس 
از طی مراحل قانونی بموجب رای 961312 بایگانی ثبت گردیده پس از طی مراحل قانونی 
بموجب رای شماره 97000294 حکم به محکومیت شمابه پرداخت 1/040/000/000 
ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان و مبلغ 35/930/396 ریال هزینه دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید و در زمان وصول محاسبه می گردد صادر گردیده 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در این شعبه و سپس 
ظرف 20 روز  قابل تجدید نظر در محاکم ذیصالح مرکز استان لرستان می باشد مراتب یک 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه اعتراضی دارید در مهلت قانونی طی دادخواستی رسمی با 
تعیین آدرس دقیق خود بدفتر دادگاه اعالم دارید پس از گذشت مهلت قانونی حکم قطعی 

و قابل اجراء می باشد  
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خرم آباد – حمید گوهری سراب

متن آگهی 
در پرونده کالسه فوق این شعبه آقای حبیب قبادی الوار فرزند امید علی به اتهام جعل 
و کالهبرداری و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت جعفر سهیلی فرزند یداله تحت 
تعقیب قرار گرفته با عنایت به عدم شناسایی متهم و مجهول المکان بودن وی و در اجرای 
مقررات ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه 
از تاریخ صدور آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 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 

 نوبت اول

و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  سازمان  رییس 
صنایع دستی با بیان اینکه متأسفانه حساب اقماری 
گردشگری وجود ندارد گفت: طبق آمارهای جهانی 
سهم گردشگری در ایران نسبت به تولید ناخالص 
داخلی 7.5 درصد است.به گزارش زمان به نقل ازمهر، 
علی اصغر مونسان با بیان اینکه صنعت گردشگری جز 
نادر بخش هایی است که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی اثرگذار است، افزود: در بعد اقتصادی این 
بخش در ایجاد اشتغال با سرمایه اولیه بسیار پایین تر 
نسبت به سایر بخش ها بازدهی باالیی خواهد داشت؛ الزم به ذکر است یکی دیگر از ویژگی 
های این صنعت ایجاد اشتغال پایدار است به واسطه این صنعت است.وی در زمینه ایجاد 
درآمد ارزی و ریالی در کشور موثر است، عنوان کرد: یکی از مهم ترین اهداف مرتبط با صنعت 
گردشگری به مانند دیگر کشورها، کمک این صنعت به ایجاد رونق اقتصادی است. مونسان با 
بیان اینکه در کشور درخصوص آمارهای مرتبط با درآمدهای ناشی از گردشگری، تنها ارز وارد 
شده توسط گردشگران خارجی محاسبه می شود، افزود: متأسفانه در این زمینه حساب اقماری 
گردشگری وجود ندارد و برآورد دقیقی نسبت به سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی 
وجود ندارد، از این رو نیاز است بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سهم گردشگری خارجی و داخلی را در تولید ناخالص داخلی کشور به 
صورت دقیق محاسبه کنند.برای مثال سهم مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری در تولید 
ناخالص داخلی جهان حدود 7 هزار میلیارد دالر درآمد گردشگری به صورت غیرمتسقیم و 
غیرمستقیم در تولید ناخالص داخلی جهان است. که براساس برآوردهای سازمان جهانی سفر، 
سهم گردشگری در اقتصاد ایران حدود 7.5 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است.وی با بیان 
اینکه حمایت از تولید نباید تنها به حوزه های صنعت و کشاورزی محدود شود، اظهار کرد: 

صنعت گردشگری نیز به مانند این بخش ها نیازمند حمایت است.

سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به بررسی الیحه 
الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: شورا با دقت و 
بر اساس موازین شرع و قانون اساسی، این قبیل لوایح 

را بررسی می کند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، عباسعلی کدخدایی 
درباره آخرین وضعیت بررسی الیحه »الحاق دولت 
ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته 
ایراد  اینکه  از  داشت: پس  اظهار  )پالرمو(  فراملی« 
شکلی شورای نگهبان در خصوص مشکل ترجمه ای 

این الیحه در مجلس حل و مجددا به شورا ارسال شد، از هفته گذشته بررسی ماهوی این 
الیحه آغاز شده است.وی افزود: مباحث زیادی در جلسات اخیر شورا هم در مقدمه این الیحه 
و هم در خصوص شرایط وضع شده از سوی مجلس تحت عنوان »حق شرط« و هم در مفاد 
این کنوانسیون صورت گرفته، اما هنوز جمع بندی نشده است که اعالم نظر کنیم.سخنگوی 
شورای نگهبان تصریح کرد: در هفته جاری نیز بررسی این الیحه در جلسات شورا ادامه 
می یابد تا بتوانیم در مهلت 20 روزه قانونی اعالم نظر کنیم.کدخدایی همچنین در خصوص 
آخرین وضعیت بررسی الیحه »اصالح قانون مبارزه با پولشویی« که برخی صاحبنظران آن را 
هموارکننده الزامات گروه ویژه اقدام مالی )FATF( می دانند، گفت: این الیحه نیز در جلسات 
گذشته شورا بررسی شد و به دلیل اینکه اعضای شورا آن را یک الیحه قضایی تشخیص دادند، 
در ابتدا با ایراد شکلی مواجه شد و برای رفع ایراد، به مجلس ارجاع شد تا پس از رفع این ایراد 
شکلی، بعدا در محتوای آن نظر داده شود.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات اخیر 
رهبر معظم انقالب در خصوص پشت پرده برخی کنوانسیون های بین المللی، رویکرد شورای 
نگهبان در بررسی این قبیل مصوبات مجلس چه خواهد بود، تصریح کرد: قطعا شورای نگهبان 
نیز در خصوص این قبیل لوایح، با توجه به موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی، به دقت 

این موارد را بررسی و اعالم نظر خواهد کرد.

سهم 7/5 درصدی
 گردشگری ازاقتصاد کشور

دقت شورای نگهبان
 دربررسی کنوانسیون»پالرمو«

وزیرکشور:دررابطهبااجرای
اقتصادمقاومتیکوتاهیکردیم

تنش های اجتماعی دشمن 
با استفاده از ابزار اقتصادی
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  تغییر بلوار انرژی اتمی کرج به نام ریاضی دان ایرانی 
»مریم میرزاخانی«

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گلستان:

اجازه نمی دهیم حق بازنشستگان به تاراج برود

پیرو درخواست کتبی غدیر مهدوی کلیشمی 
موافقت  و  کرج  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
انرژی  بلوار  شهری،  معابر  نامگذاری  کمیته 
اتمی واقع در منطقه 7 این کالنشهر به پاس 
ارج نهادن خدمات و زحمات ارزشمند ریاضی 
دان برجسته ایرانی مرحومه »مریم میرزاخانی، 

به نام وی تغییر عنوان یافت.
 به گزارش زمان به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
شورای اسالمی شهر کرج، تغییر عنوان این معبر 
از بلوار انرژی اتمی به بلوار مریم میرزاخانی که 
پیرو درخواست کتبی غدیر مهدوی کلیشمی 
عضو شورای اسالمی شهر کرج صورت پذیرفت، 
در یکصد و پانزدهمین جلسه کمیته نامگذاري 

معابرشهری مطرح و مصوب شد.
 1356 اردیبهشت   13 در  میرزاخانی  مریم 
)3 مه 1977( در تهران به دنیا آمد. پدرش 
احمد میرزاخانی مهندس برق و رئیس هیئت 
مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری »رعد« بود. 
در  شرکت  با  ابتدایی  تحصیالت  اتمام  با  او 
اولین دوره جذب استعدادهای درخشان وارد 
دبیرستان فرزانگان تهران )زیر نظر سمپاد( شد. 
مریم میرزاخانی در سال های 1373 و 1374 
)سال سوم و چهارم دبیرستان( از دبیرستان 
فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طالی 
المپیاد ریاضی کشوری شد و بعد از آن در سال 
1994 در المپیاد جهانی ریاضی هنگ کنگ 
با 41 امتیاز از 42 امتیاز مدال طالی جهانی 
گرفت. سال بعد یعنی 1995 در المپیاد جهانی 
ریاضی کانادا با 42 امتیاز از 42، رتبه اول طالی 

جهانی را به دست آورد.
صنعتی  دانشگاه  استاد  محمودیان  عباداهلل   

شریف و از مسوالن برگزاری المپیاد ریاضی 
در گفتگویی پیرامون مریم میرزاخانی که در 
سالنامه شرق 1393 منتشر شده، گفته: در 
درخواست  حدادعادل  دکتر  از   1372 سال 
میرزاخانی(  )مریم  ایشان  دهند  اجازه  کردم 
در المپیاد شرکت کنند چون آن زمان فقط 
را  المپیاد  در  شرکت  امکان  سومی ها  سال 
داشتند و ایشان سال دوم بودند. در نهایت هم 
انتخاب شدند و سال بعد شرکت کردند و خانم 
میرزاخانی طی دو بار شرکت در المپیاد جهانی 

هر دوبار طال گرفت.
مریم میرزاخانی اولین دختری بود که به تیم 
المپیاد ریاضی ایران راه یافت و همچنین اولین 
دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طال 
گرفت. وی اولین کسی بود که دو سال مدال 
بود که در آزمون  اولین فردی  طال گرفت و 
المپیاد ریاضی نمره کامل گرفت. میرزاخانی 
در  ریاضی  لیسانس  فوق  و  لیسانس  دوره 

دانشگاه صنعتی شریف طی کرد. 
دکترای  مدرک  اخذ  با   2004 سال  در  وی 
کورتیس  سرپرستی  به  هاروارد  دانشگاه 
در  فیلدز،  جایزه  برندگان  از  مک مولن، 
دانشگاه های پرینستون و استنفورد به تدریس 
سال 2005  در  بعد  سال  یک  شد.  مشغول 
نشریه پاپیوالر ساینس آمریکا او را به عنوان 
یکی از 10 ذهِن جوان جهان برگزید و تجلیل 
درس  پرینستون  در  مدتی  میرزاخانی  کرد. 
می داد ولی بعد به استنفورد رفت و کار تدریس 
و پژوهش را در آن جا پی گرفت. او در شهریور 
1387 ) اول سپتامبر 2008 ( و در 31 سالگی 

به درجه استادی و این دانشگاه رسید.

صندوق  مدیرعامل  گلستان:  سلیمانی- 
بازنشستگی کشوری گفت: اجازه نمی دهیم حق 
بازنشستگان به تاراج برود و با فساد بخش های 
شرکتی مبارزه می کنیم. جمشید تقی زاده در 
بازنشستگی  های  کانون  با  اندیشی  هم  جلسه 
استان گلستان اظهار کرد: در تاریخ 23 خرداد ماه 
مبلغ چهار هزار و750 میلیارد تومان به حساب 
التفاوت  مابه  شامل  که  شد  واریز  بازنشستگان 

فروردین و اردیبهشت ماه هم بود..
وی تصریح کرد: از آنجایی که می خواستیم قبل از 
عیدسعید فطر این پول به حساب بازنشستگان واریز 
شود اگر کمک های رئیس جمهور، دکتر نوبخت و 

وزیر نبود این پرداخت میسر نمی شد.
تقی زاده با بیان اینکه بازنشستگان استان گلستان 
دو درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهند، 
افزود:  امروز بازدیدی از خانه امید استان داشتم، 
فعالیت های خوبی در این خانه انجام شده که در 
نوع خود استان گلستان و دیگر استان ها نقطه 
عطفی به شمار می رود. وی گفت: من با عشق 
و عالقه برای حل مشکالت بازنشستگان وارد این 
مجموعه شدم  و بنا داریم جعبه سیاه مدیریتی 
صندوق بازنشستگی کشوری را تغییر دهیم و اجازه 
ندهیم حق بازنشستگان مانند گذشته به تاراج برود.

تقی زاده گفت: بحث مبارزه با فساد و اینکه ساختار 
ضد فساد در بخش های شرکتی ایجاد شود یکی 
از اهدافی است که در شرکت هایی که با پول شما 
بازنشستگان خریداری شده است، دنبال می کنیم.

وی تصریح کرد: امروز این نوید را به شما می دهیم 
که در تمام شرکت های متعلق به بازنشستگان که 
کم بازده هستند مدیریت را توانمند کنیم و یا اگر بر 

اثر ناتوانی مدیریت نتوانستند به شما خدمات ارائه 
کنند با واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی 

با پول آن ها وارد بازار سرمایه شویم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در رابطه با 
مسائل معیشتی گفت: در رابطه با آنچه که در بحث 
همسان سازی یا خدمات کشوری مطرح است کار 
ویژه ای را با نمایندگان شروع کردیم و از کانون های 
بازنشستگی تقاضا می کنم نظرات اصالحی خود را 
در طول دو هفته آینده اعالم کنید تا بتوانیم قانون 

خدمات کشوری را جمع بندی کنیم.
نظام درمانی بازنشستگان ساماندهی می شود.

وی با اشاره به بیمه های بازنشستگی و خدمات 
آن ها اظهار کرد: یک بسته حمایتی خوبی برای 
بازنشستگان طراحی شده که شامل بخش بهداشت 
دهان و دندان و قسمت های دیگر است و تالش می 
کنیم تا بحث نظام درمانی سازماندهی شود تا این 

خدمات درمانی از خانه ارائه شود.
وی افزود: یک موضوعی که در هیئت دولت مطرح 
کردیم و به دنبال گرفتن مصوبه آن هستیم این 
است که تمام وزارت خانه ها موظف شوند تمام 
به  کنند  می  ارائه  شاغلین خود  به  که  خدماتی 

بازنشستگان هم ارائه کنند.
تقی زاده با بیان اینکه ما کانون های بی خاصیت 
نمی خواهیم، تاکید کرد: کانون هایی که در مجموعه 
استان ها شکل گرفته است حتما باید توانمند شوند 
تا تمام کارهایی که در صندوق های بازنشستگی 
برون سپاری می شود به خود کانون ها واگذار می 
شود. وی افزود: امیدواریم کانون ها به جایگاهی که 
مد نظر ماست دست پیدا کنند، همچنین نماینده 
کانون باید در صندوق بازنشستگی کشور به عنوان 

نماینده ای از بازنشستگان حضور داشته باشد.

رویکرد هلدینگ فوالد خوزستان تامین 
بازار داخلی

فوالد  هلدینگ  اصلی  رویکرد  فر-اهواز:  وحیدی 
خوزستان تامین بازار داخلی است و تفاوت صادرات 
نسبت به برنامه به دلیل عدم جذب بازار داخلی بوده 
است.محمد کشانی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان 
این مطلب را در نشست ساالنه مجمع عمومی عادی 

ساالنه شرکت بیان کرد.
گزارش  خالصه  کشانی  زمان،  خبرنگار  گزارش  به 
عملکرد هیات مدیره شرکت را طی سال مالی منتهی 
به 29 اسفندماه سال1396 خطاب به مجمع عمومی 

در نشست ساالنه این مجمع ارائه نمود.
این جلسه مطابق آگهی رسمی منتشره، در ساعت 
10 و سی دقیقه صبح روز چهارشنبه سی ام خردادماه 
در محل مجتمع فرهنگی تاالر امام رضا)ع( واقع در 
شهرک نفت اهواز آغاز گردید. این نشست با حضور 
مستقل  مدیرعامل، حسابرس  مدیره،  هیات  اعضای 
نمایندگان سازمان های خصوصی  قانونی،  بازرس  و 
سازی، بورس اوراق بهادار و دارندگان 74 و 29 صدم 
درصد از کل سهام شرکت رسمیت یافت و به موارد 
دستور جلسه قانونی پرداخت. این گزارش حاکیست، 
مدیرعامل فوالد خوزستان در گزارشی که به مجمع 
عمومی ارائه کرد تولید سه میلیون و 765 هزار و 590 
تن شمش فوالد را  که با رشد 4 و شش دهم درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از 17 درصد 
از تولید فوالدخام کشور را شامل می شود، به عنوان 
مهمترین دستاورد تولیدی شرکت ذکر نمود.کشانی 
افزود: فوالد خوزستان به عنوان بزرگترین عرضه کننده 
شمش فوالدی کشور تالش دارد نقش محوری خود را 
در تامین مواد اولیه باکیفیت مطلوب برای شرکت های 

نوردی داخل کشور، به بهترین نحو ممکن ایفا نماید.
وی در تشریح مهمترین دستاوردهای سال 96 فوالد 
خوزستان اظهار داشت: فروش 3 میلیون و 968 هزار 
تن محصول نهایی در بازارهای داخلی و صادراتی و 
همچنین صدور بیش از 2 میلیون و 770 هزار تن 
محصول نهایی به مقصد بازارهای جدیدی در چهارده 
علیرغم همه  بود که  کشور جهان، دستاورد مهمی 

مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها صورت گرفت.
وی افزود: دستاورد شایان توجه دیگری که همزمان با 
اقدامات مهم یاد شده و برای اولین بار در تاریخ شرکت 
بدست آمد، ورود فوالد خوزستان به باالدست زنجیره 
ارزش فوالد بود که با تملک 67 درصد از سهام شرکت 
صنعتی و معدنی توسعه ملی و در راستای اجرایی 
نمودن یک استراتژی ضروری در سرمایه گذاریهای 
فوالد خوزستان محقق گردید. بگفته کشانی کارخانه 
توسعه ملی در سنگان خراسان، دو واحد بزرگ تولید 
کنسانتره و گندله سازی هرکدام با ظرفیت دو و نیم 
میلیون تن را شامل می شود و قابلیت زیرساختهای آن 
در صورت تامین سهمیه سنگ آهن تا پنج میلیون تن 

در هرکدام از بخش ها وجود دارد.

خبر

احیاء یک حلقه چاه در اسالمشهر  

نوری- اسالمشهر: با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال چاه شماره 25 
اسالمشهر بهسازی و احیاء مجدد گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران ، 
مدیر امور آبفای شهرستان اسالمشهر با اعالم خبر مذکور گفت : با عنایت به 
دستور العملهای صادره و تاکید مدیر عامل محترم شرکت در راستای آمادگی 
هر چه بیشتر و تامین و توزیع آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم 
در روزهای گرم و پیک مصرف آب و پیشگیری از هر گونه چالش احتمالی کم 
آبی ، لذا موضوع احیاء و راه اندازی چاههای قدیمی و نیمه فعال شهرستان به 
منظور بهسازی و ورود مجدد به مدار توزیع در دستور کار قرار گرفته و بخشی 

از این طرح انجام شده و بخش دیگر نیز در حال انجام می باشد . 
شفا نظرپور با اشاره به مشخصات پروژه جدید انجام شده در این خصوص یادآور 
شد : پروژه احیاء و بهسازی چاه نیمه فعال شماره ) 25 ( اسالمشهر واقع در 
منطقه بهاران تهران با آبدهی حدودی 10 لیتر بر ثانیه با صرف اعتباری معادل 
350 میلیون ریال از محل اعتبارات جاری و داخلی و با اجرای عملیاتی شامل 
بهسازی و ترمیم اتصاالت سرچاهی ، کف شکنی و خارج سازی امالح و شن 
و ماسه موجود در کف چاه و همچنین عملیات ایرشوک همراه بود . که این 
عملیات از اواسط خرداد ماه جاری آغاز شد و در مدت زمان 10 روزه نیز به 
اتمام رسید و در حال حاضر چاه مذکور با تاسیسات سرچاهی وتجهیزات جدید 

با آبدهی بیش از 23 لیتر برثانیه مجددا در مدار توزیع قرار گرفت . 
مهندس نظرپور خاطرنشان ساخت : در همین راستا عملیات بهسازی 10 حلقه 
چاه نیمه فعال اسالمشهر در دستور کار قرار دارد و مطابق برنامه زمانبندی شده 
در حال انجام است . و انتظار داریم با اجراء و اتمام کل این عملیات بیش از 150 

لیتر بر ثانیه به دبی موجود آب شرب افزوده گردد . 

مهر تایید معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن بر سالمت آب شرب رشت

منکویی- رشت: در پی انتشار گزارشاتی مبنی بر تغییر کیفیت آب شرب 
در برخی از شهر های استان. مدیرعامل آبفای گیالن ضمن تایید سالمت آب 

رشت بر بهداشتی بودن و کیفیت استاندارد آن تاکید نمود.
مهندس سید محسن حسینی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب شهری گیالن علت تغییر در طعم آب و کیفیت آن را جابجایی 
منبع تامین آب تصفیه خانه بزرگ آب گیالن از سد شهر بیجار به رودخانه 
سفیدرود عنوان کرد و گفت: از عصر روز دوشنبه مورخ 28 خرداد منبع تامین 
آب تصفیه خانه بزرگ آب گیالن از رودخانه شهربیجار به رودخانه سفیدرود 
تغییر کرد و شهرهای برخوردار از آب این تصفیه خانه با تغییراتی در طعم و 
کیفیت آب مواجه شدند. وی با تاکید براینکه آب در تمامی شهرهای استان در 
حد استانداردهای ملی است افزود: آب رودخانه سفیدرود نسبت به آب رودخانه 
شهربیجار دارای مواد محلول بیشتری است که این مساله موجب تغییر طعم 

و لب شوری آب شده است.
وی همچنین در ادامه تشریح کرد: آب رودخانه سفیدرود پس از تصفیه ، زالل 
سازی و گندزدایی به آب شرب استاندارد تبدیل و پس از آن وارد شبکه آب 
آشامیدنی شده است. مدیرعامل آبفای گیالن همچنین تصریح کرد: معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان نیز بر کیفیت و بهداشت آب نظارت دارد 
و عالوه بر کنترل کیفیت آب و نمونه برداری های روزانه از سوی دفتر کنترل 
کیفی شرکت ، مراکز بهداشت استان نیز بر سالمت آب نظارت کامل داشته و 

مطلوبیت آن مورد تایید است.
و نتایج آزمایشات باکتریولوژی و فیزیکوشیمیایی انجام شده بر روی آب تصفیه 

خانه طی روزهای اخیر نیز همواره در حد استاندارد آب شرب بوده است.

خبر

فرماندار ویژه شهرستان کرج با قدردانی از اهتمامی 
که برای طبیعت صورت گرفته است؛ گفت: باید در 
حفظ و حفاظت از منابع طبیعی کوشا باشیم و این 
پاکداشت را به یک فرهنگ اجتماعی و فراگیر در 

جامعه تبدیل کنیم.
به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی معاونت 
 « کرج؛  شهرستان  ویژه  فرمانداری  و  استانداری 
مهندس سیروس شفقی« صبح جمعه اول تیرماه 
در مراسم روز » پاکداشت طبیعت« که با حضور 
» دکترمحمدعلی نجفی« استاندار البرز و جمعی از 
مردم و مسئوالن در مسیر گردشگری جاده کرج به 
چالوس در بخش آسارا برگزار شد؛ با مثبت خواندن 
این حرکت اجتماعی گفت: برخورداری از نعمت 
هوای سالم و پاک را مرهون طبیعت پاک هستیم 

و باید بیش از پیش در جهت حفظ آن کوشا باشیم.
طرح  این  اندرکاران  دست  از  قدردانی  با  شفقی 
نهادینه  و  فرهنگسازی  افزود:  فراگیر  و  اجتماعی 
ساختن پاکسازی طبیعت، فکر و ایده ای جالب و 
ارزشمند است که باید از متولیان آن قدردانی کنیم.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد تا به همت مردم 
این فرهنگ اصیل همواره در جامعه تدوام داشته 
در  طبیعت  پاکداشت  طرح  است؛  گفتنی  باشد. 
چهارمین تجربه خود با استقبال چشمگیری از سوی 
مردم، سازمان های مردم نهاد و مسئوالن همراه بود.

در این مشارکت اجتماعی - زیست محیطی، عالوه 
بر مردم، مسئوالن نیز در طرح پاکداشت طبیعت، از 
مسیر کندوان تا جاده گردشگری چالوس مشارکت 

کردند.

فرماندار کرج؛

 پاکداشت طبیعت به فرهنگ اجتماعی تبدیل شود

آگهی مفقودی
شهرام  اینجانب  به  متعلق   241150 شماره  به  یکم  پایه  راننده  هوشمند  کارت 

عسگری مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
بهشهر

آگهی حصروراثت
بوشهردرخواستی  از  پدرقدیر،بشناسنامه731صادره  فرد،نام  عیدانی  سعدیه  بانو 
بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرم مرحوم حمیدنبی 
مالچی بشناسنامه 1820083934صادره خرمشهر درتاریخ 97/3/13دراهوازاقامتگاه 
فوق  مشخصات  با  1-متقاضی  عبارتنداز  اش  ورثه  فوت  غیردائمیش 
الذکر)همسرمتوفی(2- کریمه عیدانی بشناسنامه1747529451اهواز )مادرمتوفی(

والغیر.اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبوررادریک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادروهروصیت نامه به جز سری و رسمی که 

بعد از این تاریخ ابرازشود ازدرجه اعتبارساقط است.شماره م الف:9/298
سید محمد محمدی-رئیس شعبه هفتم شورای حل اختالف خرمشهر

آگهی مفقودی
شاسی  شماره  و  62-533ب48  ایران  شهربانی  شماره  به  پیکان  وانت  اتومبیل 
11285045824 و شماره شاسی 22111620 جهت تعویض پالک بنام جعفر کهن 
آقای محمدحسین  بنام  اعتبار ساقط و تعویض پالک جدید  از  جامعه عبدالملکی 

یوسفی امیری قابل کارسازی می باشد.
بهشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ایمری  اسماعیل  آقای  بطرفیت  نجفی  مژده  خانم  دادخواست  درخصوص 
رسیدگی  وقت  شورا  17/5/97این  کالسه  درپرونده  نفقه  مطالبه  خواسته  به 
توجه  با  است  شده  تعیین  9:30صبح  ساعت  رادرمورخه97/5/10روزچهارشنبه 
به  شورا  ودستور  خواهان  درخواست  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
تجویزماده 73قانون آئین دادرسی مدنی،وقت مقررفوق دریک نوبت ازطریق جراید 
حل  حضوردرشورای  به  مقررموظف  دروقت  گرددخوانده  می  کثیراالنتشارآگهی 
اختالف شعبه0واقع درمجتمع شماره یک و اعالم نشانی محل اقامت خود واخذنسخه 
باشد،درغیراینصورت  می  الذکر  فوق  نیزحضوردرجلسه  و  وضمائم  دادخواست  دوم 
خواهد  مقتضی  تصمیم  اخذ  به  ومبادرت  تلقی  ابالغ شده  را  رسیدگی  وقت  شورا 

نمود.شماره م الف:15/116                                                 
مسئول شعبه شورای حل اختالف0شوشتر

آگهی اخطاریه )نوبت اول(
،شغل:-اقامتگاه  محیبس  سواری،فرزند  مخاطب:قاسم  خانوادگی  نام  نام 
وآدرس:خرمشهر –خیابان آرش جهان آرا11-روبروی مدرسه فاطمه زهرا-موضوع 
عبدالواحد  داودپورفرزند  حوریه  خانم  همسرشما  رساند  می  استحضار  اخطاریه:به 
امکان سازش  از شعبه 2دادگستری خرمشهر  باداشتن گواهی عدم سازش صادره 
جهت طالق به این دفترخانه مراجعه کرده و خواهان طالق می باشدلذابه شما اخطار 
می شود ظرف مدت 7روز ازابالغ اخطاریه جهت انجام مراحل طالق به دفترخانه 
مراجعه کنیددرغیراین صورت مراتب به دادگاه اعالم و برابرمقرررات اقدام خواهد 

شد.شماره م الف:9/292 
دفترطالق رسمی شماره 106خرمشهر

رونوشت  نظریه آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا قاسمی  دارای شناسنامه شماره3645  به شرح دادخواست به کالسه 
1/97 ش/ 445 از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
تاریخ  در   25 متولد   152 شماره  بشناسنامه  قاسمی   خلیل  شادروان  که  داده 
95/8/18 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر به: 1-متقاضی فوق الذکر علیرضا قاسمی نام پدر خلیل شماره شناسنامه 

3645 متولد 55
2-محمد قاسمی نام پدر خلیل ش ش 0421129239 متولد 63

3-معصومه قاسمی نام پدر خلیل ش ش 4129 متولد 50
4-محبوبه قاسمی نام پدر خلیل ش ش 7947 متولد 58

5-حمیرا قاسمی نام پدر خلیل ش ش0410181072 متولد 70
6-منصوره قاسمی نام پدر خلیل ش ش 3958 متولد 51

7-رقیه بدرلو نام پدر یعقوبعلی ش ش 40 متولد 27
می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینجانب 
تاریخ  از  اوباشد  نزد  متوفی  از  ای  وصیتنامه  یا  داردو  اعتراضی  هر کسی  تا  نماید 
نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

م الف 519خ-رئیس حوزه اول شورای حل اختالف ورامین 

آگهی ابالغ اجراییه
نشانی  1829462202به  ملی  جعفرباشماره  فرزند  بهروزامیری  آقای  به  بدینوسیله 
خرمشهربه  بانک  پست  که  شود  می  ابالغ  المکان  مجهول  خرمشهر)ضامن(فعال 
بانکی شماره 92084596152مورخ 1392/10/21جهت وصول مبلغ  استناد قرارداد 
حقوق  بابت  12/500/000ریال  االجراومبلغ  الزم  موضوع  بابت  250/000/000ریال 
دولتی طبق مقررات علیه شما به عنوان متعهد اجرائیه صادرنموده و پرونده اجرائی 
به کالسه 9600035دراین اداره تشکیل شده وبا توجه به عدم شناسایی آدرس،بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تاظرف مدت ده روزازتاریخ این آگهی که 
روزابالغ محسوب می گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایید،درغیراینصورت 

عملیات اجرائی علیه شما جریان خواهد یافت.شماره م الف:9/294
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر-احسان احمدی زاده

آگهی ماده سه قانون
 تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آقای افراسیاب صالح زاده فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود را 
از پالک 128 فرعی از یک اصلی جوانرود واقع در بخش 13کرمانشاه معروف به کانی 
خال خاص که از آقای فریدون صالح زادهخریداری و درخواست سند مالکیت نموده 
الذکر  فوق  قانون  موضوع  به هیئت  و  تشکیل  تحت کالسه93-190  نیز  پرونده  و 
ارجاع و هیئت پس از رسیدگی برابر رای شماره 139760316007000073 مورخ 
97/2/18 حکم به صدور سند مالکیت یک باب ساختمان به مساحت 153  مترمربع 
مزبور  اولیه پالک  مالکین  نام  و  نموده است  زاده صادر  افراسیاب صالح  آقای  بنام 
آقای محمدعبدالهیمی باشد لذا مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا چنانچه کسانیکه نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ انتشار نوبت اول 
این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم دارند تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است پس از انقضای مدت مقرر اداره ثبت برابر 
مقررات سند مالکیت مورد تقاضا به نام  آقای  افراسیاب صالح زاده صادر خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود- نعمت عزیزی

تاریخ انتشار اول 19 / 1397/3 تاریخ انتشار دوم 3/ 4/ 1397 آگهی حصر وراثت
خانم فرنگیز یوسف پور دارای شناسنامه بشماره 474 به شرح پرونده کالسه 423-

97 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
در   1396/4/18 تاریخ  در   106908 شناسنامه  شماره  به  سرابی  نواز  روح  فرهاد 

اردبیل اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته، ورثه آن مرحوم منحصر است به:
فرنگیز یوسف پور فرزند قباد به شماره شناسنامه 474 مادر متوفی.

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

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

رای هیئت /نوبت اول
اگهی موضوع ماده 3 قانون

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660301060006568 
و  تعیین  قانون  اول/موضوع  هیات   139760301060001143 اصالحی  رای  و 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
توکلی  اعظم  خانم  متقاضی/  بالمعارض  مالکانه  تصرفانه  ورامین  ملک  ثبت  حوزه 
چالسپاری فرزند محمد ولی  بشماره شناسنامه 3428 صادره از تهران  در ششدانگ 
/یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن /به مساحت 120متر مربع پالک 156فرعی 
از 105اصلی  واقع در قریه کهنه گل  ورامین  خریداری از مالک رسمی آقای  حسن 
بیلچی کنگرلو  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول:1396/4/3 تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/4/17
م.الف 166 ث  محمد رحیم پور راینی رءیس ثبت اسناد و امالک ورامین

آگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست

محمد  سید  گان  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رحمتی  شهناز  خانم  خواهان 
– کشفی  –طاهره  کشفی  نادر  –سید  کشفی  قاسم  محمد  –سید  کشفی  کاظم 

و  ارجاع  شعبه  این  به  که  مطرح  مهریه  مطالبه  خواسته  به  کشفی  شمسی  سید 
خانواده  دادگاه   2 شعبه     9709986610900287 کالسه  پرونده  شماره  به 
مورخ  وقت رسیدگی  و  ثبت   ) آباد)نهم حقوقی سابق  دادگستری شهرستان خرم 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  1397/5/06ساعت09:00تعیین 
قانون آئین 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.
منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان خرم آباد )نهم حقوقی 

سابق (-معصومه تیموری 

آگهی موضوع ماده 3 قانون
 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
قطعه یک ایالم اصالحی 

اول/  هیأت   1396  /12/16 مورخ   139660315001003766 شماره  رأی  برابر 
هیأت دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
یار  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
محمد ایازی،فرزند ناصر، به کد ملی 4529942260 )ششدانگ(یک باب ساختمان، 
به مساحت 157/67 مترمربع، پالک شماره 11 فرعی از 1421/2 اصلی، واقع در 
علیرضا  از  شده  صنعتی–خریداری  شهرکهای  شرکت  پشت  نبوت-  میدان  ایالم- 
پنجستونی و منتسب به مالکیت صادق همتی ده باالیی. که در آگهی قبلی فاصله 

ی 15 روز قانونی رعایت نشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی 15 روز اگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول : 97/03/19 تاریخ انتشارآگهی نوبت دوم:97/04/03

صفری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم

آگهی مزایده نوبت دوم اموال منقول
 شماره 951۷95

دادگستری  حقوقی  اول  شعبه  احکام  اجرای   951795 کالسه  پرونده  بموجب 
مبلغ پرداخت  به  الدر  محکوم  خالد  فرزند  عزیزی  مسعود  سنندج   شهرستان 

760/ 413 /124 ریال به عنوان محکوم به در حق شرکت بازار گستر پگاه و هم چنین 
پرداخت مبلغ 000/ 977 / 13 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه 
به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده اند لذا تعدادی اموال 
متعلق به محکوم علیه جهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نموده است که مطابق 
نظریه کارشناس ارزش آن بمبلغ 000/ 300 /165 ریال قیمت گذاری شده که در روز 
شنبه مورخ 06/ 05 / 97 ساعت 09 الی 10 در مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج 
دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان طلب محکوم له با حضور دادورز اجرا و نماینده 
دادسرای عمومی سنندج به مزایده گذاشته می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل 
از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام حقوقی از ملک مورد مزایده بازدید بعمل 
اورند و پیشنهاد خود را کتبا روز مزایده تسلیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود 
که باالترین قیمت را روز برگزاری مزایده پردازد و في المجلس مبلغ 10٪ قیمت 
پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری، واریز نماید و حداکثر ظرف یکماه آینده 

ترتیب پرداخت مابقی قیمت را بدهد.
ادرس اموال : سنندج - شهرک وحدت - خیابان سلحشوران قطعه 373

مشخصات اموال مورد مزایده عبارت است از : اموال معرفی شده پس از مشاهده 
و بررسی کامل وضعیت و ارزیابی بهای پایه به شرح ذیل قیمت گذاری شده است

نوع اموال      تعداد         ارزیابی بهای واحد    جمع ارزیابی بهای پایه به ریال         
شرح وتوضیحات

یخچال سیار قابل استقرار روی خودرو  1   60/000/000   60/000/000 دست 
دوم کارکرده

یخچال سیار قابل استقرار روی خودرو 000 / 000 / 50     000 / 000 / 50دست 
دوم کارکرده

تاریخ تا      55/200/000 1200عدد    عددی   24 شده  کنسرو  ماهی   تن 
 3 / 11 / 97 قابل مصرف--

جعبه پالستیکی 24    4000        100/000                دست دوم کار کرده
سیصد  و  میلیون  وپنج  ) صدوشصت  ریال   165  /  300  / ریال000  به  کل  جمع 

هزار ریال (
 ویسانی - دادورز شعبه اول متمرکز اجرای احکام مقولی دادگستری

 شهرستان سنندج م الف:5۷59

رونوشت حصر وراثت
خانم فرشته گورانی دارای شماره شناسنامه 849 و شماره ملی 3838708202 به 
شرح دادخواست به کالسه 970311/8  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ناصر سبحانی  به شناسنامه 473 و شماره 
ملی 6469732925 در تاریخ 16/5/1393 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زیر:
ملی  شناسنامه 849 ت ت 20/4/1347و شماره  دارای شماره  گورانی  فرشته   .1

3838708202 همسر متوفی
ملی  شماره   26/10/1368 ت  ت   _ شناسنامه  شماره  دارای  سبحانی  منصور   .2

3720087761 پسر متوفی
ملی  شماره    1/9/1365 ت  ت   4989 شناسنامه  شماره  دارای  سبحانی  شنو   .3

3732899209 دختر متوفی
ملی  دارای شماره شناسنامه 9910 ت ت 20/5/1367 شماره  رابعه سبحانی   .4

3732948404 دختر متوفی
ملی  شماره   21/10/1375 ت  ت   - شناسنامه  شماره  دارای  سبحانی  سروه   .5

3720673911 دختر متوفی
ملی  شماره   8/4/1379 ت  ت   _ شناسنامه  شماره  دارای  سبحانی  سارا   .6

372881792 دختر متوفی
ملی  شماره   2/9/1385 ت  ت   _ شناسنامه  شماره  دارای  سبحانی  سوزان   .7

3721277635 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 5771
رییس شعبه 8 شورای حل اختالف سنندج
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شناسایي افرادي که در فقر مطلق هستند

قائم مقام بهزیستی کشور گفت: در راستای کاهش فقر مطلق، دولت منابع 
مالی بسیار خوبی در قالب تبصره ماده 14 قانون بودجه لحاظ کرده است که به 
محض ابالغ دستورالعمل مذکور این مهم اجرایی خواهد شد.  پهبد پورشبانان 
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف دولت ارتقای شاخص های سالمت و رفاه 
است، افزود: رئیس جمهور در بحث تولدهای توأم با معلولیت دستور و تاکید 

خاصی بر اجباری شدن مشاوره های ژنتیکی پیش ازدواج دارند.
وی اضافه کرد: از زمان ابالغ قانون برنامه ششم توسعه بیش از 1600 مرکز 
مشاوره تخصصی ژنتیکی و 200 مرکز دولتی راه اندازی شده است که این مراکز 

خدمات کامال رایگان به متقاضیان ارائه می دهند.
پورشبانان اعالم کرد: از ابتدای سال 96 تاکنون بیش از 300 هزار زوج در 
خانواده های  ژنتیکی  سوابق  تا  کردند  مراجعه  مراکز  این  به  ازدواج  آستانه 
آنان بررسی شود و چنانچه افرادی کم توان و تحت پوشش سازمان نیاز به 
آزمایشات پیشرفته تری داشته اند هزینه آن را بهزیستی تقبل کرده است. قائم 
مقام بهزیستی کشور با بیان اینکه انتظار می رود در چند سال اخیر با آنالیز 
شرایط و آمارها شاهد کاهش میزان تولدهای توأم با معلولیت باشیم، اضافه 
کرد: با سیاست   های رئیس سازمان بهزیستی کشور اولویت تامین تجهیزات 
توانبخشی برای جامعه هدف سازمان در هفت استان از جمله لرستان در دستور 
کار قرار گرفته است که تا پایان سال گذشته تمام نیازهای اولیه معلولین جامعه 
هدف در این استان   ها تامین شده است. وی بیان کرد: در حال حاضر بیش 

از 1.5 میلیون نفر از معلولین کشور تحت پوشش بهزیستی هستند.
پورشبانان با اعالم اینکه در راستای کاهش فقر مطلق، دولت منابع مالی 
بسیار خوبی در قالب تبصره ماده 14 قانون بودجه لحاظ کرده است که 
به محض ابالغ دستورالعمل مذکور این مهم اجرایی خواهد شد، تاکید 
کرد: افرادی که به لحاظ معیشتی دچار فقر مطلق هستند را شناسایی و 
در سامانه سازمان ثبت کردیکم تا افزایش دریافتی یارانه ماهیانه شامل 

حالشان شود و این یکی از دستاوردهای دولت است.
وی یادآور شد: در سال گذشته نیز شاهد افزایش 3.4 برابری مستمری 

مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( بودیم.

پژوهشگاه رویان سمینار »باروری در سرطان« را با مشارکت مؤسسه خیریه محک برگزار کرد

نقش سلول های بنیادی در  باروری کودکان مبتال 
به سرطان

پژوهشگاه رویان سمینار »باروری در سرطان« را با مشارکت محک، 31 خرداد 
ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان این 

مؤسسه خیریه برگزار کرد. 
محک به پشتوانه بیش از 27 سال فعالیت در راستای ارائه خدمات درمانی و 
حمایتی به کودکان مبتال به سرطان ایران تالش می کند تا ضمن انتقال دانش 
و تجربیات تخصصی، زمینه ارتقای علم پزشکی در حوزه سرطان را فراهم 
نماید لذا همواره یکی از همکاران سازمان های معتبر علمی است. پژوهشگاه 
رویان نیز به عنوان یکی از این مراکز و در اقدامی مشترک با محک سمیناری 
با رویکرد تأثیر درمان های سرطان بر اندام های تولید  مثلی زنان و مردان و 
روش های حفظ باروری در بیماران مبتال به سرطان را برگزار کرد. از آنجا که 
ناباروری از عوارض دیررس بیماری سرطان است و تاثیر قابل توجهی بر کیفیت 
زندگی کودکان مبتال به سرطان پس از بهبودی دارد، یکی از دغدغه های 
مهم کودکان مبتال به سرطان و خانواده هایشان شناخته می شود. از همین رو 
پرداختن محک به موضوع ناباروری در اهداف پژوهشی محک قرار دارد. پروژه 
تحقیقاتی مشترک با موسسه ابن سینا در زمینه باروری بیماران پس از شیمی 
درمانی و انجام پروژه مشترک با انستیتو گوستاروسی فرانسه در زمینه عوارض 
دیررس سرطان از جمله اقدامات محک در پرداختن به افزایش کیفیت زندگی 

فرزندانش و ارتقای خدمات درمانی به آنها است.
رئیس هیأت امنا محک: حفظ باروری و افزایش کیفیت زندگی کودکان مبتال 
به سرطان دغدغه همیشگی محک است این رویداد تخصصی با معرفی مؤسسه 
خیریه محک توسط دکتر مردآویژ آل بویه رئیس هیأت امنا و عضو شورای عالی 

پزشکی بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک آغاز شد.
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5میلیون ایرانی دیابت دارند

با   ، تهران  دیابت  تخصصی  درمانگاه  مدیر 
اشاره به وجود حداقل 5 میلیون بیمار دیابتی 
معرض  در  دیابتی  بیماران  گفت:  در کشور، 
به  هستد  بیماری  این  مزمن  عوارض  ایجاد 
نحوی که این بیماران 2 تا 4 برابر احتمال 
عروقی  قلبی  بیماری  به  ابتال  برای  بیشتری 
در  پا  و  عضو  قطع  احتمال  همچنین  دارند. 
خطر  است.  درصد   40 تا   15 دیابتی  افراد 
بروز بیماریهای چشمی در افراد دیابتی 25 
برابر افراد غیر دیابتی است و بروز بیماریهای 
کلیوی نیز در افراد دیابتی 17 برابر افراد غیر 

دیابتی است.
به گزارش پیام زمان،مدیر درمانگاه تخصصی 
این مطلب که رشد  عنوان  با  تهران،  دیابت 
توسعه  دیابت در کشورهای درحال  بیماری 
است،  پیشرفته  کشورهای  از  بیشتر  بسیار 
ادامه داد: پیش بینی می شود تعداد بیماران 
 366 به   2030 سال  تا  دنیا  در  دیابتی 
افراد  این  درصد   75 که  برسد  نفر  میلیون 
در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند 

کرد.
با اشاره به این مطلب که بروز بسیاری  وی 
از عوارض ذکر شده با کنترل مناسب دیابت 
درصد   9 داد:  ادامه  است،  پیشگیری  قابل 
علت مرگ و میرها در دنیا منتسب به دیابت 

است.
دکتر حسین ادیبی مدیر درمانگاه تخصصی 
دیابت تهران گفت : بر اساس مطالعات انجام 
از  دیابتی  افراد  درصد   50 ایران  در  شده 
بیماری خود بی اطالع هستند. عالوه بر این 
حدود 50 درصد از بیماران دیابتی شناخته 
نیستند.  موفق  بیماری  کنترل  در  نیز  شده 
بر این اساس اهداف این مجموعه تخصصی 
دانشگاه  غدد  علوم  پژوهشگاه  به  وابسته 
زمینه  ایجاد  اساس  بر  تهران  پزشکی  علوم 
استاندارد  خدمات  به  بیماران  دسترسی 
همه  در  دیابت  بیماری  از  مراقبت  جامع  و 

زمینه ها برنامه ریزی شده است.
ادیبی با عنوان این مطلب که استقرار نظام 
با  کشور  در  دیابتی  بیماران  اطالعات  ثبت 
یکی  گفت:  است،  پیگیری  حال  در  جدیت 
از اولویتهای درمانگاه تخصصی دیابت تهران، 
ارائه الگوی مناسب جهت ارائه خدمات مورد 
نیاز بیماران در بخشهای دولتی و خصوصی 
اندازی  راه  است و خوشبختانه دستورالعمل 
استفاده  با  دیابت  تخصصی  های  درمانگاه 
علوم  های  دانشگاه  به  حاصله  تجربیات  از 

پزشکی کشور نیزابالغ شده است.
خدمات  بیشتر  اینکه  بر  تاکید  با  ادیبی 
بیمه  پوشش  تحت  دیابتی  بیماران  درمانی 
برخی خدمات  متاسفانه  کرد:  تصریح  است، 
مورد نیاز بیماران مانند درمان سرپایی زخم 
پای دیابتی تحت پوشش بیمه نیست و این 
هزینه ها که در برخی موارد بسیار زیاد نیز 
می باشد، بر دوش بیماران است. وی افزود 
خدمات  کلیه  مجموعه  این  در  اکنون  هم 
مورد نیاز بیماران در بخشهای فوق تخصصی 
می  ارائه  بیماران  قند  کنترل  جهت  غدد 
شود. عالوه براین برخی خدمات نوین مانند 
مثانه  و  کلیه  مشکالت  درمان  و  تشخیص 
ناتوانی  و  ادرار  اختیاری  بی  مانند  بیماران 
جنسی تنها درواحد ارولوژی این مرکز ارائه 
و  قلب  بیماریهای  مراقبت  واحد  میشود. 
عروق و چشم این درمانگاه نیز با بهره گیری 
از تجهیزات کامل تشخیصی  ودرمانی مانند 
اکو کاردیوگرافی، و تست ورزش و همچنین 
آنژیوگرافی  و لیزر چشم خدمات مورد نیاز 
بیماران را با تعرفه های دولتی ارائه مینماید. 

خبر

رییس اداره سرطان وزارت بهداشت با اشاره 
بیماری های  بروز  خطر  عوامل  مهم ترین  به 
غیرواگیر، علت افزایش بروز سرطان در ایران و 

جهان را تشریح کرد.
دکتر علی مطلق ، با بیان اینکه سرطان، دیابت، 
بیماری های قلبی و عروقی و بیمارهای مزمن 
تنفسی چهار بیماری غیرواگیر هستند که در 
عوامل خطر مشخصی مانند تغذیه نامناسب، 
استفاده از سیگار و دخانیات، استفاده از الکل 
و فعالیت بدنی کم، ریشه دارند، به ایسنا گفت: 
این بیماری ها بیش از دوسوم علل مرگ ومیر 
در جهان را به خود اختصاص می دهند. بر این 
اساس اگر کل مرگ هایی که ساالنه در جهان 
اتفاق می افتد 56 میلون نفر باشد، 68 درصد 

آن در اثر بیماری های غیرواگیر است.
وی با بیان اینکه 40 درصد از این مرگ ومیرها 
مرگ  و  می افتد  اتفاق  سالگی   70 از  پیش 
در  سرطان  افزود:  می شوند،  نامیده  زودرس 
سال  در  زودرس  مرگ ومیرهای  علل  صدر 
این  دلیل  البته  است.  داشته  قرار    2012
موضوع بروز بیشتر سرطان به دلیل افزایش 

امید به زندگی است.
کشوری  گزارش های  طبق  داد:  ادامه  مطلق 
سرطان ها  شایع ترین    ،93 سال  به  مربوط 
که  بوده  پستان  سرطان  زنان،  در  ایران  در 
سرطان های  و  دارد  را  بروز  میزان  بیشترین 
و  بزرگ  روده  مانند سرطان  گوارش  دستگاه 
سرطان معده در مراتب بعدی قرار میگیرد. به 
جز سرطان های پوستی، به طور متوسط از هر 

100 هزار نفر 130 نفر از زنان به سرطان مبتال 
می شوند. در عین حال باید توجه کرد که میزان 
بروز سرطان در مردان بیش از زنان است و بر 
اساس آمار 157 نفر از هر 100 هزار نفر در 
مردان به سرطان مبتال میشوند و سرطان معده 

هم در راس سرطان های مردانه قرار می گیرد.
بیان  با  بهداشت  وزارت  اداره سرطان  رییس 
اینکه متوسط جهانی بروز سرطان به ترتیب 
در مردان و زنان 205 و 165 نفر از هر 100 
هزار نفر است، گفت: این آمار نشان میدهد 
از میزان  ایران کمتر  بروز سرطان در  میزان 
جهانی است. نکته قابل اهمیت این است که 
بروز سرطان هم در ایران و هم در جهان رو به 
افزایش است. یعنی اگر در سال 2012 سالیانه 
14 میلیون نفر به سرطان مبتال می شدند، این 

عدد تا سال 2030 به 25 میلیون نفر خواهد 
رسید و میزان مرگ ومیر ناشی از این بیماری 
نیز از هشت میلیون نفر به 13 میلیون نفر 
بروز  افزایش  با  یافت؛ چراکه  افزایش خواهد 
سرطان، میزان مرگ ومیر ناشی از آن هم به 

همان نسبت بیشتر می شود.
مطلق درباره وضعیت بروز سرطان در ایران نیز 
گفت: در سال 1393، حدود 112 هزار مورد 
سرطان در کشور داشته ایم و طبق برآوردهای 
می شود  پیش بینی  بهداشت  جهانی  سازمان 
که این عدد تا سال 2030 به 155 هزار نفر 
خواهد رسید )هر چند پیش بینی ما بیش 
از این است( و میزان مرگ ومیر ناشی از این 
بیماری هم از 55 هزار نفر به 100 هزار نفر 

افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مهم ترین دالیل بروز و افزایش 
سرطان در ایران و کشورهای در حال توسعه 
در  داد:   ادامه  است،  زندگی  به  امید  افزایش 
جهان در سال 2012 امید به زندگی 71 سال 
بوده، اما در ایران 74 سال. حال اگر این میزان 
امید به زندگی در ایران را با سه دهه گذشته 
مقایسه کنیم، می بینیم که در گذشته میزان 
امید به زندگی ایرانیان  58 سال بوده، اما اکنون 
به 74 سال رسیده است. باید توجه کرد که در 
این سنین احتمال بروز سرطان افزایش پیدا 
می کند. عالوه بر عامل افزایش امید به زندگی، 
دو عامل دیگر یعنی شیوه زندگی ناسالم و عوامل 
محیطی هم در بروز و افزایش ابتال به سرطان 
موثرند. به عنوان مثال بر اساس مطالعاتی که 
هر دو الی سه سال در کشور انجام می شود و 
بر اساس نمونه گیری بین 30 تا 40 هزار نفر، 
مشخص شده که تقریبا 83 درصد جمعیت 
سبزیجات  و  میوه  وعده  پنج  از  کمتر  کشور 
مصرف می کنند. این درحالی است که مصرف 
میوه و سبزی یکی از عوامل حفاظت کننده در 
برابر بروز سرطان است. همچنین حدود 60 
درصد جمعیت کشور فعالیت بدنی کمی دارند 
و اضافه وزن هم در بیش از 60 درصد زنان و 
بیش از 50 درصد مردان دیده می شود. میزان 
کلسترول باال نیز در حدود یک چهارم جمعیت 
بالغین کشور دیده می شود که از عوامل بروز 
سرطان است. بنابراین وقتی شیوه زندگی ناسالم 
داشته باشیم باید انتظار افزایش سرطان را هم 

داشته باشیم.

سرطان صدر نشین علل مرگ ومیرهای زودهنگام

وزیر آموزش و پرورش، جزئیات پرداخت مطالبات فرهنگیان را 
تشریح کرد و گفت: حق التدریس معلمان شاغل و 2 نوبت حق 

الزحمه امتحانات در تابستان امسال پرداخت می شود.
خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی  محمد  سید 
پرداخت مطالبات فرهنگیان به فارس گفت: در حال حاضر در 
بحث مطالبات بیشترین مسئله، مطالبات خرید خدمات است 
زیرا همکاران ما خیلی وقت است که مطالبات خود را دریافت 
نکرده اند؛ در بعضی از استان ها این مطالبات تا 9 ماه به تأخیر 

افتاده است.
وی ادامه داد: در بحث خرید خدمات، تخصیص خوبی را از 
سازمان برنامه و بودجه گرفتیم و طی روزهای آینده بخشی از 

مطالبات خرید خدمات پرداخت خواهد شد.
بطحایی با بیان اینکه در خصوص سایر مطالبات نسبت به سال 
های قبل وضعیت مان بهتر است، گفت: حق التدریس موظف 
را ماهانه پرداخت می کنیم و مشکلی در این خصوص نیست.

وی ادامه داد: 2 نوبت از حق الزحمه امتحانات را در تابستان 
پرداخت می کنیم و فقط یک نوبت نیز باقی خواهد ماند.

بطحایی درباره پاداش پایان خدمت فرهنگیان نیز گفت: تمام 
پاداش پایان خدمت فرهنگیان را در 3 قسط تا شهریورماه 

تسویه می کنیم.

 اپداش اپیان خدمت فرهنگیان 
در 3 قسط پرداخت یم شود

نماینده ولی فقیه در امور حج و سرپرست حجاج ایرانی گفت: 
مسئله حج را از روابط سیاسی با کشور عربستان جدا کرده ایم.

حجت االسالم سید علی قاضی عسکر در همایش آموزشی، 
توجیهی زائران حج تمتع امسال در مشهد افزود: هر چند رابطه 
سیاسی با عربستان نداریم اما مساله حج را از این روابط جدا 

کرده ایم و آنها هم این امر را پذیرفته اند.
وی با بیان اینکه عربستان سال گذشته به تعهد خویش در 
پایبند بود، اظهار کرد:  ایرانی  رعایت عزت و کرامت زائران 
امسال 85 هزار زائر به خانه خدا مشرف می شوند و باید سعی 
کنیم روی خطوط قرمز پا نگذاریم. وی گفت: ما نمی خواهیم 
با کسی درگیری داشته باشیم و هدف ما حضور در مراسم 
حج است، نه دادن شعار های مخالف که تبدیل به تفرقه شود. 
پارسال فضاسازی های  افزود:  قاضی عسکر  حجت االسالم 
سنگینی صورت گرفت و جمعی از مردم ثبت نام نکردند که 
باعث شد از اولویتهای بعدی ثبت نام کنیم اما حج خوبی برگزار 
شد و این مراسم را عزتمندانه، آبرومندانه و درکمال آسایش و 
رفاه برگزار کردیم. وی اظهار کرد: پیش بینی می کنیم حج 
امسال را بهتر از سال قبل برگزار کنیم. در مراسم حج تمتع 
امسال 10 هزار و 915 زائر خراسان رضوی در قالب 79 کاروان 

از اواخر ماه جاری به خانه خدا مشرف می شوند.

 حج را از مسائل سيايس
 جدا كرده امي

دفتر الکترونیک طالق با حضور معاون قوه قضاییه و رییس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور رونمایی شد.

احمد تویسرکانی در آیین بهره برداری همزمان پروژه های 
عمرانی و فناوری اطالعات سازمان ثبت اسناد و امالک به 
مناسبت هفته قوه قضاییه که در سازمان ثبت اسناد، برگزار 
شد، اظهار داشت: از امروز با افتتاح این سیستم دفاتر ثبت 
طالق که تا پیش از این به روش سنتی و کاعذی انجام می 
شد، به صورت الکترونیک به ثبت واقعه طالق خواهند پرداخت.

وی با اشاره به آمار ثبت ازدواج و طالق در 2 ماه نخست امسال، 
افزود: یکی از مسایل امیدوار کننده، آمار مربوط به ثبت ازدواج 
است که در 2ماه اول امسال ازدواج 6 درصد رشد داشته است.

تویسرکانی خاطرنشان کرد: همچنین در 2 ماه نخست امسال 
روند فزاینده ثبت طالق متوقف شده و از رشد 6 درصدی به 
یک درصدی کاهش یافته است، که امیدواریم این روند کاهشی 

ادامه یابد.
وی مهمترین ویژگی الکترونیکی ثبت طالق را ثبت علل و 
عوامل طالق عنوان کرد و گفت: از این سیستم می توان علت 
وقوع طالق را بررسی و تحلیل آماری از وضعیت موجود را ارائه 
داد که اقدام موثری در جهت ارائه خدمات دقیق تر و مناسبت 

تر به مردم است.

 دفرت الکرتونیک طالق
 رومنایی شد
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سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز وجه نقد به حساب سپرده دهیاری به شماره ۵6601۵148۵76۵۵/0۲ نزد پست بانک شعبه لشگرآباد به نام 
دهیاری لشگرآباد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر که قابل تمدید باشد . 

هزینه چاپ هر دو آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
دهیاری در رد و یا قبول مناقصه مختار است .

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
آگهی مناقصه دو مرحله ای می باشد.            بازگشایی پاکت ها در مورخ 97/4/13 می باشد.

 نوبت دوم

دهیاری لشگرآباد

 تاریخ چاپ نوبت اول: 97/3/۲4 تاریخ چاپ نوبت دوم: 97/4/3
اقبالی زاده - دهیار لشگرآباد

ردیف
 

1

شروع عملیات

جدولگذاری به صورت نهر و در صورت 
لزوم سایر اجرای جدولگذاری 

مبلغ پروژه

3/000/000/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه

150/000/000

مدت قرارداد

4 ماه

آگهی ابالغ اجراییه
ملی  شماره  با  عبدالعباس  فرزند  کعبی  زاده  بنائی  وفاء  خانم  به  بدینوسیله 
1890038363به نشانی خرمشهر-کوی مالک اشتر-خیابان سپاه کوچه سپاس فعال 
مجهول المکان ابالغ می شودکه پست بانک خرمشهربه استناد قراردادبانکی شماره 
1280/40/309/با-1388/6/23جهت وصول مبلغ 26/000/000ریال بابت موضوع 
الزم االجرا ومبلغ 1/300/000ریال بابت حقوق دولتی طبق مقررات علیه شما به 
عنوان متعهد اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9000154دراین اداره 
ماده  بستانکارطبق  تقاضای  به  آدرس،بنا  به عدم شناسایی  توجه  وبا  تشکیل شده 
18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازجراید کثیراالنتشارمحلی 
می  محسوب  روزابالغ  که  آگهی  این  روزازتاریخ  ده  مدت  شودتاظرف  می  آگهی 
اجرائی  عملیات  نمایید،درغیراینصورت  اقدام  خود  بدهی  پرداخت  به  گردد،نسبت 

علیه شما جریان خواهد یافت.شماره م الف:9/293
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر-احسان احمدی زاده

متن آگهی 
حسب محتویات پرونده به شماره 970134 شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب خرم آباد اقای اصغر نظری فرزند پاپی عباس به اتهام خرید و فروش مال 
مسروقه تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
در یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار اگهی و نامبرده مکلف است ظرف یکماه از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایند و در صورت عدم 

حضور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. 
بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب خرم آباد – آزاد پور .

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شماره پرونده :1/180/97

شعبه اول شوای حل اختالف شهرستان جوانرود
خواهان: بختیار خدامرادی فرزند:عبداله

خوانده:بهزاد نوریان زاده  فرزند: نیت علی
هزار  دویست  و  میلیون  پانزده  مبلغ  مطالبه  خواسته  با  دادخواستی  فوق  خواهان 
تومان بطرفیت خوانده فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع شده است و برای تاریخ 
1397/5/13 ساعت 10 وقت رسیدگی تعیین شده است .لذا بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده از طریق این آگهی به وی ابالغ می شود در وقت مقرر برای رسیدگی 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  شعبه  این  به  جلسه  روز  تا  می تواند  نامبرده  شود.  حاضر 

دادخواست را تحویل بگیرد.
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جوانرود

آگهی مفقودی
برگ سبز و سندکمپانی ماشین سواری پژو پارس مدل 1386 به شماره شهربانی 
82-987ل12 و شماره موتور 12486072238 و شماره شاسی 50322790 به نام 

بابلعلی پور حسین امیری مفقود و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی وقت دادرسی
کالسه پرونده1/97-195-وقت رسیدگی:97/5/14روزیکشنبه ساعت 8صبح-خواهان :نام 
و نام خانوادگی:لیال شیخاچی-خواسته:استرداد جهیزیه-خواهان دادخواستی تسلیم شورای 
حل اختالف حوزه مرکزی ماهشهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه کد1ارجاع گردیده 
وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
وبه تجویز ماده73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری 
اسالمی ویا یکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده آقای فرهاد محمدی فرزند 
سالم ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم رادریافت نماید ودروقت مقررباال جهت رسیدگی 

حضوربه هم رساند.شماره م الف:16/220
شورای حل اختالف کد1ماهشهر

اگهی ابالغ
 وقت رسیدگی و دادخواست و ضمایم به اقای محمدهادی مجازی امیری فرزند 
خوانده  به طرفیت  دادخواستی  امیری  نوربخش  فاطمه  خانم سیده  تقی خواهان 
اقای محمد هادی مجازی امیری فرزند تقی به خواسته طالق به دادخواست زوجه 
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609981110401622 
شعبه 4دادگاه خانواده شهرستان بابل ثبت و وقت رسیدگی مورخه 97.5.3ساعت 
دادرسی  ایین  73قانون  ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   10
مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ 
انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادگاه  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در  را دریافت  دادخواست و ضمایم 

حاضر گردد 
شعبه ۴دادگاه خانواده شهرستان بابل 

مفقودی
 برگ سبز سواری سایپا 141 مدل 90 با شماره پالک 595د42 ایران 82 با شماره 
موتور 3872983و شماره شاسی s3482289339620بنام حسین تسلیمی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

مفقودی
با شماره موتور  با شماره پالک 153م36ایران 82   برگ سبز پژو 206 مدل 92 
160b0060334و شماره شاسی NAAP41FD1DJ641106بنام منیژه یحیی 

زاده گنجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
بابل 

مفقودی
 برگ سبز وانت پراید مدل 95با شماره پالک 158 و29 ایران 55با شماره موتور 
m135697953 و شماره شاسیNAs451100G4956236بنام کیوان اسماعیلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
 بابل

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: رتبه 
که  چرا  نیست،  واقعیت   مطابق  ایران  جنسیتی  شکاف 

سیستم ارائه گزارش دچار اشکال است و باید اصالح شود
به گزارش خبرنگار اجتماعی پیام زمان  به نقل از پایگاه 

اطالع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
معصومه ابتکار در نشست کارگروه ملی توانمندسازی زنان 
برای  بیشتر  دقت  و  توجه  کرد:  اظهار  خانوار  سرپرست 
پرداختن به مسائل معیشتی زنان سرپرست خانواری که 
تحت پوشش و حمایت های کمیته امداد امام خمینی)ره(، 
سازمان بهزیستی، تامین اجتماعی و... قرار دارند، ضروری 
حمایتی  طرح های  از  آنان  از  تعدادی  قطعاً  و  است 
سازمان های دولتی جا مانده اند و باید به اشتغال و حمایت از 
آن ها توجه داشت. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور 
دستگاه های  با  دانشگاهی  جهاد  خوشبختانه  داد:  ادامه 
مختلف درباره زنان سرپرست خانوار همکاری و همراهی 

داشته و گزارش های خوبی هم از وضعیت و شرایط آنان 
ارائه کرده است.

ابتکار به تفاهم نامه هایی معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری و وزارت کار با جهاد دانشگاهی اشاره کرد و افزود: 
اشتغال زنان سرپرست خانوار اهمیت زیادی دارد چراکه 
آسیب پذیری این گروه نسبت به دیگر اقشار جامعه بیشتر 
است بنابراین باید توجه خاصی به این گروه از جامعه شود. 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: 
متأسفانه در بحث آمار مشاغل خانگی با مشکل روبه رو 
هستیم و برخی آمارها ایران را جزو کشورهای عقب مانده 
در حوزه مشاغل خانگی نشان می دهد، اما واقعیت ندارد 

چراکه میزان مشاغل خانگی در ایران 14 یا 16 درصد 
نیست. ابتکار در این خصوص توضیح داد: ما فقط آمارهای 
رسمی را در نظر می گیریم در حالی که عمده مشاغل خانگی 
در ایران غیررسمی هستند. بنابراین با یافتن راه حلی مناسب 
باید مبانی آماری خود را نسبت به این مساله تقویت و به روز 
کنیم. وی در این باره اضافه کرد: بسیاری از افراد به دلیل 
پرداخت مالیات، حق بیمه یا دریافت مجوز به دنبال ثبت 
فعالیت خود در مشاغل خانگی نمی روند و به همین دلیل 
آمارهای رسمی عدد و ارقام غیرواقعی بوده و ایران را جزو 
کشورهای عقب مانده در این حوزه نشان می دهد.  معاون 
افزود: رتبه شکاف  امور زنان و خانواده رئیس جمهوری 

جنسیتی ایران مطابق واقعیت  نیست، چرا که سیستم ارائه 
گزارش دچار اشکال است و باید اصالح شود.

رتبه شکاف جنسیتی 
ایران مطابق واقعیت  

نیست
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هیچ اقدامی در رابطه با افزایش قیمت بنزین 
انجام نشده است

از  یک  هیچ  قیمت  افزایش  گفت:  مجلس  انرژی  کمیسیون  عضو  یک 
حامل های انرژی در دستور کار کمیسیون انرژی وجود ندارد، دولت نیز اگر 
بخواهد چنین اقدامی انجام دهد ابتدا باید به مجلس بیاید تا در مجلس در 
این زمینه تصمیم گیری شود. به گزارش زمان به نقل از ایسنا، علی بختیار 
با اشاره به شایعاتی مبتنی بر افزایش قیمت بنزین، بیان کرد: افزایش قیمت 
بنزین و هیچ یک از حامل های انرژی در دستور کار کمیسیون انرژی وجود 
ندارد و افزایش قیمت بنزین که اخیرا حاشیه ساز شده و در رابطه با آن 
صحبت هایی می شود صحت ندارد. در این زمینه هیچ الیحه ای از طرف دولت 
به کمیسیون نیامده و در کمیسیون نیز دستوری در رابطه با افزایش قیمت 
حامل های انرژی وجود ندارد. وی در ادامه بیان کرد: همان طور که مستحضر 
هستید در بودجه امسال نیز افزایش قیمت های حامل های انرژی به طور 
کامل از سوی کمیسیون حذف شد و کمیسیون تلفیق نیز افزایش قیمت ها را 
نپذیرفت. وی افزود: امروز هیچ اقدامی در رابطه با افزایش قیمت بنزین انجام 
نشده است، اگر دولت نیز بخواهد چنین اقدامی انجام دهد قطعا ابتدا باید به 

مجلس بیاید و در مجلس در این زمینه تصمیم گیری شود.

تولید در پتروشیمی آبادان متوقف شد

مجتمع پتروشیمی آبادان به علت شوری باالی آب آبادان فعالیت های خود 
را متوقف کرد.

پتروشیمی،  کارفرمائی صنعت  انجمن صنفی  از  نقل  به  زمان  به گزارش 
»محسن کعب عمیر« درباره دالیل تعطیلی موقت پتروشیمی آبادان، گفت: 
به دلیل شوری بیش از حد آب در آبادان، تمام لوله های مجتمع پتروشیمی 
این وضعیت  اینکه چند روزی  به رغم  بودند و  آبادان دچار مشکل شده 
ادامه داشت اما در نهایت مسئوالن شرکت تصمیم به تعطیلی تمامی واحدها 
گرفتند و به این ترتیب مجتمع تعطیل شد. مسئول روابط عمومی مجتمع 
تا  پتروشیمی  این مجتمع  تعطیلی  روند  آبادان، تصریح کرد:  پتروشیمی 
بهبود وضعیت ادامه دارد. بر اساس این گزارش، در طول یک ماه گذشته 
به علت کاهش دبی رودخانه کارون، آب شور دریا به آب شیرین غلبه کرد 
و این امر باعث پیشروی آب شور به شهرهای آبادان و خرمشهر شده است. 
در حال حاضر بخشی از خوراک پتروشیمی آبادان به میزان 82 هزار تن 
شامل »گازهای خوراک« از پاالیشگاه نفت آبادان تامین می شود. مجتمع 
 PVC،تن هزار   160 حدود  ساالنه  تولید  ظرفیت  از  آبادان  پتروشیمی 

DDB، سود سوزآور، اسید کلریدریک برخوردار است.

 تحریم های آمریکا تاثیری بر سواپ نفت
بین ایران و عراق نخواهد داشت

وزیر نفت عراق در حاشیه نشست دیروز اوپک در وین گفت، تحریم های 
آمریکا علیه ایران تاثیری بر توافق ایران و عراق بر سر سواپ نفت خام نخواهد 
داشت. بر اساس این گزارش، جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق در حاشیه نشست 
دیروز اوپک در وین گفت، تحریم های آمریکا علیه ایران تاثیری بر توافق 
ایران و عراق بر سر سواپ نفت خام نخواهد داشت. دولت عراق سال گذشته با 
ایران توافق کرد که از میدان نفتی کرکوک در شمال این کشور به پاالیشگاه 
های داخلی ایران نفت ارسال کند و در مقابل همان مقدار نفت را در بنادر 
جنوبی خود از ایران تحویل بگیرد. وزیر نفت عراق گفت، نفت ارسالی به ایران 
در ازای برقی که عراق از این کشور دریافت کرده بود ارسال شده و نه در قالب 
سواپ نفت. »ما اخیرا شروع به ارسال مقدار واقعا کمی نفت به پاالیشگاه های 

آنها کرده ایم که البته در قالب توافق سواپ نفت نبوده است.«

کوتاهازانرژی

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز:

مقدار مصرف انرژی با رشد 
جمعیتی ایران تناسب ندارد

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: ایران یک 
درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده، 
اما شدت مصرف انرژی در کشورمان با این میزان 

جمعیت متناسب نیست.
به گزارش زمان به نقل از وزارت نفت، سعید مومنی 
 HSE با بیان این که به کارگیری مدیریت یکپارچه
می تواند بسیاری از مشکالت و هزینه ها را از بین ببرد، 
گفت: توجه بیش از پیش به مقوله HSE، سبب 
تولید می شود،  زمینه  موفقیت های چشمگیری در 
زیرا با به کارگیری مدیریت یکپارچه HSE می توان 
بسیاری از مشکالت و هزینه ها را از بین برد و سطح 

باالتری از کیفیت را تجربه کرد.
اساس تجارب صنعتی در کشورهای  بر  افزود:  وی 
توسعه یافته، همواره باید این نکته را به خاطر داشت 
که پیاده سازی HSE در یک جامعه، نشانه تمدن و 
سطح فرهنگ مردم جامعه است، ضمن این که تمام 
فعالیت های صنعتی در دنیا، امروزه بر پایه انرژی است 
و چنانچه اخاللی در این بخش به وجود آید، زندگی 

مدرن امروز تمام مردم دچار اختالل می شود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به این که 
در 30 سال گذشته، مصرف انرژی در دنیا1.65برابر 
شده  برابر   4.2 ایران  در  رقم  این  و  یافته  افزایش 
است، ادامه داد: با توجه به این که ایران 10.5 درصد 
منابع نفتی و 18 درصد منابع گازی دنیا را به خود 

اختصاص داده، این آمار، آمار بسیار باالیی است.
این مقام مسوول تصریح کرد: در حالی که ما یک 
درصد جمعیت دنیا و 20 درصد جمعیت خاورمیانه 
هستیم، اما شدت مصرف انرژی با رشد جمعیت ما 
در سه دهه اخیر  تناسبی نداشته است؛ هرچه میزان 
و  رشد  که  است  طبیعی  رود،  باالتر  انرژی  مصرف 
توسعه صنعتی هم که یکی از شاخص هایش مصرف 
انرژی است، باالتر می رود اما مصرف انرژی اگر همراه 
با ایجاد ارزش افزوده باشد، می تواند قابل تأمل باشد، 
انرژی مثاًل در  افزایش مصرف  در غیر این صورت، 
بخش خانگی، در واقع با هدررفت انرژی همراه خواهد 

بود.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر لزوم 
انجام اقدام های اساسی برای جلوگیری از هدر رفت 
انرژی، اظهار کرد: HSE می تواند در این بخش نقش 
خوبی ایفا کند، به این ترتیب که در تعامل بهینه با 
آموزشی،  مجتمع های  مدارس،  عمومی ها،  روابط 
فرهنگی و تفریحی می تواند هم از بعد استفاده ایمن 
انرژی در محیط های صنعتی، خدماتی، تولیدی  از 
و .... و هم از بعد بهینه مصرف کردن آن، گام های 

مثبتی بردارد.
مومنی طول شبکه گازرسانی شهری و روستایی را 
بیش از 400 هزار کیلومتر عنوان کرد که 331 هزار 
کیلومتر آن تنها مختص به شبکه شهری و بقیه آن 

مربوط به انشعابات می شود.

خبر

وزیر نفت گفت:در بیانیه اوپک به هیچ عددی اشاره 
نشده است اما می گویند یک میلیون بشکه به تولید 
اعضای اوپک اضافه می شوددر صورتی که در این بیانیه 
گفته شده است آنهایی که بیش از 100 درصد به 
توافق قبلی متعهد بوده اند، پایبندی شان را باید به 100 
درصد برسانند. به گزارش زمان به نقل از روابط عمومی 
وزارت نفت، بیژن زنگنه پس از برگزاری اجالس 174 
اوپک، در گفت وگوی مشروح با نمایندگان رسانه ها به 
تشریح این توافق پرداخت و به پرسش های خبرنگاران 
درباره توافق و دیگر موارد مربوط به حوزه نفت ایران 
پاسخ داد. وی در پاسخ به این که برخی معتقدند توافق 
امروز اوپک ابهاماتی دارد، گفت: در این بیانیه به هیچ 
عددی اشاره نشده است که عده ای حرف های عجیب 
و غریبی زده و می گویند یک میلیون بشکه به تولید 
اعضای اوپک اضافه می شود. اصال عددی گفته نشده، 
بلکه گفته شده است آنهایی که بیش از 100 درصد به 
توافق قبلی متعهد بوده اند، پایبندی شان را باید به 100 
درصد برسانند. زنگنه با تاکید دوباره مبنی بر این که 
هیچ عددی در این بیانیه اعالم نشده و در ماه های آتی 
این عدد مشخص می شود، تصریح کرد: قبال توافقی 
داشتیم که قطعی بود و سقف تولید اوپک را اعالم 
کرده بود و اعضای اوپک باید در آن سقف مشخص 
تولید می کردند، ما هم گفتیم همان سقف رعایت 
شود، نمی توانستیم از اعضای اوپک انتظار داشته باشیم 
که بیش از 100 درصد رعایت کنند. زنگنه با بیان 
این که آنچه در توافق اوپک اعالم شده روشن است، 
گفت: اگر فردی بیش از آنچه گفته  ایم میزان تولید 
اعضای اوپک را اعالم می کند، نظر خود را گفته است، 
اما نظر اوپک چیزی است که تصویب شده و آن را 

امضا کرده ایم.
اعضای اوپک نگرانی و جدیت ما را باور کردند

وی ادامه داد: دیروز به شوخی گفتم ما یک بیانیه 
عدم همکاری صادر می کنیم و بسیار به آن نزدیک 
بودیم. فکر می کنم دیگر اعضای اوپک پذیرفتند که 
نگرانی های ما را در نظر بگیرند و باور داشتند که از 

توافق هایی که به شکل های دیگری باشد جلوگیری 
می کنیم.  زنگنه با بیان این که ایران پایبندی 100 
درصدی اعضا را پذیرفت و موضع خود را تغییر نداد، 
افزود: از نخستین ساعتی که به اینجا آمدم، در همین 
رفع  با  )کمپینسکی( گفتم که هیچ مشکلی  هتل 
پایبندی بیش از حد اعضا نداریم. یکی از خبرنگاران 
از من پرسید که این جبران کاهش بیش از تعهد تولید 
چطور باید توزیع شود که گفتم این یک مسئله دیگر 
است. ما پذیرفتیم اعضای اوپک که پایبندی بیش از 
حد دارند، این پایبندی بیش از حد را کنار بگذارند، 
بنابراین از هیچ کس انتظار نداریم کمتر از تعهد خود 
تولید کند؛ تنها انتظار داریم به سقف تولید تعیین شده 

در سال 2016 پایبند باشند.
وزیر نفت متذکر شد: برای هر کشور یک سقف تولید 
وجود دارد. اگر شما تفسیر دیگری شنیدید، آنها به 
آمریکا پیام می فرستند تا آنها را راضی کنند، اما این 
طور نیست. تصمیم ما همان است که ازسوی 14 
هیچ  زنگنه،  گفته  به  است.  امضا شده  عضو  کشور 
عضوی نمی تواند سهمیه ونزوئال را تصاحب کند. اگر 
ونزوئال بتواند، بیشتر تولید می کند، اما اگر نتواند، هیچ 
کس نمی تواند جانشین آن شود. زنگنه با بیان این که 
فکر می کنم عرضه واقعی جدید در بازار، کمتر از 500 
هزار بشکه باشد، در پاسخ به این سوال که این 500 

هزار بشکه  از سوی چه کشورهایی می تواند عرضه 
شود، گفت: به نظرم کشورهای عربستان، امارات و... 

می توانند تولید کنند.
2 اشتباه بزرگ ترامپ

زنگنه در ادامه گفت: البته باور نمی کنم که ترامپ 
خواهان قیمت باالی نفت نباشد. او می خواهد به مردم 
بگوید که مخالف قیمت باالی نفت است، زیرا شنیده ام 
که قیمت 4 دالر برای هر بشکه بنزین در آمریکا خط 
قرمز است. او می خواهد بگوید که این نتیجه عمل 
من نیست و این از عملکرد اوپک ناشی می شود، در 
حالی که همه رشد قیمت به دلیل رفتارهای ترامپ 
است. اوپک نمی تواند کار بیشتری بکند. به گفته وزیر 
نفت، ترامپ دو اشتباه دارد. نخستین اشتباه آن که فکر 
می کند خیلی زود در ایران، شاهد تغییر رژیم خواهد 
بود. این یک اشتباه بسیار بزرگ است و اشتباه دیگر 
این است که فکر می کند ظرفیت مازاد تولید عمده در 

جهان وجود دارد. این هم اشتباه است.
وی به خروج آمریکا از توافق هسته ای با کشورمان 
اشاره کرد و گفت: در مقطع زمانی فعلی، ما تفاوتی 
 2012 سال  در  تحریم ها  )آغاز  قبل  دوره  با  مهم 
میالدی( داریم. دوره قبل، تحریم ها از سوی شورای 
امنیت تأیید شده بود. در آن زمان، قانونی و بین المللی 

بود. اکنون یکجانبه، فرامرزی و غیرقانونی است.

نام  خود  شریکان  و  مشتریان  از  داد:  ادامه  زنگنه 
نمی بریم، زیرا حتی وزیر امور خارجه آمریکا با آنها 
تماس می گیرد و از آنها برای خروج از ایران و عدم 
همکاری با ایران قدردانی می کند. بعضی شرکت های 
بزرگ اروپایی که با امریکا پیوند بیشتری دارند، گفتند 
از ایران نفت نمی خرند، مثل شل و توتال، اما ما همه 
تالش مان را خواهیم کرد تا سقف صادرات مان را حفظ 
کنیم، اما نمی توانم درباره ارقام تولید چیزی به شما 

بگویم.
دوست و دشمن دائمی نداریم، منافع ملی دائمی داریم

زنگنه تاکید کرد: ما تالش می کنیم، مقاومت می کنیم، 
در  که  نمی دانم  اما  یافت،  بسیاری خواهیم  راه های 
ماه های آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. وضع بازار بسیار 
زمینه چه هست؟  این  در  بازار  واکنش  است.  مهم 
چه اتفاقی در بازار می افتد؟ قیمت در چه سطحی 
می ایستد؟ همه اینها مهم هستند. به ویژه پیش از 
نوامبر، زیرا پیش از نوامبر آنها یک انتخابات دارند. وزیر 
نفت گفت: اروپایی ها مایلند برجام را حفظ کنند؛ شکی 
در اراده سیاسی آنها ندارم، اما در توانایی شان تردید 
دارم که باید این توانایی را نشان دهند. وی در پاسخ به 
سوالی مبنی بر این که با توجه به موضع گیری های اخیر 
روسیه درباره افزایش عرضه نفت، نسبت به این کشور 
درک  را  واقعیت ها  باید  گفت:  دارید،  احساسی  چه 
کنیم. جمله معروف چرچیل را از یاد نبرید که وقتی 
از او پرسیدند چطور با روسیه که دشمن استراتژیک 
ما در جنگ جهانی دوم بود متحد شدی، پاسخ داد 
بریتانیا دوست و دشمن دائمی ندارد، فقط منافع ملی 
دائمی دارد. وی درباره دیدار با وزیر انرژی عربستان و 
ارزیابی خود از این دیدار نیز گفت : ما در اوپک در طول 
تاریخ نشان داده ایم در عین اختالف هایی که با یکدیگر 
داریم با هم همکاری هم داریم، این بنیان و اساس 
اوپک است. زنگنه با بیان این که همیشه گفته ام که نه 
کشوری برادر ماست و نه دشمن دائمی ماست، تصریح 
کرد:  ما برحسب منافع مان باید روابط مان با کشورها را 

تنظیم کنیم.

وزیر نفت:

در بیانیه اوپک به هیچ عددی اشاره نشده است

متن آگهی
حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه   9509986610400163 کالسه  پرونده 
دادگستری شهرستان خرم آباد تصمیم نهایی شماره 9509976610400489 – 
خواهان : خانم عصمت رحیمی فرزند اسداله به نشانی استان لرستان –شهرستان 
طبقه  کسری  مجتمع   12 بنفشه  کوچه  پژوهنده  متری   30 ولیعصر  خ  آباد  خرم 
چهارم غربی موبایل ک 09169764178 – خواندگان : 1-آقای بهروز سیاه منصور 
فرزند محمد 2- فاطمه سیاه منصور فرزند محمد 3- زهرا سیاه منصور فرزند محمد 
4-آقای فیروزه سیاه منصورفرزند محمد 5-آقای سیامک شهبازی فرزند منوچهر 
6-آقای فرهاد سیاه منصور فرزند محمد همگی به نشانی مجهول المکان –خواسته 

: الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
طرفیت  به  اسداله  فرزند  رحیمی  عصمت  خانم  دعوی  خصوص  در   : دادگاه  رای 
خواندگان 1-بهروز 2-فرهاد 3-زهرا 4-فیروزه 5-فاطمه شهرت همگی سیاه منصور 
به  خواندگان  الزام  خواسته  به  منوچهر  فرزند  شهبازی  6-سیامک  محمد  فرزندان 
تنظیم و انتقال سند رسمی شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 107/67 
متر مربع واقع در )طبقه چهارم ( تحت پالک 12854 فرعی مجزی شده از پالک 
2091/2352/12026 فرعی بخش یک خرم آباد با قدرالسهم از عرصه و مشاعات 
به ارزش منطقه ای 12/519/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی قانونی 
به   1385/8/28 مورخ  عادی  قرارداد  برابر  است  مدعی  خواهان  که  توضیح  بدین 
عقد بیع واحد آپارتمان را از خوانده ردیف آخر با0 پرداخت تمام ثمن خریداری 
نموده و وی قبال به داللت قراردادهای عادی پیوست پرونده نیز زمین آپارتمان را 
از آقایان محمد نوری زاده و محمد گودرزی و محمد علی ترابی خریداری نموده 
الی پنجم  از آقای محمد سیاه منصور مورث خواندگان ردیف اول  آنرا  نیز  آنان  و 
خریداری نموده اند و سند رسمی نیز بنام مورث این خواندگان است و طوعا حاضر 
به انتقال سند نشده اند و خواستار تحقق خواسته گردیده )فتوکپی قراردادها را نیز 
االنتشار  از طریق آگهی در روزنامه کثیر  ابالغ  با وصف  نموده (خواندگان  پیوست 
زمان )بدلیل مجهول المکان بودن ( ایراد یا دلیلی در در رد دعوی خواهان ابراز و 
اقامه ننموده اند علیهذا دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مفاد 
قراردادهای عادی مستند دعوی خواهان که داللت بر خرید پالک مرقوم به ترتب 
ایادی از خواندگان دارد و با عنایت به اینکه برابر نامه شماره 13940360009716 
مورخ 1395/3/13 اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد در پاسخ استعالم این مرجع 
پالک موصوف کماکان بنام مورث خواندگان ردیف اول الی پنجم آقای محمد سیاه 
منصور می باشد و نظر به اینکه انتقال سند رسمی ملک غیر منقول از توابع و آثار 
قرارداد بر پایه اصل صحت و لزوم قراردادهاست و با عنایت به اینکه خواندگان ایراد 
یا دلیلی در رد دعوی خواهان ابراز و اقامه ننموده اند دادگاه با احراز وقوع عقد بیع 
فی ما بین آنان در خصوص پالک مرقوم دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و 
مستندا به مواد 10 و 219و 220 و 223 قانون مدنی و مواد 519و 515 و 198 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان ردیف اول الی پنجم به عنوان 
اسناد رسمی و  از دفاتر  به حضور در احد  آقای محمد سیاه منصور  وراث مرحوم 
تنظیم و انتقال سند رسمی پالک موصوف بنام خواهان خانم عصمت رحیمی صادر 
و آنان را به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر خدمات الکترونیک به تناسب سهم االرث 
به مبلغ مجموعی 1/823/570 ریال همگی در حق خواهان از باب تسبیب در طرح 
دعوی محکوم می نماید دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف 
ششم نظر به اینکه به داللت محتویات پرونده و پاسخ استعالم ثبتی مشارالیه فاقد 
مالکیت رسمی بر پالک   مرقوم بوده لذا دعوی را متوجه وی ندانسته و مستندا به 
بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان را صادر و اعالم می 
دارد حکم صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و 
در انقضاء مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 
دادگاه تجدید نظر استان لرستان می باشد و قرار نیز تنها ظرف مهلت بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه اخیر است 
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد- کریم میران پور .

دادنامه
کالسه پرونده:960179                              شماره دادنامه: 9709972929300052 

خواهان: خانم معصومه رضا فرزند داود  به نشانی: شهر چهاردانگه- خ ش فارسیان گلستان3 
غربی پ 20  

خوانده: آقای سعید حیدری فرزند پاشا به نشانی مجهول المکان
خواسته: طالق به درخواست زوجه 

گردشکار: خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده 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 نظارت 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 دعوی خواهان خانم معصومه رضا فرزند داود متولد 1361 به 
طرفیت خوانده آقای سعید حیدری فرزند پاشا متولد 1348  به خواسته صدور حکم مبنی 
بر احراز شرایط اعمال وکالت در طالق خلع نوبت اول با استناد شروط ضمن عقد با بذل 
بخشی از مهریه. بدین شرح که خواهان توضیح داده است در تاریخ 1384/4/31 به عقد 
خوانده در آمده ام. ایشان هفت سال قبل زندگی مشترک را ترک نموده و در این مدت نفقه 
پرداخت نکرده است. خوانده علیرغم ابالغ قانونی اوقات رسیدگی در دادگاه حضور نیافته 
و دفاعی نیز به عمل نیاورده است. دادگاه با عنایت به جامع محتویات اوراق پرونده، سند 
نکاحیه به شماره 417167 سری الف/83 و اینکه تالش دادگاه جهت حل و فصل اختالف 
مابین زوج بی ثمر بوده و زوجه علیرغم نصایح دادگاه همچنان مصر به طالق بوده و سعی 
مرکز مشاوره و داوران نیز برای صلح و سازش بین طرفین منجر به نتیجه نشده و داوران 
هم امکان زندگی مشترک را طبق نظریه های خود به دلیل ترک زندگی از سوی زوج غیر 
ممکن دانسته اند و با توجه به اینکه زوج مطابق شرط هشتم مندرج در عقد نامه ضمن عقد 
نکاح به زوجه وکالت بالعزل با حق توکیل به غیر داده تا در صورت ترک بدون عذر موجه 
زندگی خانوادگی با مراجعه به دادگاه و پس از انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید و 
زوجه وکالت بال عزل با حق توکیل به غیر داده تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید و با 
عنایت به اینکه براساس اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان، در مدت مذکور خبری 
از همسر زوجه نیست و زوجه در منزل پدری زندگی می کند و حسب تحقیقات محلی، 
اطالعی از زوج نداشتند و اینکه شرط پیش گفته محقق گردیده است لذا دعوی خواهان را 
وارد تشخیص داده و با استناد به مواد  29،27،26  قانون حمایت خانواده و 1119 ،1146 
قانون مدنی حکم بر احراز شرایط وکالت در طالق صادر و اعالم می نماید. زوجه در باب 
نفقه ) گذشته، حال، ایام عده( اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه ادعایی ندارد. زوج تعداد 
دویست قطعه سکه تمام بهار آزادی از مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طالق بذل می 
نماید. حضانت فرزند مشترک به نام علیرضا متولد 1385 با مادر )زوجه( خواهد بود و زوج 
می تواند هر هفته روزهای پنج شنبه از ساعت 18-14 فرزند مشترک را مالقات نماید. 
زوجه براساس اظهار خود و نظریه پزشکی قانونی باردار نمی باشد. در صورت امتناع زوج، 
سر دفتر ثبت طالق نمایندگی در اجرای صیغه طالق دارد. نوع طالق خلع نوبت اول می 
باشد. رای صادره غیابی و  ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می 
باشد و پس از انقضای مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید 
نظر استان تهران و پس از آن  ظرف بیست روز دیگر قابل فرجام خواهی در دیوانعالی محترم 

کشور می باشد. م/الف 646 
علی اکبر میرزا خانی  - رئیس شعبه اول حقوقی دادگاه بخش چهاردانگه 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول 
به موجب پرونده کالسه 960045 این اجراء و دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه 8 
دادگاه خانواده کرج/له خانم طاهره علی نجفی با وکالت آقای منصور عباسی ورکی 
و علیه آقای حسین فالح اسماعیلی که محکوم علیه محکوم است به پرداخت 145 
عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته در حق محکوم له و مبلغ 5 درصد نیم 
عشر دولتی/ باتوجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت 
به  و  له  به درخواست محکوم  بنا  ننموده است،  اقدام  اجرای حکم  به  مقرر نسبت 
منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به ملک قولنامه 
این اجراء توقیف و توسط کارشناسان رسمی  ای واقع در مشکین دشت از سوی 
دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است در مورخ 1397/5/1 از 
ساعت 11 الی 12 در محل اجرای ا حکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق 
مزایده به فروش برسد. مزایده از مبلغ 700/000/000 ریال نظریه کارشناسی که 
در ذیل ذکر شده است شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین 
المجلس  فی  مزایده  وجه  ده درصد  فروخته خواهد شد.  نماید  پیشنهاد  را  قیمت 
بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف مدت یک 
ماه از وی وصول خواهد شد. و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک 
مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه 
مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است 
و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ 
مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی 
ضمنا«  شد.  نخواهد  منتقل  خریدار  بنام  مزایده  مورد  دادگاه  سوی  از  اعتراض  به 
این  اطالع  با  مزایده  از  قبل  روز  توانند ظرف 5  مزایده می  در  به شرکت  طالبین 
اجراء از مال مورد مزایده بازدید نمایند. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل 
باشد روز بعد درهمان ساعت و مکان برگزار خواهدشد. مال مورد مزایده و بهای آن 
طبق نظر کارشناس بدین شرح است: وضعیت موجود در محل: به استناد یک فقره 
مبایعه نامه عادی مورخ 81/9/10 مورد معامله شامل یک قطعه زمین به مساحت 
160 مترمربع که در آن فروشنده آقای علی محمدی و خریدار حسین فالح با ثمن 
معامله  مورد  هزارتومان  و ششصد  میلیون  معادل یک  ریال  معامله 16/000/000 
واقع گردید. که حدود اربعه آن: شماال« به طول 20 متر به اراضی مجاور و فاقد 
پالک - شرقا« به طول 8 متر به اراضی مجاور فاقد شماره پالک - جنوبا« به طول 
20 متر به منزل مسکونی آقای هوشنگ سلیمانی - غربا« به طول 8 متر به خیابان 
8 متری محدود می باشد.* در مبایعه نامه تنظیمی شماره قطعه 117 تفکیکی قید 
شده است که قطعه مورد نظر بصورت عادی تفکیک شده است و فاقد صورتمجلس 
تفکیکی می باشد. نظریه کارشناسی : بنا بر این باتوجه به موقعیت مکانی ، مساحت 
عرصه، راه دسترسی، قولنامه ای بودن ملک موجود در محل، با درنظر گرفتن جمیع 
جهات و عوامل موثر در ارزیابی و برآورد بهای عادله روز امالک در منطقه مشکین 
دشت، بدون در نظرگرفتن هرگونه دیون احتمالی و صرف نظر از هرگونه واگذاری 
و عدم ارائه دستور نقشه، ششدانگ به مساحت 160 مترمربع مجموعا« به ارزش 
700/000/000 ریال معادل هفتاد میلیون تومان تعیین قیمت و ارزیابی می گردد. 

لذا مراتب جهت هرگونه اقدام قضائی ارسال می گردد.م/الف 1332 
مبل  به  نرسیده   - آباد  کریم   - دشت  مشکین  کرج-   : مزایده  مورد  ملک  آدرس 

علی- کوچه 8 متری - مقابل آتش نشانی - انتهای خیابان خاکی 
داورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس - عابدی

مفقودی
برگ مجوز تعویض سیلندرخودروی سواری پژو 405 جی ال ایکس به رنگ نقره 
ای مدل 1384 به شماره نیروی انتظامی 632ص34ایران -- 72وبه شماره موتور 
12484210238 وبه شماره شاسی 14276664 به نام انوشیروان متاجی آبندانک 

نوشهر مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.

 آگهی مزایده
 در پرونده کالسه960043 اجرای مدنی متمرکز محکوم علیه آقای بهمن قادری 
به پرداخت 80 میلیون ریال بابت اصل خواسته بدون در نظر گرفتن خسارت تاخیر 
تادیه و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی در روز اجرای حکم در حق آقای سید 
علی هاشمی محکوم گردیده است لذا این اجرا بنا به درخواست محکوم علیه اموال 
وی را جهت تامین آن توقیف از طریق مزایده با حضور نماینده دادستان و مدیر 
اجرای احکام دادگستری شهرستان جویبار تحت شرایط زیر به فروش می رساند 
مال مورد مزایدهیک  قطعه زمین به مساحت 232 مترمربع متعلق به خانم هاجر 
نیک عمل با  حدود اربعه از شمال به ملک فوزیه تند عمل از جنوب ملک خانم 
و زهکش  نژاد  علی  ملک  به  از شرق  مزارع  بین  از غرب جاده  تند عمل   سودابه 
مبلغ  به  کارشناسی شده  قیمت  بزرگ  اسماعیل کالی  روستای  آدرس جویبار  به 
74/240/000ریال 74 میلیون و 240 هزار ریال می باشد موعد و زمان فروش در 
دادگستری جویبار می  احکام مدنی  اجرای  دفتر  در  روز97/4/21 ساعت 9 صبح 

باشد زمان بازدید از مال مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار می باشد 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار

آگهی ابالغ
پرونده کالسه 1/9700133وقت رسیدگی شنبه 97/4/30ساعت  وقت رسیدگی   
9 صبح خواهان ذبیح اهلل مجتبی جویباری با وکالت علی شاکری خوانده سلطنت 
منصوری خواسته مطالبه وجه بابت الزام خوانده به ایفای تعهد خواهان  دادخواستی 
به طرفیت خوانده فوق تسلیم شعبه یک شورای حل اختالف دادگستری جویبار 
واقع در خیابان امام جنب دادگستری نموده که در حال رسیدگی می باشند بنابر 
تقاضای خواهان مبنی بر امکان بودن خوانده حسب دستور شورای ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
هزینه خواهان آگهی خواهد شد و خوانده می بایست ظرف مهلت یک ماه در دفتر 
شعبه حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت نموده و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در جلسه حاضر گردد در غیر این صورت شورا تصمیم مقتضی 

را اتخاذ خواهد نمود 
مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان جویبار

آگهی مزایده
 در  پرونده کالسه 960656ماترک مرحوم اسماعیل احمدی به شرح ذیل به فروش 
میرسد یک قطعه زمین خانه سرا به مساحت 371/37متر مربع مساحت مفید پس از 
کسر عقب نشینی اعالم شده از شهرداری با اعیانی  کلنگی فرسوده و حدود اربعه زیر 
از شمال متصل به خیابان اصلی دور میدان شهدا از شرق متصل به زمین خیابان اصلی 
از جنوب متصل به ملک مسکونی آقای علی احمدی از غرب متصل به ملک مسکونی 
مبلغ  میدان شهدا  دور  محله  باغبان  جویبار  ملک  آدرس  رفتار  نیک  آقای مصطفی 
ارزیابی 3/342/000/000ریال می باشد مزایده از مبلغ ارزیابی شده پایه شروع کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده می شود موعد و زمان فروش روز 
شنبه 97/4/23ساعت 9 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جویبار 
میباشد زمان بازدید از مال مورد مزایده در یکی از روزهای اداری پس از انتشار میباشند 

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری جویبار 

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت
به  که  درخواستی  شرح  به  محمود  فرزند  امیری   جهانگرد  ابوالقاسم  آقای   
شماره970291این شورا ثبت  گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشته که سید فاطمه میرعابدینی فرزند سید مرتضی به شماره شناسنامه 
10 صادره از بابلسر در تاریخ 97/3/14در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار 

فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از
1- ابوالقاسم جهانگرد امیری  فرزند محمود به شماره شناسنامه 194 فرزند متوفی 

2-علی جهانگرد امیری  فرزند محمود به شماره شناسنامه 275 فرزند متوفی
3- رقیه جهانگرد امیری  فرزند محمود به شماره شناسنامه 163 فرزند متوفی 

4-محمدباقر جهانگرد امیری  فرزند محمود به شماره شناسنامه 174 فرزند متوفی 
5-ام البنین جهانگرد امیری  فرزند محمود شماره شناسنامه 5 فرزند متوفی

6- زبیده جهانگرد امیری  فرزند محمود به شماره شناسنامه 169 فرزند متوفی 
7-صدیقه جهانگرد امیری  فرزند محمود به شماره شناسنامه 239 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 دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

 آگهی درخواست گواهی حصر وراثت 
آقای سید جواد حسین پور سوته فرزند سید کربالیی آقا به شرح درخواستی که 
وراثت  انحصار  گواهی  و درخواست صدور  ثبت گردیده  شماره 970248این شورا 
نموده و اعالم داشته که ملوس محمدی کناری فرزند جلیل به شماره شناسنامه 
83 صادره از بابلسر در تاریخ 96/9/29در اقامتگاه دائمی خود شهرستان فریدونکنار 

فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 
1-سید جواد حسین پور سوته فرزند سید کربالیی آقا به شماره شناسنامه 5 شوهر 

متوفی 
2-سید حسن حسین پورسوته  فرزند سید جواد شماره شناسنامه2140518829 

پسر متوفی 
3-سیده با جی حسین پور سوته فرزند سید جواد به شماره شناسنامه 450 دختر 

متوفی 
4-فرشته بیگم حسین پور سوته فرزند سید جواد به شماره شناسنامه 216 فرزند 

متوفی 
5-سیده نرگس حسین پور سوته فرزند سید جواد به شماره شناسنامه 14 فرزند 

متوفی 
6-سید قربان حسین پور سوته  فرزند سید جواد به شماره شناسنامه 1192 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 دوم شورای حل اختالف فریدونکنار

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه طرح 
خروج از مدار نیروگاه های فرسوده به دلیل مشکالت 
مالی آغاز نشده، گفت: 3 هزار مگاوات از نیروگاه های 
موجود در کشور فرسوده و عمر باالی 40 سال دارند.

به گزارش زمان به نقل از فارس، محسن طرزطلب، 
کشور  فرسوده  نیروگاه های  خروج  طرح  مورد  در 
نیازمند  فرسوده  نیروگاه های  خروج  طرح  گفت: 
منابع مالی است و باید منابع مالی کافی در اختیار 
باشد که بتوانیم به احداث نیروگاه های جدید اقدام 

و نیروگاه های قدیمی را از مدار تولید خارج کنیم.
افزود: کسری نقدینگی و منابع برای ساخت  وی 

نیروگاه  ها معضل و مشکل و باعث شد تا احداث 
نیروگاه های جدید و خروج نیروگاه های فرسوده به 
تأخیر بیافتد بنابراین مهمترین برنامه ای که برای 
خروج نیروگاه های فرسوده داریم، نیروگاه ری بود که 
قرار بود، با ژاپن این اقدام صورت گیرد اما امیدوار 
فراهم شود  این طرح  برای  نیستیم که آن منابع 
بنابراین برنامه های دیگری را هم در آن زمان در نظر 
گرفته بودیم که اگر با تأخیر مواجه شد، بتوانیم از این 
برنامه استفاده کنیم. وی ادامه داد: طبق وعده هایی 
که داده بودیم، از پیک تابستان که عبور کنیم، از 
شهریور ماه کار را آغاز خواهیم کرد.  طرزطلب بیان 

داشت: 75 واحد تولید نیروگاه حرارتی بزرگ داریم 
که ظرفیت اسمی این نیروگاه ها 63 هزار و 400 
مگاوات است که حداکثر تولیدی که این نیروگاه ها 

انجام می دهند 46 هزار مگاوات است.
این  به  پاسخ  برق حرارتی در  مدیر عامل شرکت 
پایین  نیروگاه های حرارتی  راندمان  سؤال که چرا 
است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت اسمی که از آن 
نام می بریم، به عنوان مثال در شرایط استاندارد هزار 
مگاوات است، یعنی درجه حرارت در حد متوسط 
15 درجه و ارتفاع صفر باشد، پس هر چه که ارتفاع 
این  می رود،  باال  حرارت  درجه  می یابد،  افزایش 

ظرفیت نامی افت پیدا می کند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در تهران که ارتفاع 
1100 تا 1200 مگاوات است، اگر قرار باشد، یک 
نیروگاه احداث شود، اگر متوسط دمای هوا 15 درجه 
باشد که نیست 12 درجه آن ظرفیت نامی کاهش 
می یابد. طرزطلب ادامه داد: حدود 3 هزار مگاوات از 
نیروگاه های موجود در کشور فرسوده و عمر باالی 
سال  باالی 25  مگاوات  و 7500  دارند  سال   40
عمر دارند که ما این نگرانی را داریم که این واحدها 
قدیمی است و لوازم و قطعات یدکی موجود باشد، تا 

میزان تولید برق حفظ شود.

خروج از مدار نیروگاه های فرسوده برق در بن بست
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کمپین »نه به خرید« جلوی دالالن می ایستد؟
* مجید سلیمی بروجنی

تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد بیمار ایران 
نیازمند جراحی اساسی و عمیق است و کمپین های نه به خرید تنها 

در کوتاه مدت می تواند مرهمی بر اقتصاد ایران باشد.
اقتصاد ایران در طول چند هفته گذشته روزهای پرماجرایی را پشت 
سر گذاشت. افزایش قیمت های زنجیروار اقالم و کاالهای اساسی، 
داستان هر روزه مردم شده بود تا این که در 27 خرداد، علی کریمی 
در واکنش به گران شدن اجناس و کاالها، از مردم خواست تا یک بار 
برای همیشه با یکدیگر متحد شده و تا یک ماه از بازار خریداری 
نکنند؛ نه طال، نه خودرو و نه هر کاالی دیگری که گران شده است.

تجربه های مشابه در سایر کشورهای دنیا نشان داده که روش های 
اجتماعی مقابله با تدابیر سیاسی و اجتماعی روشی مدنی و کارآمد 
ملی  و  اجتماعی  اهداف  پیشبرد  برای  روش ها  این  تمرین  و  بوده 
حرکتی ضروری و کم هزینه و پرمنفعت است.در دنیا کمپین های 
نخریدن، نمونه های زیادی دارد. کمپین چند روز اخیر »نخریدن« 
را  خود  خاص  دالیل  کدام  هر  و  دارد  زیادی  مخالفان  و  موافقان 
دارند. اما نکته مهم این است که این کمپین، ماهیت اعتراض نسبت 
این که مافیای خودرو  اقتصادی و سیاسی دارد. در  به سردمداران 
انحصارهای غذایی و... در عمل نشان داده اند که به منافع ملی و 
هم نوع توجهی نداشته و در این که با یک درصد گران شدن کاالها در 
شرایطی که درآمدها ثابت است، قدرت خرید مردم کاسته می شود، 

تردیدی نیست.
در همین یک ماه اخیر با افزایش بهای برخی کاالها، قدرت خرید 
مردم کاهش یافته و انحصارات دولتی و غیردولتی در دست در جیب 
مردم برده و ناگهان موجودی جیب آنها کاهش یافته است. به اعتقاد 
برخی کارشناسان، چنین کمپینی تنها در مواردی که گرانی بی دلیل 
و غیرمنطقی بوده، ممکن است مفید و ثمربخش باشد. اگر گرانی 
اثری در کاهش  تنها تحریم خرید  نه  باشد،  دارای دالیل دیگری 
قیمت ندارد، بلکه باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی و رکود می شود.

به طور معمول موفقیت کمپین ها و حرکت های اجتماعی نیازمند باال 
بودن سرمایه اجتماعی در جامعه است؛ در غیر این صورت کمپین 
شکست خواهد خورد. بنابراین در شرایط کنونی موفقیت این گونه 
حرکت ها در هاله ای از ابهام قرار دارد.در شرایطی که نرخ ارز در بازار 
رشد قابل توجه داشته، طبیعی است که به دلیل افزایش قیمت تمام 
شده، کاالهای وارداتی و کاالهایی که مواد اولیه وارداتی دارند، افزایش 
قیمت شدید داشته باشند. در شرایط افزایش نرخ ارز همواره انتظارات 
دارند،  را  قیمت ها  افزایش  انتظار  مردم  و  می یابد  افزایش  تورمی 
بنابراین طبیعی است که پس انداز خود را تبدیل به کاالی اساسی 
همچون مسکن و طال می کنند.با باال رفتن شدید تقاضا نیز طبیعی 
است که قیمت ها افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، با خروج آمریکا از 
برجام، نااطمینانی از آینده اقتصاد افزایش یافته و باز هم دلیل دیگری 
برای نگه نداشتن پول نقد ایجاد شده است. نرخ سود بانکی باال در 
سال های اخیر باعث افزایش شدید نقدینگی شده است، اما با کاهش 
نرخ سود بانکی، بانک دیگر جذابیت الزم برای سپرده گذاری را ندارد 
و نقدینگی باالی محبوس شده پشت سد بانک ها به حرکت در آمده و 
سبب ایجاد تورم در بازارهای مختلف شده است، بنابراین افزایش نرخ 
ارز، افزایش نااطمینانی به آینده، خروج نقدینگی از بانک ها و افزایش 
انتظارات تورمی از یک سو باعث افزایش قیمت تمام شده کاالها و 
از سوی دیگر، سبب افزایش تقاضای آنها شده است. در نتیجه این 

اتفاقات، قیمت ها رشد داشته است.
البته در برخی موارد هم سودجویی گروهی باعث افزایش بی رویه 
بازار  آشفته  در  شد.  موضوع  این  منکر  نمی توان  و  شده  قیمت ها 
اقتصاد، سفته بازی و احتکار می تواند اختالل بیشتری در بازار ایجاد 
کند و به تورم نیز دامن بزند.تحلیلگران اقتصادی معتقدند کمپین 
نه به خرید، مردم را به حقوق مصرف کننده آگاه می کند؛ چراکه ما 
گاهی اوقات به حقوق مصرف کننده آگاه نیستیم و بر این اساس، 
تحت تاثیر جو قرار می گیریم. برای مثال امروز اگر بگویند روغن 
نیست، همه می روند روغن می خرند یا اگر بگویند پودر لباسشویی یا 
صابون نیست، همه می روند صابون می خرند. این گونه انبارها تبدیل 
به انبارهای خانگی می شود.به باور آنها، حرکتی شروع شده که جلوی 
دالل بازی را می گیرد. اگرچه این حرکت باید بسیار هوشمندانه باشد.

تجربه  را  تا 50 درصدی  افزایش 30  بازار مسکن  در حال حاضر 
کرده است که رکودی طوالنی پشت سر می گذارد. شاید کمپین 
نه به خرید، بتواند بخشی از حباب قیمتی در این بازار را بترکاند. 
همان طور که تا حدی در روزهای گذشته در بازار خودرو شاهد بودیم 
که قیمت برخی خودروها کاهش قابل توجه داشتند.در کل کمپین 
نخرید از این منظر که نوعی تمرین تغییر رفتار مردم باشد، در خور 
تحسین و تقدیر است. می توان گفت بخش عمده ای از این تالطمات 
و رفتارهای هیجانی مردم و عدم احساس امنیت، رفتارهای االکلنگی 
و سیاست های غلط اقتصادی است. در همه جای دنیا با وجود فضای 
کند،  گران فروشی  فروشنده  یا  تولیدکننده  یک  چنانچه  رقابتی، 
مصرف کنندگان برای تنبیه به  دنبال دیگر تولیدکنندگان می روند. در 
شرایط کنونی واقعیت ماجرا این است که اقتصاد بیمار ایران نیازمند 
جراحی اساسی و عمیق است و این گونه کمپین ها تنها در کوتاه مدت 

می تواند مرهمی بر اقتصاد ایران باشد.   

واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کاال ممنوع شد

 براساس ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه 
تجارت، ثبت سفارش و واردات 1339 ردیف تعرفه ای کاال که شامل 
بیش از 1400 قلم کاال است ممنوع اعالم شده است. خودرو نیز جزو 

کاالهای ممنوعه واردات قرار دارد.
به گزارش زمان به نقل ازایسنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
نامه ای به تاریخ سی ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابالغ کرده 
بدین وسیله فهرست گروه چهارم  است:«  آمده  نامه  این  است.در 
کاالیی شامل 1339 ردیف تعرفه 8 رقمی که ثبت سفارش آنها در 
جلسه روز جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع گردیده، 
جهت اجرا ابالغ می شود. الزم به ذکر است که تمام ثبت سفارش های 
صادره قبلی مربوط به این ردیف کاالها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل 
از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده و یا بدون انتقال ارز 
باشند«.در این شرایط طبق ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
ثبت سفارش و واردات کاالهای قرار گرفته در گروه چهارم کاالیی 
که شامل 1339 ردیف تعرفه گمرکی کاال است ممنوع اعالم شده و 
متوقف خواهد شد و همچنین ثبت سفارش های پیشین انجام شده 
از  ابطال می شود مگر برای آن دسته  برای واردات این کاالها نیز 
کاالهای ثبت سفارش شده ای که ارز آن ها از طریق شبکه بانکی 
تامین شده یا واردات آنها در شرایط بدون انتقال ارز باشد.در این 
1339 ردیف تعرفه گمرکی کاالیی، بیش از 1400 قلم کاال وجود 
آماده  خودروی  و  بوده  عمده  کاالیی  گروه  شش  شامل  که  دارد 
)CBU( نیز از جمله کاالهای ممنوعه واردات تعیین شده است.به 
نظر می رسد این تصمیم در راستای حمایت از کاالهای تولید داخل 

و همچنین کنترل خروج ارز اتخاذ شده است.

یادداشت

 حمایت از واحدهای کوچک، 
راه مقابله با تحریم ها

معدنی  صنایع  و  معادن  کمیسیون  رییس 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق 
ایران گفت: دولت در شرایط کنونی با جدی 
شدن بازگشت تحریم ها باید حمایت عملی 
از واحدهای کوچک و متوسط را در دستور 

کار قرار دهد.
›بهرام  ازایرنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کشور  در  شاهدیم  امروز  افزود:  شکوری‹ 
و  کوچک  صنایع  از  بیش  بزرگ  صنایع  به 
در  دولت  و  شود  می  داده  اهمیت  متوسط 
با  آنهاست؛  از  دنبال حمایت  به  کمتر  عمل 
وجود این، در نقشه راهی که از سوی مجلس 
واحدهای  از  دولت  حمایت  می شود  دنبال 
الزم  های  مشوق  ایجاد  متوسط،  و  کوچک 
مواد  برای  زنجیره  ستاد  ایجاد  آنها،  برای 
معدنی و همچنین استفاده از مشورت بخش 
است. شده  ذکر  آنها  توسعه  برای  خصوصی 

معادن  درصد   98.3 کرد:  یادآوری  شکوری 
توسط  که  است  متوسط  و  کوچک  کشور 

بخش خصوصی اداره می شود.
درصد   85 معادن،  این  داشت:  بیان  وی 
اشتغال و 65 درصد تولید را در اختیار دارد، 
کمک  و  داده  اهمیت  آنها  به  باید  بنابراین 
کنیم تا اشتغال را در بخش معدن و صنایع 
معدنی سر و سامان دهند.وی یادآوری کرد: 
در اتحادیه اروپا نیز وضعیت به همین منوال 
بانک  تحلیل  مطابق  که  طوری  به  است، 
جهانی از هر پنج شغل ایجاد شده در سال 
و  کوچک  های  واحد  به  شغل  چهار   2017

متوسط مربوط بود.
جهان  با  چه  اساس  این  بر  داد:  ادامه  وی 
باید  نه،  چه  باشیم  داشته  تعامل  و  ارتباط 
به توسعه و تقویت صنایع کوچک و متوسط 
در بخش معدن و سایر بخش های اقتصادی 
اقدام کنیم.وی بیان داشت: در شرایط کنونی 
با  راهی جز درونگرایی هرچه بیشتر اقتصاد 
تکیه بر منابع و سرمایه های داخلی نداریم و 
از طرفی باید تالش کنیم با پرهیز از »خود 
تحریمی« به دنبال ایجاد بحران های داخلی 
فراهم  بستری  باید  کرد:  تاکید  نباشیم.وی 
کنیم که سرمایه های داخلی فراری نشوند، 
به  می تواند  اشتباه  سیاستگذاری  های  زیرا 
توسعه  برای  خصوصی  بخش  شدن  دلسرد 
سرمایه گذاری منجر شود.وی اضافه کرد: اگر 
کرده  مساعد  را  داخلی  کار  و  کسب  فضای 
فعالیت  داخل  در  که  اقتصادی  فعاالن  از  و 
سرمایه های  از  و  حمایت  بخوبی  می کنند 
تا  شاید  کنیم،  استفاده  بدرستی  داخلی 
حالت  به  المللی  بین  مناسبات  که  زمانی 
اقتصادی  فعالیت  به  بتوانیم  بازگردد،  عادی 

ادامه دهیم.
بر پایه اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
شمار معادن کشور افزون بر 10 هزار واحد 
است که حدود 6 هزار معدن فعال و بقیه در 

دست تجهیز یا راکد است.

 ادامه روند کاهشی نرخ مرغ 
در بازار

 رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با بیان اینکه 
ادامه  بازار  در  مرغ  قیمت  کاهشی  روند 
خرده  مراکز  در  کاال  این  نرخ  دارد،گفت: 

فروشی به 7400 تومان رسیده است.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، مهدی یوسف 
ادامه  در  مرغ  قیمت  اظهارداشت:  خانی 
به  گذشته  روزهای  طی  خود  کاهشی  روند 
7400 تومان  رسیده است.این فعال بخش 
خصوصی ادامه داد: قیمت این کاال نسبت به 
هفت روز گذشته حدود 400 تومان کاهش 
داشته است.وی قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم 
   6600 کشتارگاه  درب  فروشی  عمده  در  را 
تومان اعالم و اضافه کرد: نرخ این کاال توزیع 
در  و  تومان    6750 صنفی  واحدهای  درب 
است. تومان    7400 فروشی  خرده  مراکز 

خرده  نرخ   ماهی  و  پرنده  اتحادیه  رئیس 
اعالم  تومان   7100 را  شمال   مرغ  فروشی 
کرد و گفت:قیمت عمده مرغ کشتار شمال 

در میدان بهمن 6300 تومان است.

تولید ۴ سواری متوقف شد

مدل  چهار  تولید  امسال  ماه  اردیبهشت 
سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد.

این  در  ازایسنا،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
از  و  شده  متوقف  تندر  پارس  تولید  مدت 
به   1396 ماه  اردیبهشت  در  دستگاه   951
با  صفر کاهش یافت.تولید ام وی ام 550 نیز 
کاهش 100 درصدی همراه بوده و از 709 
به  گذشته  سال  ماه  اردیبهشت  در  دستگاه 
صفر رسید.تولید آسا B50 هم 100 درصد 
کاهش یافته و از 99 دستگاه در اردیبهشت 
یافت.اردیبهشت  کاهش  صفر  به   1396 ماه 
نیز متوقف شده   J5 تولید جک امسال  ماه 
سال  ماه  اردیبهشت  در  دستگاه   529 از  و 

گذشته به صفر رسید.
تولید  اما  شده  یاد  خودروهای  از  گذشته 
یافته است  افزایش  باقی خودروهای سواری 
تولید  امسال  ماه  اردیبهشت  که  به گونه ای 
درصدی   40.18 افزایش  با  سواری  انواع 
اردیبهشت ماه 1396 همراه بوده  به  نسبت 

است.

خبر

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل 
کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران 

بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.
به گزارش زمان به نقل ازسازمان امور مالیاتی 
به  اشاره  با  نژاد  تقوی  کامل  سید  کشور، 
دستور رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی 
بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی 
کاالهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایشات 
ریاست محترم جمهوری و دستور ویژه وزیر 
برخورد  بر  مبنی  دارایی  و  اقتصادی  امور 
قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه 
تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، 
خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور 
تشکیل شده است.وی  به مکاتبات متعددی 
با  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  سوی  از  که 
مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، دستگاه 
وتجارت  وزارت صنعت، معدن  نظارتی،  های 
و سایر دستگاه های ذیربط به منظور دریافت 
اطالعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و 
افزود: بالغ بر شش میلیون و 400 هزار رکورد 
اطالعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و 
خودرو در پایگاه اطالعات سازمان امور مالیاتی، 

سازماندهی شده و به روز رسانی این اطالعات 
نیز در دست پیگیری است.تقوی نژاد اضافه 
کرد: در این کارگروه مقرر شد اطالعات مرتبط 
با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و به روز 
رسانی آنها برابر اتفاقات سال جاری از ناحیه 
بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری 
فرایند  اخذ شده،  اطالعات  تحلیل  از  و پس 
مذکوردر  های  پرونده  تشخیص  و  رسیدگی 
انجام  به سرعت  مالیات حقه،  مطالبه  جهت 

بازار  رصد  خصوص  در  همچنین  پذیرد.وی 
سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطالعات 
از  اطمینان  با  سکه  فروش  پیش  با  مرتبط 
و  حقوقی  و  حقیقی  خریداران  هویت  احراز 
اصالت سنجی اطالعات توسط مراجع ذیربط، 
پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده 
های مالیاتی و یا تکمیل پرونده های موجود 
و به تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه 
مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار 

مالیاتی  امور  سازمان  کل  است.رئیس  گرفته 
کشور با بیان اینکه به منظور گسترش تعامالت 
و همگرایی و هم افزایی ظرفیت های مبارزه 
با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی 
و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه های 
فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی 
راستای  در  داشت:  اظهار  شود،  می  پیگیری 
تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی و تشخیص 
پرونده های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار 
ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه های رسیدگی 
زبده  و  متخصص  ماموران  از  متشکل  خاص 
از  خارج  مهم،  این  انجام  و  تشکیل  مالیاتی 
رویه های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.

تقوی نژاد افزود: همچنین دستورالعمل ها و 
مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف 
تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، بازنگری و 
شد.رئیس  خواهد  بازنویسی  لزوم  صورت  در 
به  اشاره  با  مالیاتی کشور   امور  کل سازمان 
مالیاتی در اصالحیه  فرار  انگاری  مقوله جرم 
قانون مالیات های مستقیم، بر اقامه دعوی علیه 
مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به استناد موضوع 

ماده 274 قانون مذکور تاکید کرد.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورخبر داد:

تشکیل کارگروه برخورد با سوداگران ارز، سکه، مسکن و خودرو

 تورم خرداد ماه 
به 8/2 درصد رسید

جزئیات برنامه دولت برای تقویت 
ذخایراقالم اساسی

کل  شاخص  عدد   1397 ماه  خرداد  در 
)100=1395( به 116.2 رسید که نسبت به 
ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می دهد. در 
این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 

مشابه سال قبل 10.2 درصد است.
ایران،  آمار  ازمرکز  نقل  به  زمان  گزارش  به 
کل  شاخص  عدد   1397 ماه  خرداد  در 
)100=1395( به 116.2 رسید که نسبت به 
ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می دهد. در 
این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 10.2 درصد است.در خرداد 
ماه 1397 عدد شاخص کل )100=1395( 
به 116.2 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 
ماه  این  در  دهد.  می  نشان  افزایش  درصد 
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل 10.2 درصد است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین 10.2 درصد بیشتر از 
خرداد 1396 برای خرید یک  »مجموعه کاال 
و خدمات یکسان«  هزینه کردند که نسبت 
به این اطالع در ماه قبل )8.3 درصد( 1.9 
میزان  است.این  یافته  افزایش  درصد  واحد 
افزایش در درصد تغییر شاخص نسبت به ماه 
مشابه سال قبل )1.9 واحد درصد( در یک 
ماه، از فروردین 1392 تا کنون بی سابقه بوده 
است.  نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد 
نسبت  که  رسید  درصد  به 8.2  ماه 1397 
درصد(   8.0( قبل  ماه  در  اطالع  همین  به 

می دهد. نشان  افزایش  درصد  واحد   0.2
شاخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه قبل 
4.2 درصد و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« 0.9 درصد افزایش نشان 
می دهد.  نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد 
ماه 1397 برای این دو گروه به ترتیب 10.5 
و 7.3 درصد است.شاخص قیمت کل برای 
خانوارهای شهری کشور در خرداد ماه 1397 
به عدد 116.1 رسید که نسبت به ماه قبل 

1.7 درصد افزایش نشان می دهد. 

دبیر ستاد تنظیم بازار از برنامه ریزی جدی 
دولت برای تأمین کاالهای اساسی در قالب 
سه سناریو خبر داد و گفت: برای مقابله با 
تهدیدات احتمالی تحریم، کاالهای اساسی به 

میزان کافی ذخیره سازی شده است.
محسن  ازمهر،  نقل  به  زمان  گزارش  به 
تمهیدات  به  اشاره  با  اقدس  ارض  بهرامی 
دولت مبنی بر تأمین اقالم و کاالهای مورد 
نیاز مردم برای مقابله با تحریم های احتمالی 
اظهار داشت: دولت با مصوبه شورای امنیت 
ملی و ستاد تدابیر اقتصادی، سه سناریو را 

برای ذخیره سازی کاالهای اساسی در قالب 
سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و شرایط عادی 
در نظر گرفته است که در قالب آن، کاالهای 
ستاد  نماید.دبیر  تأمین  را  مردم  نیاز  مورد 
تنظیم بازار افزود: بر این اساس تمام تمهیدات 
مورد نظر برای بدبینانه ترین شرایط نیز در نظر 
گرفته شده که در قالب آن، کاالهای اساسی 
و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید در قالب 
ذخایر یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه تأمین 
سطح  اکنون  کرد:  تصریح  است.وی  شده 
بسیار  حد  در  کاالیی  استراتژیک  ذخایر 
مطلوب قرار گرفته و جای هیچ گونه نگرانی 
که  داده  نشان  تجربه  اینکه  ضمن  نیست؛ 
هیچ گاه حتی در بدترین شرایط مانند دوران 
جنگ، ایران به لحاظ تأمین کاالهای اساسی 
و اقالم مورد نیاز مردم مشکلی نداشته و حتی 
در دوره هایی از جنگ و تحریم، ساالنه تا هفت 
میلیون تن نیز گندم وارد کشور شده است.

بهرامی ارض اقدس خاطرنشان کرد: بر این 
اساس دولت بدبینانه ترین شرایط را نیز برای 
تأمین و ذخیره سازی کاالها در نظر گرفته تا 
هیچ گونه مشکلی بر روی اقالم اساسی و مواد 
اولیه مورد نیاز تولید ورود نکند.وی ادامه داد: از 
تمام ظرفیت ها برای ذخیره سازی کاال استفاده 
شده و با توجه به اینکه دولت بر روی اقالمی 
که در سبد مصرفی خانوارها سهم باالیی دارد، 

تمامی تمهیدات را اندیشیده است.

معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی اصالح و منطقی شدن قیمت 
شیرخام و برخی فرآورده های لبنی را الزامی دانست و گفت: این روش 
راهی برای ادامه حیات صنعت دامداری و کارخانجات فرآوری خواهد بود.

به گزارش زمان به نقل ازایرنا، »مرتضی رضایی« افزود: شیرخام، ماده 
اصلی صنعت لبنیات را تشکیل می دهد بنابراین همزمانی تغییرات 
قیمتی شیرخام و فرآوره های لبنی که در کارگروه ستاد تنظیم بازار 
در حال نهایی شدن است، به نفع هر دو صنعت خواهد بود.به گفته وی، 
در صورت تصویب قیمت ها طی روزهای اخیر نرخ های جدید شیرخام 
و فراورده های لبنی اعالم و ابالغ می شود.وی اظهار داشت: چندسال 
قبل قیمت شیرخام با توجه به نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید 
افزایش یافت اما به دلیل تمکین نکردن کارخانجات فراورده های لبنی، 
این ارقام عملیاتی نشد زیرا کارخانجات براین باور بودند که افزایش قیمت 
شیرخام برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.رضایی افزایش قیمت شیرخام 
را برای ادامه تولید دامداران الزامی دانست و تصریح کرد: آنالیز قیمت 
تمام شده شیرخام با توجه به نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید، 
امسال توسط تشکل ها و انجمن های مرتبط به کارگروه ستاد تنظیم 
بازار ارایه و با بررسی های کارشناسی این مهم مصوب و ابالغ می شود.

وی با بیان اینکه طی سالهای اخیر قیمت شیرخام پایین تر از قیمت 
مصوب سال 1393 خریداری می شد که امسال نرخ خرید به 1440 
تومان رسیده است، اظهار داشت: در واقع پایین بودن نرخ خرید شیرخام 
تاکنون تاثیری چندانی در کاهش تولید و یا حذف گاوهای شیری نداشته 
است اما براین باوریم که باید قیمت ها منطقی شود تا دامداران نیز 
با داشتن حاشیه سود مناسب بتوانند به تولید خود ادامه بدهند. وی 
درخصوص اینکه برخی از افزایش تدریجی قیمت فرآورده های لبنی طی 
سالهای اخیر با وجود ثبات نرخ شیرخام اشاره می کنند، افزود: معتقدم 
هنوز قیمت فرآورده های لبنی با توجه به ارزش غذایی باالیی که دارند، 
نسبت به گروه مواد غذایی دیگر افزایش نیافته است.رضایی یادآور شد: 
این درحالیست که در تمام دنیا قیمت شیر و فرآورده های لبنی متعادل 
است تا تولید کننده و مصرف کننده متضرر نشوند.به گفته رضایی، اکنون 
قیمت برخی کاالها که ارزش غذایی ندارند، 1.5 تا دو برابر شیر و فرآورده 
های لبنی است.وی فرهنگسازی مصرف شیر و فراورده های لبنی را مهم 
دانست و ادامه داد: اگر مردم بدانند که شیرخام و فرآورده های لبنی از 
ارزش غذایی باالیی برخوردار است، حتی تغییرات قیمتی این محصوالت 
در سبد مصرفی خانوار تاثیر منفی نخواهد داشت.وی ادامه حیات صنعت 
تولید شیرخام را در کشور مورد تاکید قرار داد و گفت: در صورت اصالح 
قیمت شیرخام دامداران با آسودگی خاطر به تولید ادامه می دهند که 
این مهم در رونق صنعت فرآوردهای لبنی نیز بی تاثیر نخواهد بود.طبق 
آمارهای وزارت جهادکشاورزی، ساالنه نزدیک 10 میلیون تن شیرخام 
در کشور تولید می شود که بخش عمده آن به کارخانجات فرآورده های 

لبنی تخصیص می یابد.

ادامه حیات صنایع لبنی در گرو 
منطقی شدن نرخ شیرخام 

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی سطح 
استقبال از صندوق پس انداز مسکن یکم را مطلوب و قابل توجه 
توصیف کرد و گفت: تا کنون 440 هزار نفر در این صندوق 

حساب افتتاح کرده اند.
به گزارش زمان به نقل ازمهر، حامد مظاهریان گفت: حمایت 
از سمت تقاضای مسکن با تاکید بر افزایش قدرت خرید گروه 
های مصرفی و اقشار و طبقات متوسط جامعه برای خانه دار 
شدن، از جمله مهمترین سیاست های وزارت راه و شهرسازی 
در سال های اخیر بوده است که راه اندازی صندوق پس انداز 
مسکن یکم یکی از نمودهای بارز تحقق این سیاست ها است.

وی با بیان اینکه آمارها حاکی از استقبال قابل توجه از این 
صندوق به منظور سپرده گذاری برای دریافت تسهیالت خرید 
مسکن است،  گفت: تا کنون بیش از 440 هزار نفر برای دریافت 
ارزان ترین و مناسب ترین شکل تسهیالت خرید مسکن که هم 
اکنون از طریق سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن به 
متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود اقدام به سپرده گذاری 
در صندوق یکم کرده اند طوری که در حال حاضر روزانه به طور 
متوسط حدود 1200 متقاضی جدید نیز به جمع متقاضیان 
اندازی  راه  اضافه می شود.مظاهریان  قبلی  گذاران  و سپرده 
صندوق پس انداز مسکن یکم را مهمترین اقدام صورت گرفته 
به منظور حمایت از متقاضیان مصرفی خرید مسکن در دولت 
تدبیر و امید اعالم و خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر چند 
گروه عمده در راس سیاست های حمایتی دولت و وزارت راه و 
شهرسازی در حوزه مسکن قرار گرفته اند؛ خانه اولی ها، ساکنان 
بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی، گروه های کم 
درآمد و زنان خود سرپرست خانوار و همچنین همه متقاضیان 
مصرفی واحدهای مسکونی افرادی هستند که به اعتقاد دولت 
باید تامین مسکن آن ها در چارچوب برنامه ها و سیاست های 
حمایتی مناسب دنبال شود.وی افزود: همه این گروه ها به 
خصوص خانه اولی ها، ساکنان بافت های فرسوده و سکونتگاه 
های غیررسمی متقاضی خرید مسکن در سال های اخیر، به 
تسهیالت مناسبی به منظور ساخت و خرید مسکن دسترسی 
داشته اند که مناسب ترین شکل آن، تسهیالت پرداخت شده 
از سوی صندوق پس انداز مسکن یکم با نرخ سود تک رقمی 
و دوره بازپرداخت مطلوب در مقایسه با سایر تسهیالت است.

به گفته مظاهریان صندوق پس انداز مسکن یکم در حالی با 
افزایش قابل توجه متقاضیان خانه اولی برای استفاده از پوشش 
تسهیالت به منظور تامین هزینه مورد نیاز برای خرید مسکن 
مصرفی در بازار ملک روبه رو شده است که این تعداد متقاضی 
و دریافت کننده تسهیالت شکل دهنده تقاضای قطعی در بازار 
خرید مسکن هستند.وی در این باره توضیح داد: در حالی که 

بازار معامالت مسکن طی سال های اخیر در رکود به سر می برد 
سیاست های حمایتی دولت و شبکه بانکی همچون پرداخت 
تسهیالت ارزان قیمت و با سقف نسبتا مناسب به متقاضیان 
مصرفی به عنوان یکی از عوامل ایجاد رونق در بازار مسکن از 
سمت تقاضای مصرفی قابل شناسایی است.مظاهریان ادامه داد: 
این در حالی است که دولت در سال جاری و سال های پیش رو 
نیز سیاست های حمایتی خود در ارتباط با متقاضیان مصرفی 
خرید مسکن را ادامه خواهد داد؛ عالوه بر سیاست های قبلی 
همچنین سیاست های جدیدی در دستور کار قرار گرفته است 
که مهمترین این سیاست ها رونق بخشی به بازار معامالت 
مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری از طریق جریان 
بازآفرینی شهری است.وی اجرای سیاست بازآفرینی شهری را 
از عوامل مهم رونق بازار مسکن در این مناطق اعالم کرد و 
گفت: عالوه بر آنکه در پی اجرای این سیاست بخش زیادی 
از متقاضیان مصرفی خرید مسکن به واحدهای مناسب خرید 
و متناسب با سطح اقتصادی و توان مالی آن ها دسترسی یافته 
و صاحب مسکن می شوند، محدوده های هدف نوسازی نیز با 
همکاری توسعه گران بازسازی و نوسازی شده و در واقع دو 
هدف عمده دولت در حوزه مسکن یعنی نوسازی بافت های 
فرسوده و تامین مسکن مورد نیاز گروه های مصرفی محقق 
اتصال  برای  جدید  برنامه  همچنین  شد.مظاهریان  خواهد 
متقاضیان صندوق پس انداز مسکن یکم به ساخت و سازهای 
جدید در بافت های فرسوده شهری را از دیگر سیاست های موثر 
در بازار مسکن طی سال های پیش رو عنوان کرد و گفت: با 
هدایت سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم به ساخت 
و سازهای جدید در محالت هدف نوسازی، انگیزه فعالیت برای 
توسعه گران، انبوه سازان و سایر سازندگان در بافت های فرسوده 

شهری افزایش می یابد.

معاون آخوندی اعالم کرد:

افتتاح حساب 440 هزار نفر در صندوق مسکن یکم



راهي جز نرمش و بازي با هستي نيست .
حکیم ارد بزرگ

سخن حکیمانه

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست *** که هرچه بر سر ما می 
رود اردات اوست

نظیر دوست ندیدم اگرچه از مه و مهر *** نهادم آینه ها در مقابل 
رخ دوست

امروز با حافظ

»اجاره نشین ها« کتاب شد

داستان  »اجاره نشین ها« 
روایت  را  نویسنده ای 
مشغول  که  می کند 
نوشتن داستانی درباره یک 

نویسنده  است.
اجاره  مهر،  گزارش   به 
 نشین ها همگی ساختمان 
نویسنده،  لسر«،  »هری  اگر  و  کرده اند  ترک  را 
اسباب ببندد، »لونسپیل« دیگر برای خراب کردن 
آخر  فصل  تا  »هری«  ندارد.  مشکلی  ساختمان 
کتابش را تمام نکند، آرامش و سکوت خانه اش را 
رها نمی کند؛ درحالی که او فکر می کند تنها ساکن 
ساختمان است، صدای ماشین تحریر نویسنده ای 
سیاه پوست، او را به یکی از واحدها می کشاند. این 
همراه  به  را  ماجراهایی  خود  با  ناخوانده  مهمان 

می آورد که خط داستان به کلی تغییر می کند.
رمان  در  که  است  اتفاقاتی  اصلی  مضمون  این، 
»اجاره نشین ها« اثر »برنارد ماالمود« رخ می دهد. 
زندگی  سال  هفت  و  سی  طی  در  نویسنده  این 
هنری خود برنده جوایز متعدد از جمله پولیتزر و 
جایزه ملی آمریکا شده و به پاس یک عمر دستاورد 
هنری از سوی آکادمی ملی هنر و ادبیات مدال طال 

دریافت کرده است.
»ماالمود« در »اجاره نشین ها« داستان نویسنده ای 
را روایت می کند که مشغول نوشتن داستانی درباره 
یک نویسنده است. متافیکشن یا فراداستان ماالمود 
روایتی متفاوت برای مخاطبان خود فراهم کرده 
به  را »میالد شالیکاریان«  است. »اجاره نشین ها« 
فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در 178 
صفحه و به قیمت 18000 تومان منتشر و روانه 

بازار کرده است.
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اوقات شرعی

ریچارد کالیدرمن به تهران آمد

برگزاری  برای  فرانسوی  پیانیست 
کنسرتش وارد تهران شد.

ریچارد  رسیده،  گزارش  به 
کالیدرمن وارد تهران شد تا پس از 
اتفاقات خبری چند هفته گذشته، 
وزارت  همکاری  با  هنرمند  این 
دفتر  و  ارشاد  وزارت  خارجه،  امور 
رسمی  اجرای  نخستین  موسیقی 

خود را در ایران روی صحنه ببرد.
کنسرت این پیانیست سرشناس در تاریخ 1،2،3،6،7،8 تیرماه در سالن وزارت 

کشور برگزار خواهد شد.
ریچارد کالیدرمن در نخستین اظهار نظر رسمی خود در ایران خاطر نشان 
کرد: »همیشه و در هر شرایطی تنها برای عشق و صلح جهانی موسیقی ساخته 
و نواخته ام و مفتخرم که در حضور مردم مهمان نواز ایران برای نخستین بار 

به اجرای برنامه بپردازم.«
وی افزود: »برنامه ویژهای و سوپرایزی را هم برای عالقمندان ایرانی در نظر 
گرفتهام که قطعا در شبهای اجرا برنامه همه حاضرین در سالن را خوشحال 

خواهد کرد.«
این کنسرت به تهیه کنندگی مجید عبدی در تهران روی صحنه خواهد رفت 
و جزئیات نشست خبری این کنسرت نیزبه زودی در اختیار رسانهها قرار 

خواهد گرفت.

 پویول:گفتند به خاطر مشکالت ظاهری امکان حضور
 در صداوسیمای ایران را ندارم

پویول می گوید به خاطر مشکالت 
تلویزیون  در  برنامه اش  ظاهری  

ایران لغو شده است.
از  نقل  به  عصرایران  گزارش  به 
پویول،  کارلوس  سی،  بی  بی 
بازیکن سابق تیم ملی اسپانیا که 
ایران  به  اسپانیا  ایران  بازی  برای 
سفر کرده بود، بعد از لغو برنامه 
تلویزیونی اش گفت: به من گفتند 

به خاطر مشکالت ظاهری )موهای بلند( امکان حضور در برنامه را ندارم.
الزم به ذکر است که مسئوالن صداوسیما مانع از حضور پویول در ویژه برنامه 
جام جهانی شدند. اقدامی باعث قهر چندین ساعته فردوسی پور از برنامه 

شبکه 3 شد.
فردوسی پور چهارشنبه گذشته چندین بار نسبت به ممانعت از حضور پویویل 

اننقاد کرد و گفت »نمی دانم به پویول چه بگویم.«

کشف قدیمی ترین اثر »لئوناردو داوینچی«!

 متخصصان معتقدند کاشی کوچک 
»داوینچی«  خود  از  تصویری  با 
این  از  جامانده  به  اثر  قدیمی ترین 
هنرمند بزرگ است که در سن 18 

سالگی خلق شده است.
کارشناسان  گاردین،  از  گزارش  به 
هنری بر این باورند که این نقاشی 
که روی یک کاشی کوچک کشیده 
شده در واقع تصویر خود »لئوناردو 
داوینچی« در شمایل »گابریل« یا 

همان »فرشته جبرئیل« است.
در صورتی که این ادعا صحت داشته باشد؛ این کاشی به طرز معجزه آسایی 
از بیش از 500 سال پیش تاکنون سالم باقی مانده، زمانی که »داوینچی« 18 

ساله در سال 1471 آن را خلق کرد.
»مارتین کمپ« متخصص معروف آثار »داوینچی« این ادعا را رد کرده است 

و مطمئنا این مساله بحث های آکادمیک زیادی را به دنبال خواهد داشت. 

زندگی مایکل جکسون بر صحنه تئاتر برادوی

روی  به  از  »مایکل جکسون«  بنیاد   
صحنه رفتن نمایشی موزیکال با الهام 
از زندگی این خواننده فقید موسیقی 

خبر داد.
ناتیج«،  »لین  رویترز،  از  گزارش  به 
که  آمریکایی  نمایش نامه نویس 
دارد،  کارنامه  در  پولیتزر  جایزه  دو 
مسؤولیت نگارش این نمایش نامه را بر 
عهده دارد که طبق برنامه قرار است در 

سال 2020 میالدی در تئاتر برادوی به روی صحنه برود. 
این نمایش موزیکال با اجرای برترین آهنگ های مایکل جکسون که در طول دوران 
فعالیت هنری اش موفقیت های فراوانی برای او به ارمغان آورد نیز همراه خواهد بود. 

مایکل جکسون معروف به »سلطان موسیقی پاپ« روز 25 ژوئن 2009 در سن 50 
سالگی بر اثر مصرف بیش از حد داروهای آرام بخش قوی درگذشت.

او قبل از مرگش چندین سال گوشه گیر شده بود و در مجامع عمومی ظاهر نمی شد 
ولی خود را برای بازگشت به صحنه و اجرای چندین کنسرت زنده در یکی از 
سالن های بزرگ لندن آماده می کرد. بنیاد »مایکل جکسون« پیش از این نیز با 
همکاری با »سیرک خورشید« که از سال 2013 در الس وگاس در حال برگزاری 

است، برنامه ای برای ادای احترام به این چهره موسیقی تدارک دیده بود.

خبر

تا  می گوید:  رحماندوست  مصطفی 
زمانی که رسانه ها، آموزش و پرورش 
و خانواده ها کاری برای آگاهی بخشی 
به کودکان نکنند، ادبیات هم کاری 
نمی تواند بکند. بگذارید داغ این گناه 

به گردن دیگران باشد نه ادبیات.
این شاعر کودکان و نوجوانان ، درباره 
ظرفیت ادبیات در زمینه آگاهی بخشی 
به بچه ها برای شناخت بدن خود و 
پیشگیری از اتفاق هایی مثل تعرض و 
تجاوز به آن هابه ایسنا گفت: این کار، 
کارِ ادبیات نیست.  مشکل اصلی در 
است.  پروش  و  آموزش  و  خانواده ها 
ادبیات و کتاب هم می توانند در کنار  
باورهای خانواده و تربیت خانوادگی به 

بچه ها  کمک کنند.
او با تأکید بر این که مشکل ما جایی 
دیگر است، افزود: مشکل ما این است 
که رادیو و تلویزیون اصال در این باره 
تابو  برای شان  زیرا  نمی زنند  حرفی 
برنامه های کودک رسانه  است.  شده 
ملی چیزهای بزرگساالنه حتی نیمچه 
بحث های سیاسی را مطرح می کند اما 
به این جا که می رسد ساکت می شود. 
وقتی رسانه ملی، مطبوعات کودک و 
نوجوان و خانواده درباره این موضوع 
کاری نمی کنند،  ادبیات هم نمی تواند 

کاری بکند.
رحماندوست در ادامه خاطرنشان کرد: 

موضوعات  این  درباره  نویسنده  اگر 
کتابی هم بنویسد، خانواده ها و آموزش 
و پرورش باید کتاب ها را  بخرند که 
آن ها هم این کار را نمی کنند. بگذارید 
داغ این گناه به گردن دیگران باشد نه 
ادبیات. تابو با کتاب شکسته نمی شود. 
شما اگر کتابی بگیرید که نقاط ممنوع 
بدن را به یک بچه یاد می دهد،  کودک 
با مادرش  آن را می خواند و این مسائل 
برای مادر تابو است.  همچنین کتاب 
مطرح  تلویزیون  و  رادیو  در  باید  را  
تابو  برای شان  موضوع  این  که  کنند 
است. ما  به جایی نمی رسیم و این 
ادامه دارد. او سپس بیان کرد:  قصه 
برای  را  چیزها  یک سری  بی خودی 

خودمان تابو کرده ایم و آن ها برای مان 
مسئله شده است. یادم می آید زمانی 
که بچه بودم مادربزرگم که مکتب دار 
بود، باالی کرسی می نشست، کتری را 
دستش می گرفت و طهارت را به ما یاد 
می داد، ما هم غش غش می خندیدیم 
و اتفاق عجیبی نمی افتاد. اما در  30 
- 40 سال اخیر دچار یک سری خط 
قرمزهای احمقانه در تربیت شده ایم 
که بین بچه ها و پدر و مادرها فاصله 
انداخته است و باعث شده بچه ها از 
جاهای دیگر یاد بگیرند. به طور مثال 
غسل کردن و مواردش را چه کسی 
به بچه ها یاد می دهد؟ آیا پدر و مادر 
آموزش می دهد؟ مدرسه یاد می دهد؟ 

آیا رادیو و تلویزیون یاد می دهد؟ خیر. 
این طور  شرعی  مسئله  آموزش   در 
دیگر  که  حرف ها  این   درمی مانند، 
هیچ... درباره این موضوعات در کتاب 

نمی توان نوشت.
این شاعر  اظهار کرد: نویسنده باید 
بِد  بسیار  بازارِ  کتابی بنویسد که در 
کتاب خریدار داشته باشد. زمانی که 
در  عمومی  رسانه های  و  خانواده ها 
این باره کاری نمی کنند، مسلما کتاب 
خریدار نخواهد داشت و حتی ممکن 
است محکوم به »هنجارشکنی« شود. 
من این هنجارشکنی را هم  نمی فهمم. 
این طور نمی شود، زیرا هر کس ممکن 
و  تعریف  هنجاری  خود  برای  است 

گرفتاری های جدیدی را ایجاد کند. 
آن  در  هم  ما  بیفتد  راه  کاروان  اگر 
می رویم اما حاضر نیستیم جلو کاروان 

راه بیفتیم.
با اشاره به کتاب های موجود  در  او 
گفت:  موضوعات،  این  درباره  بازار 
بیشتر کتاب ها ترجمه ای از کتاب های 
خارجی است. اما  این کتاب ها زمانی 
و  مدرسه  در  که  است  ارزشمند 
خانواده ها مطرح شود.  این کتاب ها را 
ترجمه و چاپ کرده ایم اما روی دست 
ناشران مانده است. برای این که کتاب 
در خانواده مطرح شود الزم است ابتدا 

اصل موضوع مطرح شود.
او در ادامه تأکید کرد: هرکس برای 
می کند؛  درست  هنجاری  یک  خود 
شاهد  که  می شود  این  هم   آخرش 
هستیم.  کودکان  به  گروهی  تجاوز 
متأسفانه به قدری مسائل سیاسی در 
کشورمان بزرگ شده که تا مسئله ای 
آن  دنبال  کسی  نشود،  سیاسی 
نمی رود. شما هم که خبرنگار هستید 
اگر سال گذشته به این فکر می افتادید 
گزارش  موضوع  این  درباره  که 
بنویسید، گزارش تان خریدار نداشت. 
گروه های  که  نداریم  جامعه ای  ما 
متفکر و برنامه ریز اجتماعی آینده نگر 
داشته باشد. مسائل همین طور می آید 

و می رود. خدا به داد بچه ها برسد.

کاریکاتور

جواد نوروزبیگی از ساخت فیلم سینمایی »زهرمار« به کارگردانی 
جواد رضویان تا یک ماه دیگر در تهران خبر داد.

جواد نوروزبیگی تهیه کننده سینما درباره جدیدترین فعالیت 
سینمایی  فیلم  ساخت  پروانه  تازگی  به  گفت:  خود  های 
»زهرمار« به کارگردانی جواد رضویان را دریافت و پیش تولید 
آن را آغاز کرده ایم از همین رو فکر می کنم این اثر تا یک ماه 
دیگر در تهران کلید بخورد و همه صحنه های آن در همین 

شهر فیلمبرداری شود.
وی افزود: »زهرمار« یک فیلم طنز است که درون مایه ای 
اجتماعی دارد و از آنجایی که توقع از جواد رضویان باال است 
سعی می کنیم یک فیلم خوب بسازیم از سوی دیگر او یک 
کارگردان فیلم اولی نیست بلکه پیشتر یک فیلم دیگر هم 
ساخته بود به همین دلیل در نظر داریم یک طنز خوب بسازیم. 
»زهرمار« قصه جذابی دارد و با فیلم های کمدی که تاکنون 
دیده ایم فرق دارد و چنین کمدی کمتر دیده شده است به 
همین دلیل می توانم بگویم که استقبال خوبی از آن می شود.

 »زهرمار« به کارگرداین 
جواد رضویان

چرخزندگیمردمباتولیدمیچرخد

مصطفی رحماندوست:

بگذارید داغ این گناه به گردن دیگران باشد

سریال »زندگی از نو« به کارگردانی علی محمد قاسمی در 26 
قسمت مراحل فنی را پشت سر می گذارد.

مهدی شفیعی تهیه کننده این مجموعه در گفت و گو با بانی فیلم 
در این خصوص بیان کرد: مدتی است که علی اصغر صائبی تدوین 
کار را آغاز کرده و همزمان نیما عظیمی نژاد هم موسیقی متن 
کار را می سازد. البته هنوز خواننده تیتراژ مشخص نشده است.

وی همچنین ادامه داد: این مجموعه 26 قسمت خواهد بود که 
قرار است از شبکه 5 پخش شود. در کنار تدوین و موسیقی، علی 
ابوالصدق هم کار صداگذاری سریال را انجام می دهد و گروه در 
تالش است تا به زودی کار مراحل فنی را طی کرده و آماده پخش 
شود. »زندگی از نو« اواخر پاییز سال گذشته کلید خورد وتمام 
تصویربرداری این مجموعه در استان گیالن ) شهر تالش ( انجام 
شده است. رضا کیانیان، علیرضا خمسه، ستاره اسکندری، مینا 
جعفرزاده، کمند امیر سلیمانی، آرش مجیدی، خیام وقار، ژیال 
آل رشاد، حدیث نیکرو، مجید پتکی، امیر حامد و….. هنرمندانی 
هستند که در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند. این مجموعه 
به کارگردانی علی محمد  تلویزیونی در 26 قسمت 42 دقیقه 
قاسمی برای گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما تولید شده است.

ملودی های »زندیگ از نو« 
نواخته یم شود

گرگم و گله می برم« عنوان تازه ترین پویانمایی تولید شده در امور 
سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

به گزارش  از اداره  کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، 
پویانمایی »گرگم و گله می برم« در امور سینمایی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان تولید شده است. نگارش فیلمنامه و 
کارگردانی این انیمیشن را امیرهوشنگ معین بر عهده داشته 
است.در خالصه داستان این انیمیشن آمده است: کودکان، داستان 
آشنای گرگ و بزغاله ها را در مدرسه به شکل نمایِش عروسکی به 
اجرا در می آورند. بِز مادر در فراغ بزغاله هایش و گرِگ خشمگین 
در تنهایی اش، با هم رودررو می شوند و مثل همیشه گرگ شکست 
می خورد اما ... پویانمایی »گرگم و گله می برم« بر گرفته از داستانی 
با همین  نام نوشته  افسانه  شعبان نژاد است که با تکنیک انیمیشن 
دیجیتال به مدت 8 دقیقه بدون کالم در سال 1396 در امور 
سینمایی کانون تولید شده است.این فیلم به همراه سه اثر جدید 
پویانمایی دیگر کانون با عنوان های »زری زری کاکل زری« اثر 
مهین جواهریان، »کاش یک برادر داشتم« به کارگردانی ناهید 
شمس دوست و »ماهیگیر و بهار« ساخته سیدحسن سلطانی اولین 
حضور بین المللی خود را در بازار فیلم که در حاشیه سی وششمین 

جشنواره جهانی فیلم فجر برپا شده بود، تجربه کردند.

»گرگموگلهیمبرم«
انیمیشنشد

تلگرام طالیی مانع مهاجرت 
کاربران به پیام رسان های داخلی

 دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
کشور  مجازی  فضای  مسئوالن  »برخی  می گوید 
اجازه دادند هاتگرام و طالگرام فیلتر تلگرام را دور 
بزنند و مانع از مهاجرت 70 درصد کاربران ایرانی 
به پیام رسان های داخلی شوند و از این طریق برای 

تلگرام زمان خریده اند.«
به گزارش ایسنا، عبدالصمدخرم آبادی در مطلبی 

در این باره نوشت:
با توجه به سواالت متعددی که خبرنگاران محترم 
در مورد ماهیت دو نرم افزار »هاتگرام« و »تلگرام 
طالیی« مطرح کرده اند مطالب ذیل جهت آگاهی 

اعالم می گردد.
آن ها  نیستند.  رسان  پیام  طالگرام  و  هاتگرام 
در واقع دو فیلتر شکن داخلی با مدیریت واحد 
هستند که بطور غیر قانونی و بر خالف دستور 
دسترسی  ارتباطات  وزارت  امکانات  با  قضایی 
فیلتر شده  به شبکه اجتماعی  را  ایرانی  کاربران 

»تلگرام« فراهم می کنند.
بنظر می رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر 
آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از 
مسئوالن فضای مجازی کشور اجازه دادند هاتگرام و 
طالگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 
70 درصد کاربران ایرانی به پیام رسان های داخلی 
شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده اند. بعد 
از فیلتر تلگرام حدود 30 درصد کاربران آن فعالیت 
خود را به پیام رسان های داخلی منتقل کرده اند. 
اگر امکانات و پهنای باندی که در اختیار هاتگرام و 
طالگرام گذاشته شده به پیام رسان های داخلی داده 
شود، قطعا آن ها خدماتی بهتر از تلگرام به مردم 

عرضه خواهند کرد.
جایگزینی  امکان  اینکه  علیرغم  حاضر  حال  در 
کامل پیام رسان های داخلی به جای تلگرام وجود 
دارد و با وجودی که پیام رسان های داخلی توان 
ارایه خدمات به همه کاربران ایرانی را دارند، برخی 
از مسئوالن فضای مجازی کشور نگاه مأیوسانه به 
توان داخلی دارند و در نتیجه بجای برنامه ریزی 
برای قطع ید کامل تلگرام هنوز بدنبال رونق فیلتر 
شکن های داخلی مانند طالگرام و هاتگرام هستند.

در ابتدای امر قرار بر این بوده که فعالیت کنترل 
آرام  مهاجرت  موجبات  طالگرام  و  هاتگرم  شده 
کاربران به پیام رسان های داخلی را فراهم کند و 
به محض اینکه تعداد کاربران آن ها به حدود ده 
میلیون نفر رسید ارتباط آن ها با تلگرام قطع و 
کاربران آن ها به یک پیام رسان قوی داخلی منتقل 
تعداد  اکنون  هم  که  اینکه  علیرغم  ولی  شوند. 
کاربران این دو فیلترشکن به بیش از 26 میلیون 
نفر رسیده تا کنون به این وعده عمل نشده است.

خبر

مراسم تشییع پیکر زنده یاد صدرالدین شجره 
به سوی خانه ابدی خود در بهشت زهرا )س( 

برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر زنده یاد صدرالدین شجره 
روزشنبه دوم تیرماه با حضور اهالی رادیو نمایش، 
گویندگان و هنرمندان رادیو و تئاتر از مقابل 

رادیو ارگ واقع در میدان 15 خرداد انجام شد.
در  نمایشی  هنرهای  مدیرکل  کرمی  شهرام 
پیامی درگذشت »صدرالدین شجره« نویسنده، 
کارگردان و گوینده پیشکسوت رادیو را تسلیت 

گفت.
به گزارش پیام زمان ازروابط عمومی اداره کل 
هنرهای نمایشی، »صدرالدین شجره« نویسنده، 
رادیو شامگاه  پیشکسوت  و گوینده  کارگردان 
چهارشنبه 30 خرداد ماه بر اثر بیماری داخلی 
و عفونی درگذشت. متن پیام مدیرکل هنرهای 
نمایشی  به مناسبت درگذشت این هنرمند به 

شرح زیر است:
انا الیه راجعون -بار دیگر درِد فراق  »انا اهلل و 

مردی دیگر از عرصه ی هنر بر وجود همه ی 
ما سنگینی می کند. مردی که صدای دلنشین، 
نگاه نافذ و لبخندهای شیرینش این حزن را دو 
چندان کرده است. مرحوم صدرالدین شجره به 
واسطه هنر و شخصیت بی نظیرش محبوبیت 
اثبات این ودیعه  بی مانندی داشت که دلیل 
ی الهی در او انبوده دوستانش در تئاتر، رادیو 

وتلویزیون است.  
آن مرحوم در طول حضور جریان ساز خود در 
عرصه ی صدا نقش قابل توجه ای در اقتباس 
همچنین  و  جهان  ادبی  شاهکارهای  رادیویی 
معرفی نمایشنامه های مرحوم اکبر رادی داشت. 
صدای نافذ آن عزیز را هنوز در گوش دارم که در 
مقام مجری و کارشناس و در برنامه های مختلف 
رادیویی بهترین محتوا را در نقد عملکرد مدیران 

عرصه ی تئاتر عرضه می کرد.
تصویر هنرآفرینی اش در نقش های مختلف و با 
نمایش های متنوع در دوره ی اوج تولید نمایش 
های تلویزیونی تا ابد ماندگار خواهد ماند. اینها 

همه نقش ماندگار مردی است که امروز در میان 
ما نیست ولی لوِح وجود پربارش دنیایی می ماند. 
خالصانه و اندوهبار فقدان این هنرمند عزیز را 
به خانواده و دوستان سوگوارش که با صبوری 

مرحوم  آن  همراه  بیماری  مدت  طول  در 
بودند، تسلیت عرض می نمایم و از ذات یکتای 
عزیز  آن  برای  را  در حریم خود  آرامش  الهی 

آرزومندم.«

پیام تسلیت مدیرکل هنرهای نمایشی به مناسبت درگذشت صدرالدین شجره

پیکر صدرالدین شجره به خانه ابدی تشییع شد
 

 علیرضا داودنژاد درباره ی آخرین وضعیت 
گفت:   »2 شیرین  »مصائب  فیلم  ساخت 
بخش انگلیس آن فیلمبرداری شده و بخش 

ایران آن باقی مانده است.
»لندن،  در  اینکه  بیان  با  کارگردان  این 
منچستر و جاده های روستایی میان آن ها« 
شرایط  درباره ی  است  داشته  فیلمبرداری 
از  اگر  داد:  توضیح  ایسنا  به  آنجا  در  کار 
مسائل ویزا و مشکل گران شدن ارز بگذریم؛ 
همه چیز خوب بود. نظم، ترتیب، امنیت و 
مردمانی مبادی آداب ویژگی فضای کار در 

آنجاست.
و  مقررات  سختی  از  را  من  داد:  ادامه  او 
عمومی  امکان  به  دوربین  بردن  مشکل 
خیلی ترسانده بودند اما همه چیز برعکس 
تمام شد. من دوربین را به کوچه و خیابان، 

میادین و اماکن پر رفت و آمد و جاده های 
آن  خواستم  جا  هر  و  برده ام  شهری  بین 

را کاشتم و میزانسن دادم و فیلم گرفتم. 
اما یک بار حتی کسی جلو نیامد و از من 

نپرسید که هستی و اینجا چه می کنی ؟ 
رفتار مردم عادی بود. آن ها بی آنکه دور ما 
جمع شوند یا هنگام عبور و مرور حتی به 
دوربین نگاهی بیندازند به دنبال کار خود 
بودند و ما هم کار خود را انجام می دادیم، 
کار  سینمایی  شهرک  یا  پالتو  در  انگار 

می کردیم.
او در ادامه خبر داد که بخش ایرانی فیلم 
هوا  که  پاییز  در  را   »2 شیرین  »مصائب 
خنک می شود، فیلمبرداری خواهد کرد و 
درباره ی دالیل این زمان فیلمبرداری گفت: 
زمستان  در  را  آن  انگلیس  بخش  چون 
در  که   » شیرین  »مصائب  در  ساختم. 
سال 77 ساخته شد، رضا، مونا،محمدرضا 
اقدس  و  حبیبیان  سادات  داودنژاد،احترام 

سعادت رضایی بازی می کردند.

جدیدترین خرب از »مصائب شیرین ۲« داودنژاد 


